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Szegedi diákok egy csoportja közel háromszáz évvel korábbi elődök után 
nyomozva talált rá a Magyar Országos Levéltárban őrzött, értékes, régi doku-
mentumokra: külföldön „bujdosó" régi magyar egyetemisták majd kétszáz, 
s professzoraik és más külföldi tudósok másfél tucat levelének kéziratára. Nem 
mulaszthatjuk el, hogy itt, kötetünk végén ne szóljunk valamit egyáltalán a 
peregrináció intézményéről, á korról, de különösen a levelek tárgyáról s a cím-
zett és a fontosabb levélírók személyéről, végül e kötet kiadásának körülmé-
nyeiről, munkánkról. 

A „bujdosás" és a Teleki iiúk 

A kötetünkben közölt dokumentumok túlnyomó többsége külföldön ta-
nuló, egyetemjáró diákok missilis levele; főként a patrónusnak, s részben a csa-
ládtagoknak, barátoknak szánt útibeszámolók. Az egyetemjárás velejárói, mint 
az utazási naplók, albumok, előadási jegyzetek, matrikula-bejegyzések stb. 
Napjainkra kevés számú ilyen levél maradt fenn a régi századokból, pedig 
rendkívül gazdag anyagot őriznek, mely különösen nélkülözhetetlen a műve-
lődéstörténet-kutatás számára. 

Egy kötetnyi, az enyészetet elkerülő, értékes peregrinuslevelet bocsájtunk 
most közre. Mintegy negyven évet fog át a gyűjtemény, eseményekben gazdag 
időszakot: az 1711-től 1750-ig terjedő keserves, de mégis hősies éveket. Az 
1711-es kezdő dátum lehet éppen véletlen is, de talán mégsem az. A Rákóczi-
szabadságharc 'bukásának éve a levélírók s a címzett szűkebb pátriájában vi-
szonylagos-ideiglenes nyugalom kezdetét jelzi, egyik levelünk szavaival a sok 
háborúságtól való Erdély megcsendesedését. Még nincs vége a háborúnak, s 
máris megindul a küzdelem a szellemi értékek megmentéséért, az újjáéledé-
sért. Mélyen az erdélyi hanyatlás korában vagyunk, amikor nem él már a tudo-
mánypártoló kancellár. Teleki Mihály, a fejedelemség politikájának igazi irá-
nyítója; Tótfalusi Kis Miklós, az „Erdélyi Féniks" is halott; Bethlen Miklós 
távoli börtönben sínylődik; már csak az öreg Pápai Páriz Ferenc munkálkodik 
- néhány évig hatékonyan - a nagyenyedi kollégiumért, a színvonalas oktatás, 
könyvkiadás, kultúra ügyéért. Mégis: e nagyságok árnyékában éltek s mű-
ködni kezdtek olyan utódok, akik nem hagyták halálra ítéltetni Erdélyt. 

A Teleki fiúk is - adataink, tudomásunk szerint főleg kulturális téren -
igyekeztek apjuk nyomdokaiba lépni: a négy fiú egy-egy kollégium kurátora 
lett, s tisztét igazán nemcsak formálisan töltötte be. József Gyulafehérvárott 
s Marosvásárhelyt, Pál Kolozsvárott, László és Sándor pedig Nagyenyeden 
buzgólkodott a hazai iskolázás színvonalának megtartása érdekében. 
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Bethlen Gábor „fejedelmi kollégium"-alapításával egyidőben rendszeressé 
vált a hosszabb kiutazás külföldi egyetemekre; a hazai középiskolai-kollégiumi 
tanulmányok folytatásaként ez az akadémiai peregrináció pótolta azt, aminek 
hiányát Apácai előtt és után is sokan panaszolták: a hazai felsőoktatást. így 
Kelet-Magyarország és Erdély számára biztosítva volt a nyugat-európai protes-
táns iskolai, egyházi és tudományos élettel való kapcsolat, a szellemi mozgal-
makkal való együtthaladás s ennek révén igazi nemzeti kulturális értékek meg-
tartása és továbbfejlesztése. Olykor-olykor a peregrinációs szálak elszakadtak, 
a század vége felé pedig a bécsi udvar nehezítette meg nagyon a külföldre ju-
tást. Új szálak fölvételét aztán többször, többen is megkísérelték. 

Az 1690-es években T e l e k i P á l erőfeszítései voltak a leggyümölcsö-
zőbbek. ö több egyetemen „bujdosva" végigudvarolta a fejedelmi és királyi 
udvarokat, a különböző rendeket (még az ausztriaiakat is) és a nagy tudóspro-
fesszorokat, hogy felhívja a figyelmet a török iga alól alig felszabadult, de egy 
másik jármot máris a nyakába vett ország szomorú sorsára. Már ő sem csak a 
saját nevében írt, szólt és tett: az erdélyi előkelők és egyházi vezetők megbí-
zását is teljesítette, amikor a protestáns külföldhöz fordult segítségért. . 

A tudós világ és a Telekiek - mondhátnánk: az értelmiség és a politika 
összefogásának lehetünk tanúi több hullámban is. Szerves' részei ezek az ak-
ciók Erdély néha majdnem reménytelen, de hősi küzdelmének az életben mara-
dásért, a politikai és műveltségi önállóság minimumának megőrzéséért. . 

Az ilyen nekigyűrkőzések, szervezkedések közül a mi kötetünk szempont-
jából az 1713-ban kezdődő a legfontosabb. Ekkor az enyedi professzorok és 
Teleki Sándor együtt folyamodtak a legíenségesebb, leghatalmasabb, legma-
gasztoscújb, igen nagy beíolyású legjelesebb és legnemesebb Királyok, Vezé-
rek, Fejedelmek, Rendek, Karok és Előkelők, irántunk legjóindulatübb, leg-
szívélyesebb, legkegyelmesebb Urainkhoz, hogy az elgyengült Erdélyt és is-
koláit, egyházát megmentsék. Hivatkoztak a hosszas háborúkra, a kollégium 
tűzvész okozta pusztulására, a könyvtár feldúlására, Bethlen Gábor alapítvá-
nyának elveszésére, a jövedelem elfolyására, jogtalan kicsalatására vagy elrab-
lására. A kérelem személyes előterjesztésének feladatával most nem nemes 
ifjakat bíztak meg - mint utoljára éppen Teleki Pált és társait. I f j . Pápai Pá-
riz Ferenc és Ajtai András indult útnak; s az előbbi, mintha önmagát és patró-
nusát egyszerre biztatná egyik korai levelében, éspedig őszintének ható pátosz-
szal: Én igen jó teménséghen vagyok, hogy az Ür Istenes szándéka nem lészen 
sükeretlen... magam penig csekély capacitásom szerint valamit a közjóra, 
kivált porban levő Collegiumunk consolatiojára vékony szolgálatommal con-
tinuálhatok, semmit el nem mulatok, sőt örökké való boldogságnak tartanám, 
hacsak legkisebb subjectum lehetnék is azon Collegiumnak porból való íel 
emeltetése iránt (10); később is azon igyekeznek, hogy az Ürnak ne szakad-
gyon íélbe el kezdett munkája. 

Ezzel a segélykéréssel nem a legjobbkor fordultak a Nyugathoz: még folyt 
a spanyol örökösödési háború, s ez Poroszországban, francia földön és Angliá-
ban a királyváltozások ideje. A. hallei beneiicium megszerzése is reménytelen, 
mert a Berlini udvar a svécusban kapván és kemény hadakozásban elegyedvén, 
mikor gázol ki belőle, a jó Isten tudgya,- addig semmire sem mehetünk (27). 
Angliában is súlyos pártviszályok dúlnak, különösen 1715 körül, és zavaros 
viszonyok fogadják a segélyért folyamodóikat. 1717-ben az ifjú Pápai mégis 
arról számolhat már be, hogy a kollégium számára gyűjtött Collectának mint-
egy 4000 iont sterlingig (egy iont circiter 10 magyar torint) bé jött, mely pénz 

450" 



jó securitás alatt Bankóban tétetett. Olykor az is nehezítette a helyzetüket, 
hogy más nemzetek fiai is - mint a lengyelek - hasonló ügyben fáradoztak. 

A nagyenyedi kollégium felemelésén, majd a rendszeres német-holland-
angol peregrináció újraszervezésén munkálkodó T e l e k i S á n d o r talán 
kevésbé jelentékeny alakja a kornak, mint sok más főúr, akár fivérei (különö-
sen Pál - aki maga is hosszabban időzött külföldön, s akinek erről az útjáról 
és későbbi kulturális-diplomáciai tevékenységéről id. Nagy Géza publikált kö-
zel fél évszázaddal ezelőtt becses dokumentumokat; nem véletlen, hogy mi, 
a közlő régi engedélyével, fotómásolatban újra kiadjuk kötétünk függelékében 
ennek a ritka kiadványnak Teleki Páltól származó, ill. neki vagy róla szóló 
iratait). Hogy mégis Sándor kerül előtérbe a jelen kötetben, annak igen egysze-
rű az oka: Magyarországon őrzött ós eddig kiadatlan anyagot ebből a körből 
kizárólag olyat találtunk, ami Bethlen Miklós vejének. Teleki Sándornak a sze-
mélyéhez kapcsolódik. Úgy látszik, az ő mecénás szerepét sem szabad lebe-
csülnünk, s különösen feltűnő, hogy milyen sokáig és szívósan munkálkodott 
az apjával, apósával, fivérével közös ügyön. Négy évtizeden át az ő kezében 
futottak össze a család - és részben egész Erdély - külföldi diák-tudós kap-
csolatainak szálai; a levelek az ő gondos gyűjtésének köszönhetően maradtak 
fenn - aligha csak valami különös véletlen folytán - a Teleki család maros-
vásárhelyi levéltárában, ma Budapesten, az Országos Levéltárban. (Az anyag 
mai jelzete: „OL, Teleki cs. mvhelyi l t , új rendezés, P 658, 12. cs. 2832-2909. 
Külföldön tanulók levelei"). Sok diák indult útnak Teleki Sándor hivatalos 
passzusával a zsebében, tanult az ő jóindulatát élvezve. Neve garancia volt 
a professzorok előtt. És nemcsak diákjaival levelezett rendszeresen, hanem a 
külországi tudós-tanárokkal is. A alumnusok pártolására idehaza is sok isme-
rősét igyekezett megnyerni. Családja mecénás hagyományait folytatva tehát 
nem kis szerepet játszott a XVIII. századi erdélyi értelmiség képzésében. Kap-
csolataiból és sajátkezű jegyzeteiből sejteni lehet, hogy érzékeny volt kora 
problémái iránt, igyekezett lépést tartani a tudományos, a gyakorlati fejlő-
déssel. S mondhatjuk - a legjobb értelemben - a divattal is; valószínűleg ép-
pen a kötetünkben közölt levelekből sokan fölfigyelnek majd, például a kert-
építés iránti fogékonyságára. Mi - az egész ügy szempontjából, amit fel-
vállalt és fél évszázadon át szolgált - mégis azt tartjuk a legfontosabbnak, 
hogy megtett minden tőle telhetőt a „szakember-utánpótlás" bizosításáért; 
s nemcsak a pap és a tanár, hanem az orvos, patikárius vagy a jogász is olyan 
specialistának számított a szemében, akire nagy szüksége van az országnak. 

A közölt levelek - majdnem kivétel nélkül - olyan beszámolók, tudósítá-
sok, melyek ú j s á g - f u n k c i ó t is 'betöltöttek; friss információik révén biz-
tosították a híráramlást Európa és Erdély között. Ez a folyamat nem volt egy-
irányú, hanem kölcsönös információcsere - szóban és írásban. A fejlettebb 
Európát megjárt diák valamilyen új szűrőn át, új nézőpontból, s nem kevés in-
tellektuális többlet birtokában szemléli a körülötte történteket. A levelek nem 
szépirodalmi igényű és értékű művek; Mikes Kelemen-i sorokat is hiába keres-
nénk bennük. Figyelmesen és találóan megfogalmazott közlések, gondolatok, 
leírások azonban előfordulnak, néha élményszerű előadásmódban, olykor lírai 
betétekkel. 

„Köztörténeti" szempontból a levelek újdonsága nem a politikai esemé-
nyek felsorolásában van (bár számos olyan adatra bukkanhatunk, amelynek 
korabeli hazai ismeretét eddig föl sem tételeztük), 'hanem abban, hogy - bár 
nem a történetíró vagy a politikus, de nem is az átlagember, hanem a jövő ér-
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télmisége szemléli környezetét, az eseményeket, és „éli, láttatja korát". Az ak-
kori idők tanult fiatal magyarjának gondolkodás- és látásmódját ismerhetjük 
meg s azt, hogy mennyire képes eligazodni a mindennapokban és a „nagypoliti-
kában". A levélírók persze különböző alkatúak és képességűek; tájékozottsá-
guk sem azonos értékű; van aki a felszíni jelenségeket észleli csupán és szinte 
szolgai módon sorolja fel az éppen aktuális politikai eseményeket; mások vi-
szonylag széles látókörrel, átfogóbban gondolkodnak, észreveszik az összefüg-
géseket, elemeznek, következtetéseket vonnak le. - Együtt, az egész levelezés-
ből tényleg egy korszak jelenik meg szemünk előtt, ha néha csupán mozaik-
szerűen is, kis és nagy embereivel, hétköznapjaival, s mindenekelőtt az először 
látott országok, városok sajátos levegőjével, az öröm és honvágy között há-
nyódó utas változó hangulataival.* 

A politikától a „mercaturáig" 

Levélíróink híranyaga rendszerint két forrásból ered; egyrészt a korabeli 
újságokból, a főleg angol nyelven és franciául nyomtatott Novellák-ból (nem-
egyszer az újságkivonatot önálló egységként csatolják a levélhez); másrészt 
a titokban beszélik, amint mások referálják-szerű értesülésekből, amelyeket 
később megerősítenek vagy cáfolnak a hitelesebb hírek. Még a „hírszolgálat-
tal" kapcsolatos elégedetlenség is hangot, kap - . . . . ami a statisztikákat és az 
országok dolgait illeti, azokban nékünk keveset adnak tudtunkra - panaszolja 
egyik levélírónk. (27, 117, 129, 133) . 

Inkább az elsőfajta hírek nyomán szerez tudomást Erdély a nagyobb h a d-
j á r a t ó król, az északi, majd a spanyol örökösödési háború, a török-velencei, 
az osztrák dinasztikus és a lengyel örökösödési háború sok részletéről. Rövid 
hírösszefoglalót kapunk például 1712 júliusából afelől, hogy Anna Asszony 
a franciával békességet kötött, s intimálta a dánusnak, hogy revocállya hadait, 
de az nem cselekedte, és a svécus még Benderben. mulatóz, talám nemis gon-
dolkozik már hazájában; viszont a dánus az Brémai Ducatust el akarja tölle 
foglalni... a muszka penig Pomerániában Stettint hasonlóképpen praetendály-
lya, mialatt Helvétia egymást emészti - pápai támogatással, hiszen a katoliku-
soknak eddig 25 000 scudit küldött hadi költségre (9). Végigkísérhetjük a kü-
lönböző hadmozdulatokat, városok bevételét, csatákat, pl. 1715 őszén a török-
nek igen nagy progressusa volt ezen a campanián Morédban a Velencés ellen, 
mert rövid idő alatt elfoglalta Corinthust hét másik helységgel egyetemben; 
sőt az a veszély fenyeget, hogy romlott hazánkat akarja tavasszal, megzavarni, 
de talál majd Muszulmán Uram dolgot mig Bécset megszállja, mert készül 
már ellene a nemzetközi összefogás: a császárnak ui. nagy hadserege van Ma-
gyarországon, melynek száma a jövő tavaszon felmégyen száz ezerre, sőt a 
Bavariai Elector is 15 000 emberét készen tartja ezen szükségre, s a porosz 
király hasonló segítséget ígért stb. (27). 

íme két példa a bonyolultabb hadi-híranyagok közül; az utóbbi persze a 
hazai összefüggések okán érdemli meg a kiemelést. - A kuriózus „színesek" se 

* Lehetetlen a levelek információözönét — még témakörökre bontva is bemutatni, 
mégis kíséreljük meg az. érintett témák csoportosítását. Hivatkozásunk levéiszámokra nem 
jelent kizárólagosságot, pusztán figyelemfelkeltést; A látszólag ötletszerűen kiragadott idé-
zeteket is csak mustrának szántuk. Az utószóban az idézetek átírásában a mai helyesírás-
hoz közelitettünk. - . . . ' . . . ' . . . . 
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hiányoznak közben. Aligha komoly információs szándók vezette annak a levél-
írónak a tollát, aki a spanyol örökösödési háborúban egy rajtaütés következ-
tében a franciák rabságába került 5 generálisnak még a neveit és előneveit is 
leírja, majd rang szerint a többi fogoly számát (19). S még kevésbé lehet poli-
tikai, vagy más komoly célja annak, aki 1727-ben a porosz király katonaságá-
nak felsorolása végén külön szól arról, hogy van három batalion Góliátja, akik-
ről gúnyverset is készítettek, s ezt nem mulasztja el följegyezni levélírónk. 

(„Mit keresel. Frigyes, itt a gigászok nagy seregével. 
Hát Jupiterrel akarsz megmérkőzni talán? . . . 
Nagydarab embertől sose rettenj vissza, vitézem, 
Többnyire teste erős, benne a lelke silány". - így hangzik a latin 

pasquilus kezdete és vége - mai magyarításban.) (172) 

Békésebb időbe kalauzol 1730 nyarán a lengyel király fényes seregszem-
léjének leírása (111). De nemcsak öröm a b é k e : a gyalázatos Trájectumi 
békét többször emlegetik, és egy-egy fegyverszünettel járó bonyodalmakat is 
igyekeznek érzékeltetni. 1730 decemberében például így kezdi hosszas kom-
mentárját Szilágyi Sámuel: A Fsgs Császár és á Spanyol Király között tavaszig 
való armistitium van, de még a békességnek semmi médiumát nem találhatták. 
A Fsgs Lengyel Király is a spanyol mellé állott a Sevillai coníederatióban. Ezt 
alig lehetne el hinni, de certe certius constal (tehát: igencsak biztos, hogy így 
van), oka pedig ez... - s itt következik az összekuszált viszonyok, az okok 
és a lehetőségek sorolása (113). 

A királyi u d v a r o k életébe is betekinthetünk. I. Frigyes betegsége 
aggodalommal tölt el sokakat, mert véletlen halála nagy változást causálna 
(13). Hamarosan a poroszok és. a reformátusok nagy gyászára a király elnyerte 
a mennyei hervadhatatlan koronát (14). I. Frigyes Vilmos trónrakerülésével 
aztán kezdetét veszi a porosz militarizálódás hosszú folyamata. Ettől fogva 
gyakran olvashatjuk, hogy a király minden jövedelmét a militiára íordíttya, 
s számára itt egyéb ember nem oly igen kedves, mint a katona; ez a Kgymes 
Urunknak szíve, lelke. Már-már a királyi ösztöndíjak is veszélyben forognak: 
fölmerül, hogy talán vagy 2 szálas Czelnai iijú legény praesentálásával a pe-
regrinusok több kedvezményt érhetnének el (22, 24, 48, 110). 

Értesülünk királyok és fejedelmek látogatásáról, pompás fogadtatásáról; 
így Péter cár európai körútjáról, ki is 1717. október elején volt Berlinben, kit 
a Király nagy pompával, álgyulövésekkel acceptált; jött volt oda Hollandiá-
ból, két három napok mulatása után pedig elment Dantzkára (78, 12). Az 
udvari dolgok közt is akad, amit bizonyosan a szenzáció kedvéért adnak hí-
rül. így az az eset, amikor (1730-ban) az angol királyhoz Indiáról jött egy ki-
rály, hogy soldját letégye, és újabb praesidiumát implorálja, kinek hét szol-
gája van, de mind a hét mezítelen, nisi hogy elől kötőt viselnek. Maga (az in-
diai) király is csak egy skarlát köpenyegben jár, és szőnyeggel béterített pa-
don íekszik.. . (111). Figyelemmel kísérhetjük a trónviszályokat, politikai 
ö s s z e e s k ü v é s e ket, mint a híres angliai konspirációt 1715-ben. Az ösz-
szeesküvők ki akarták irtani a királyi házat s az összes külföldi protestánst, 
olyan praktikával, hogy éjtzakának idején a város négy felől meggyujtassék, 
és a tűz miatt lévő lárma alatt a király palotáját, bánkót, aerariumot és a tor-
nyot (ez a neve a hostátban lévő Fortaliciumnak, melyben sok nevezetes rabok 
vannak...) megostromolják és azután a Praetendenst introducalják (27, 84, 
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117, 129, 175.). Hírt kapunk a korzikai rebellisek lázadásáról (113-119), a 
szardíniai zavargásokról (119), a csúfos véget érő janicsárlázadásról (113), 
s a cári rendszer hatalomféltésből eredő kegyetlenkedései közül a Dolgorukij-
család kiirtásáról (117). A lengyel ügyeket elég egybehangzóan kommentálják 
(117, 164), a sztereotip vélemények közül a legtömörebb ez: A lengyel urak 
szokások szerint tsak veszekednek. 

A házasság mindenkor eszköz a politika számára - legalábbis a f e j e -
d e l m i h á z a s s á g s z e r z é s bonyolult szövevényét néha éveken át lehet 
és kell is követni, ahogy azt egy-egy levélíró diák meg is kísérli. A porosz ki-
rály házasságpolitikája pl. így rajzolódik elénk: az eredeti szándéknak meg-
felelően az angliai király követtye Berlinben járt, hogy ... az lejendő házassá-
got munkálódgya (110), egy év múlva azonban a házasságbéli duplás conjunc-
tióból nem lett semmi, mert - idővel, fordulván a kocka - a porosz király min-
denik leányát el mátkásitotta, s az a híre, hogy a királyíi is Curlandiába háza-
sodik (115), de végülis a béverni herceg leányát jegyzi el (117). Igaz, a Kron 
Princ közben szökni akart Angliába mátkájához, terve azonban lelepleződött, 
s atyja hosszas árestommál (Küstrin várában) bünteti az engedetlenkedőt (117, 
129, 175). Egy Kelet-Európát is érintő házassági terv a katolikus egyházfő 
beavatkozása révén időlegesen meghiúsul: Az angliai Praetendenst a pápa Ró-
mában tartya, ezt az kiis most meg akart házasodni, akarván venni edgy len-
gyel Sebetski (Sobieski) nevű fejedelem leányát, de a Császár in gratiam Regis 
Angliáé nem akarja engedni, hanem mikor az a desponsalt Fejedelem asszony 
Slesiából Itália felé titkon barát köntösben Tyrolison által ment volna, lefo-
gatta (83). 

Természetesen p o l i t i k a i k u r i ó z u m o k , pletykák is előfordulnak, 
pl. a királyfi eljegyzésén a porosz királynak igen jó kedve lévén annyit talált 
volt a jó magyar borbul innya, hogy a köszvény esmét környékezte volt a ké-
zit (175). Angliában pedig egyik nap a király menye Londinumban az utcán 
menvén edgy mérges pápista a Jacobus részről való azt mondgya a fejedelem 
asszonynak, mit kevélykedik oly igen, mert meglehet ugyan hogy Németor-
szágban edgy iejedelem asszony legyen, de Angliában többet nem ér, mint 
edgy toldozó vargának a felesége (84). Egy másik, melynek politikai következ-
ménye is volt: Még nem consummálodatt a spanyol és a császár között való 
békesség, kivált hogy a pármai hercegasszony meg tsalatott opiniójában, aki 
megholt urától gravidának íingálta magát, de eventus conatus irritus íecit; 
ki ellen mérges passquilus jött ki, ubi demonstratum est Ducissam intra de-
cem menses gravidam, nil nisi ventum peperisse (azaz: terhesnek hazudta ma-
gát, de a fejlemények meghiúsították törekvéseit: mérges gúnyirat jött ki el-
lene, amelyben előadták, hogy a tíz hónapig terhes hercegnő semmit sem szült, 
csak szelet) (115). 

G a z d a s á g i k é r d é s e kben már nem ilyen tájékozott az erdélyi diá-
kok legtöbbje. Mélyreható elemzéssel alig találkozunk. Főleg a megélhetésüket 
is érintő, felszíni jelenségeket észlelik: a pénz értékének állandó ingadozását, 
a pénzbeváltás nehézségeit, veszteséges voltát (csak ne kellene válogatott szép 
aranyaimat négy német forintban vesztegetnem - bánkódik egyikük - 4, 5, 7, 
27, 125, 133). A járványokról (2, 78, 85, 87, 111, 133, 147, 153) és a különböző 
természeti csapásokról is inkább az őket súlyosan érintő áruhiány és a drágu-
lás jut az eszükbe. Ennek köszönhető viszont egyebek közt, egy 1741-ben Ut-
rechtben készült, szinte teljességre törekvő „összehasonlító ártájékoztató", 
mely előbb leszögezi: telette nagy drágasága vagyon minden naturálénak. 
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S részletekkel folytatja: egy iont rocken-bródt mégyen szinte 4 polturákon, a 
búzakenyér pedig sokkal drágább (bár tíz évre való gabonát tartogatnak a bel-
gák, a háborútól félvén). Egy iont ökörhús circiter 10 polturákon jár, ... a ma-
jorsághús szörnyű drága; a vadhús felette ritka, egy nyúl elkél egy aranyon. 
Egy font irós, vagy kenyérrel ehető vaj, mely csak tavaly is 6-7-8 poltrákon 
járt, most kél 20 poltrákon; azt jövendölik a városiak, hogy tavaszig egy fo-
rintra felmégyen az ára: mert a marhák ittis eldöglöttek éhség miatt, további 
oknyomozás során szóba kerül a tavalyi hosszas és kemény tél, majd az árvíz, 
s hogy ráadásul a folyók és csatornák most annyira befagytak, hogy egyszeri 
herba-théé vagy kávé italra való vizet 6 polturákon adtak (133). 

A diákok nagyon drasztikusan és közvetlenül észlelik a nyugati orszá-
gokban - főleg az ökonómia és a k e re s k e d e 1 e m terén - azt a bizonyos 
fáziskülönbséget. A kinti gazdagság híre ellenére - félve mennek a hollandiai 
drágaságra; de természetesen észreveszik Magyarország-Erdély elmaradását 
az ottani állapotokhoz képest. Az ifjú Pápai Páriz Ferenc a különbség okát 
logikusan magyarázza: ... de az erdélyi commercium csak a Marosig és Kü-
küllőig, ritkán a Dunáig és a Havasokig szolgál, annál inkább ily messze nem 
extendálódik; históriából sem olvassuk, hogy valaha a magyar a commerciu-
mért íáradott s hadakozott volna, mint más nemzetek, kik mostis gazdagon 
íloreálnak, mert minden felé nagy commerciumok (25). Pápai tehát fölismerte 
a polgári fejlődés egyik előfeltételét a kereskedelem dinamikus fejlődésében -
igaz, jó pár évvel Bethlen Miklós után. 

Religio, Ecclésia; skálák, peregrináció 

A v a l l á s i ü g y e k sokszor jelentkeznek a politikai élettel összefo-
nódva. Hallhatunk vallási alapon kitört polgárháborúról Svájcban (8), politikai 
meggondolásból történő vallásváltoztatásról (71), s arról, hogy Otrokocsi Fe-
renc a negyedik és principális reformátor akar lenni (4); ugyanakkor az ajánló-
levelekből Enyed maradgyon ki ob rationes itidem politicas, mert ez a név 
ama perversus Socinusért - kinek neve még 1715-ben is kísért - igen odiosum, 
eddigis sok helyt akadtanak meg benne. (26) A protestánsok üldözése gyakori 
téma (116, 118, 157, 175); a salzburgi püspök élen járt ebben: . . . mindeneket 
el vévén, zöld kalapot tsináltatván számokra, s borsoval lövöldöztetvén sokat 
ki, többen jöttek ki nyoltz ezernél. A porosz király sokukat támogatja, sőt le-
telepedési segélyt is ad számukra, az férfiaknak napjára 15 krajtzárt, az asszo-
nyoknak és leányoknak tizenkettöd felet, s a gyermekeknek penig nyolczad 
felet rendelt, a mig Prussiában helyben jutnak (175). Templomok több ízben 
cseréltek gazdát, mint például 1711 augusztusában az hegyek allyán valóban 
szedegetik vissza a jesuiták a templomokat, melyeket Rákóczi uram az miéink-
nek cédáit, hogy azok rehabeáltassanak (3); vagy 1719-ben a Palatínus Elector 
az Hejdelbergi Reíormátum Templomot az el mult nyáron a reformátusoktól 
el vette, visszaadni nem akarta, pedig a vestfáliai béke kötelezte rá. Az egyez-
mény betartására a porosz és angol király, valamint a holland rendek papista 
templomok elvételével próbálták kényszeríteni a pfalzi választófejedelmet (86). 
De olvashatunk a valdensek és a jezsuiták üldözéséről is (111-115). Hírt ka-
punk a pápaválasztás (XII. Kelemen) nehézségeiről, a kardinálisok tehetetlen-
ségéről és fényűző életmódjáról (még eddig mást nem tettenek, noha nagy 
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pompával gyűltek egybe), megismerhetjük név szerint az éppen akkor Rómá-
ban tartózkodókat (110, 111,121). 

Magyar i s k o l á k - de főleg az enyedi kollégium - és a külföldi egye-
temek kapcsolatának történetét különösen sok új adalékkal gazdagítják a kö-
zölt peregrinuslevelek. Ide tartozik a p e r e g r i n u s é l e t f o r m a szinte 
szociografikus leírása: az utazás viszontagságai, az útvonalak, a járványok 
vagy drágaság miatti útvonalváltoztatások; a megérkezés körülményei, beirat-
kozás az akadémiára, a beneficium elnyerésének nehézségei. (Ezek időtartama 
egyetemenként változó, s azt is megtudhatjuk, hogy ez a juttatás hol milyen 
kedvezményekkel jár; pl. 26) Elnyerésükhöz az otthoni kurátor ajánlólevele 
volt szükséges, amelynek értékét többször hangsúlyozzák: Az úr bizony Jab-
lonski uram előtt az íelső polczon vagyon (6), vagy: látom aestimálják Nagtok-
nak nevét és levelét ittis (33). Bár olykor a pecsét nagysága inkább számított 
(145). Az ottani professzorok, közvetítők szívesen veszik Teleki ajándékait: 
könyvet, kardot, bort, sajtot stb. (6, 11, 13, 20-22, 190). Sokszor panaszkodnak 
a diákok a beneficiumot, vagy gratuita mensát osztó ephorusok hatalmasko-
dására, visszaéléseire. Kilincselés, megalázkodás várt gyakran rájuk (62, 63, 
82) - és mindig több volt az igénylő, mint a férőhely (126). A menza sem túl 
bőséges, az étel pedig német szagú (44, 60, 151); én ugyan a király convicto-
riumában eszem..., de a Titulusnak nem íelel meg a Vitulus, nem obstante, 
hogy királyé, tsak egy erdélyi szegény legény asztalával örömest el tserélném. 
Nem ok nélkül írta volt edgy ide tel bujdosó szegény magyar legény telölle ezt a 
Disticont: Regius ille quidem locus est, & Regia mensa, sed cibus in mensa Re-
gius ille deest. (Bizony, királyi az a hely; királyi az asztal, de az asztalról 
hiányzik a királyi étek. 74). A diákok élet- és lakáskörülményei sem a legked-
vezőbbek (24, 86, 133): telelni ezekben a nyári belga házakban valóban sa-
nyarú, mert a házak nem annyéra a hideghez, mint a tziirasághoz alkalmaz-
tattanak. Alkalmuk nyílik a különböző népek vendégszeretetének összehasonlí-
tására is: ezek a belgák oly hideg emberek. .. Germánia szegényebb, mégis 
jobb szivei láttya az idegent (25, 95). A levelek, a pénz továbbítására kiépült 
közvetítőhálózatot is feltérképezhetjük. A levélváltások időtartamáról. Teleki 
válaszleveleiről is így szerzünk tudomást (45, 47, 68, 90, 135). Alig akad a 
kezünkbe olyan levél, amelyben a diákok ne kérnének pénzt. Külön tanulmányt 
érdemelne azoknak a nyelvi fordulatoknak (rejtett és nyílt célzásoknak) a ten-
gernyi változata, amelyekkel anyagi gondjaikat hozzák mecénásuk tudomá-
sára. A pénzhezjutás örömének már-már lírai megfogalmazása csendül a kö-
vetkező sorokból: . . . fordulok az Űr levelének második részére, melyben a 
tó moso lúgnak készített Cephalica íüvek gyengébbek, mert ámbár az elsőben 
púder helyett korpával hintetett meg parókám, mindazáltal ebben mégis 
olaj és enyhítő balsamum igirtetik már szinten meg száradt erszényem lágyí-
tására (16). Szilágyi Sámuel is panaszolva írja, hogy nem oly erősek szár-
nyaim, mint mikor hazámból ki indultam, félek, ne Ikarust kellessék, nem a 
kevélység, hanem a költségtelenség miá követnem. (107) A n y e l v t u d á s 
fontosságát nem győzik hangsúlyozni (24, 72-74, 119); tanulásuk célját is 
többször megfogalmazzák: a köz szolgálata (10, 44, 132, 142); s figyelemre 
méltó pályaválasztásuk indokolása is (119, 121). Soraik nyomán bepillantha-
tunk a különböző egyetemek életébe, tanulmányozhatjuk az oktatás rendsze-
rét. Sokuknak adatott meg, hogy több akadémián is tanulhattak. Hetente csak 
kétszer tanítottak ajándékon, a privát collégiumért fizetni kellett a professzo-
roknak, a lévén az eö ekéjek (6, 7). 
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Az egyetemek rangját professzoraik hírneve adta, színvonalkülönbségük 
is innen ered (8, 132). Büszkén referálják, melyik tanárnál hallgatnak előadást, 
kinél tanulnak szívesebben, bár nem mindenki vélekedik egyformán ugyan-
arról a tudósról (5, 63, 78, 153). A tudóstanár iránti elismerés szól az alábbi 
sorokból: . . . bezzeg nem úgy sóhajtyák más szegény legények az oda lel való 
nagy Theologus Proiessort, Vitringát és Roél Uramat, kik hason mászvais el 
mennének, ha kölcségek volna. (8) . 

Tantárgyaikat ritkán ismertetik összefüggően (119, 174), de az egyetemek 
professzorait mindig bemutatják (157). A szegényebb diákoknak olykor csak 
főúri csemeték kíséretében nyílt lehetőségük a tanulásra - bizonyos feltételek 
mellett (163). Tanulmányuk eredményességének mutatója a d i s p u t á é i ó 
megírása, megvédése (20, 35, 79, 80, 82, 130, 137, 142, 174). Ritkán adják meg 
a dolgozat címét, leginkább a tárgyat, s a tanár nevét, akinél disputáltak. A 
költségek fedezésére otthonról kérnek támogatást, s munkájukat szerénykedve 
ajánlják fel viszonzásul: tanulásomnak sengéjéből, vagy gyenge tehetségem-
hez képest egy kisded Dissertatiotskát küldenek haza (142, 174). Ajtai András 
mindazok nevét felsorolja, akiknek hazaküldött disputációja harminc példá-
nyát - köztük nyolc díszkötésűt - szánta (35). ' 

Tanúi lehetünk a diákok összetartozás-tudatának: mindig számontartják, 
társaik merre járnak, hol tanulnak. Természetesen az irigység, rosszindulat is 
felüti fejét vélt vagy valós sérelmek miatt (50, 80, 90); s napirenden van az er-
délyi és a magyar kollégiumok rivalizálása a beneficiumos helyek elnyeré-
séért (44, 49, 73, 138). Majdnem mindig megtudjuk a különböző egyetemeken 
tanuló magyar diákok létszámát (46, 133, 164). A magyar diákok igyekeztek 
a kollégium jó hírét megőrizni, fogadalmuk is kötelezte őket (99, 123, 140 
stb.); különösen vonatkozott ez a jeget törőkre (5, 11). A korban szokásos, 
mindennapos diák-katona összetűzések is szóba kerülnek (56, 75, 129). 

A híres „Pápai-ügyről" (az angliai pénzgyűjtés az enyedi kollégium ja-
vára) sok szóbeszéd, mendemonda járta. Ez sok tekintetben még ma is tisz-
tázatlan. Sajnos ifj. Pápai leveleinek vonatkozó részei is elég homályosak (16, 
31, 32; 88, 101, 102, 125, 158, 167). Ennek kapcsán bontakozik ki az Angliá-
ban járt diákok köre (86-88, 102, 153-158). De felmerül a Teleki Sándor és 
id. Pápai közötti nézeteltérés is (27, 31, 49). A már külföldön tanulók állan-
dóan figyelemmel kísérik Teleki Sándor gyermekeinek tanulmányait, tanácso-
kat adnak, könyveket javasolnak és küldenek épülésükre (4, T, 9, 88, 104, 119, 
127, 174). Teleki fiának taníttatása ürügyén tária f e l a v e z e t ő r é t e g k é p -
z e t l e n s é g é t Szilágyi Sámuel: Másként Msgs Uram a hazában mit tanul 
az Üríi, hiszen ott senkiis a haza szolgálattyára el nem készítheti az Urak Fiai 
közzül, mert azokat a scientiakat quae ad publica patriae negotia moderanda 
(tudományokat, amelvek a hazai közügyek intézéséhez) szükségesek, ott nem 
taníttyák (119). Később még egyszer leszögezi: primo: úgy látom, a theologus-
nak hazánkban semmi szüki, sőt proportionaliter több vagyon, mintsem a haza 
interteneálhassa. Secundo: A mi Uraink Gyermekei az ilyenekben deíitialnak, 
holott azokat kellene ad statum politicum instruálni (az állami élet felé irányí-
tani); de amint veszem észre, ezen igyekezetem tsak íüstöt vét, nem lészen 
szándékomnak successusa (121). A nemes ifiak számára két lehetőség kínálko-
zott, ha peregrinálni akartak, vagy tudniillik mint Deák az Universitásokon, 
vagy valami király udvarában qua Nobilis vei Comes aulicus (mint nemes vagy 
udvari ember) (88). 
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A levelekből értesülünk a Teleki család kisebb-nagyobb eseményeiről: 
születéstől a halálig (19, 32, 89, 94, 95, 103, 104, 110, 116, 135, 154, 166). 
Még a Teleki-Rádai család közötti nézeteltérés is helyet kap (119). S hogy az 
enyedi főgondnok mennyire szívén viselte patronáltjai sorsát, mutatja egy 
személyes hangú megjegyzése egyikük levelén: Csernátoni Uram levele, mely-
re választ kellene küldenem, ha hamar, és jót küldhetnék (96). 

A Teleki házhoz fűződő tiszteletüknek - s érdeküknek - , a kollégiumhoz 
való hűségüknek, hazaszeretetüknek számtalanszor tanújelét adják a messzi 
távolból (10, 27, 28, 30, 33, 74, 110 stb.). Az 1717-es tatár betörés után Enyedi 
István hazája iránti aggodalma szemléletes megfogalmazásban: . . . valóban 
bánnám, hogyha valahogy a Bátyám Uram Bétsi udvari köntöse hazájában 
való mentiben tatár lasnakká, vagy ködmenné változnék, vagy változott volna, 
quod Deus avertat (74). Féltés kap hangot a következő sorokban is: a novellá-
ban vala, hogy Erdélyből és Magyarországból a militiat Olaszországban kül-
dené a Fsges császár, és muszkákat küldene heljekben, húsz ezerig valót, de 
az a nagy ehető muszka az egész országot meg eszi (110). A barátság és haza-
szeretet összefonódására is találunk szép példát: mindazáltal mind én, mind 
az én kedves pajtásom ... mi egymás baráti vagyunk, nemis szakadunk el 
könnyen, ha tsák a pestis el nem szakaszt. Tsudálkozva tsudalkozom az itt 
való szép renden, oh vajha ollyat láthatnék hazámban, úgy tetszik meg ujjul-
nék, sokat discurralunk az én Pápai Alteregommal a jövendőrül (35). 

A n ő i n e m r ő l ritkán esik szó. Legfeljebb Pápai köszönti néha ked-
vesebben a kis Teleki Juditot már-már évődve-bizalmasan: .. . eddig az kis-
asszony elis felejtette az én nevemet; majd .. . eddig talám Judith kisasszonyis 
gyenge ujjaival az orsót pergeti és a recze kötő apro botocskákat emelgeti 
(9, 27. Az utóbbit közölte, és - a szép lírai részletek bizonyságaként - idézte 
már Jankovics József: AHLH XII. Szeged, 1972, 145.) Csupán Mező János si-
ratja peregrinációja miatt félbemaradt házasságbéli Debreczeni Szép Szeren-
cséjét (178). 

A könyvektől a botanián át curiosumokig 

A levélírók - a klasszikus retorika szabályainak megfelelően - beszámo-
lóikat az ókori szerzők mondásaival, bibliai idézetekkel, ékes latin és magyar 
szólásokkal, közmondásokkal szinesítik. Írnak k ö n y v e k megjelenéséről, 
könyvesládájuk haza juttatásának gondjairól. Könyvjegyzéket egyikük sem kö-
zöl, csak a könyvvásárlás tényéről tudósítanak, esetleg annak értékét jelzik, 
vágy könyvesládájuk hollétére utalnak (27, 132). Pápai apja könyvét, a Pax 
Crucist viszi magával ajándékba a bécsi udvarba a hercegnek, áz ott rabos-
kodó Bethlen Miklósnak, és másoknak (3, 4); később Jablonski könyvét küldi 
haza a porosz király alapítványairól és egyetemeiről (6), majd címeres map-
pát Európa minden vidékéről (10), s az 1710-ben alapított hallei gimnázium 
alapszabályzatát (11). Néhány magyar vonatkozású könyvészeti hírt is ki kell 
emelnünk: A trajectumi teológia próíesszor, Alphen pedig a jövő martiusban 
Magjar Biblia nyomtatásához kezdet, mellynek végben vitelére Szathmári ura-
mot, a betű metsző deakotis, ki egyszersmind nyomtathiis jól tud, Trajectum-
ban marasztotta (172); vagy A Tótfalusi Bibliáit ki nyomtatták Hollándiában, 
igen szép betűkkel, az árra in exemplaribus két magyar torint (111). Szilágyi 
Sámuel Bethlen Farkas Históriáját kéreti Bethlen Eleknétől (119), Zágoni Gá-
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bor tudósítja Telekit, hogy Köles-éri Enchiridion Mathematicumat Kolosvárt 
ki myomlatta egy Joh. Jacobus Scheuchzerus nevű Medicina és Matheseos 
Prof essor (164), Utrechtből írja Leszfalvi, hogy megjelent egy magyarországi 
egyháztörténet (Debreceni Ember Pál munkája), melyet Lampe nyomtatott ki 
(171); Krizbai pedig Cocceus, Lightfoot, Gaillard, Momma vásárlását kéri pat-
rónusától (151). 

O r v o s t ö r t é n e t i adatokról is beszámolhatunk. Néhányuk Teleki 
vagy valamelyik családtag betegségének „távgyógyítása": a beteg leírja a tü-
neteket, a diák megkonzultálja valamelyik híres orvosprofesszorral, s tanácsot 
és orvosságot küld (általában sem az orvosságot, sem a betegséget nem neve-
zik meg). Már akkor is javasolták a Morális Curât, s a titoktartás is kötelező 
volt (35, 161). Tanácsot adnak a kávéivás módjához (26); orvosi kuriózumot ol-
vashatunk egy torzszülött kisfiúról (107). Teleki patika ládácskát rendel Pápai-
tól, aki ezen kívül orvosi Chirurgikum instrumentumot is vásárolni akar (18). 
Enyedi István a De Medicina Hippocratis mechanicaból tartott vitát (85). 
S egy értékes statisztikai adat: 1730 márciusában Rómában találtatott 60 000 
ember beteg és 50 Medicus (110). 

Néhány t e c h n i k atörténeti érdekesség is említésre érdemes : Szilágyi 
1730-ban Frankfurtból küldi ezt az értékes hírt: Magyar Országon Tőmősvart, 
egy machinât adinvenialtak, mely által négy ember egy nap annyit szőhet, fon-
hat, amennyit 200 ember, de a Fsgs császárnak a föld népe panaszolkodott irán-
ta, hogy a szegény embernek kenyerit el vészi (111). Egy új találmány hadá-
szati alkalmazásáról számol be a következő részlet: ... Strálsundátis ugyan ott 
Pomerániában nagy tenger mellyeki kereskedő várost majd megh vészi (a po-
rosz király): mivel az árokhul a vizet mostan talált új mesterséggel majd ki 
véteti, hogy könnyen minákot ásottasson a falak alá, a bombákkalis majd a 
várost belől el égettette (59). 

B o t a n i a : A diákok tudván az Urnák a kerti szép virágokban és ékes-
ségekben való nagy gyönyörűségét. Teleki utasítására bejárták Európa szinte 
valamennyi híres kertjét, fejedelmi és királyi kerteket (Gaspar Bozen kertjé-
től a Császár Favoritájáig), - hogy ezekről részletes leírást adjanak, s meg-
szerezzék patrónusuk számára az Erdélyben ismeretlen növény- és fafaj tákat. 
Beszámolnak róla, hogy a germaniai kertek ékessége áll az igen szép rendel 
plántált és mesterségesen nyírt fákban, spallérokban, drága faragott képekben, 
oszlopokban, tiszta és apró köveccsel bé hintett mesgyékben, barázdákban, és 
egyéb manuale ornamentumokban; a hollandiai kertek penig ezeknél is csino-
sabbak s gazdagobbak. Kényesebb növények transponálása, kivált a késmárki 
havasokon különös nehézséget jelentett. Főleg Pápai serénykedett virágmagok 
és növények küldésében. Megígérte egyik levelében, hogy nem felejt el kül-
deni a királyi, fejedelmi és grófi nevet viselő, úgy nagy és híres dámák nevével 
kevélykedő, ritka tarka, barka szagos szegfüveket. Két londoni levelében is 
megadja a 32 tételből álló küldemény jegyzékét, megfelelő utasítással. Egy-
egy fajtához fűzött megjegyzése bizonyítja, hogy haszon- és díszkerti növé-
nyeket egyaránt küldött haza. Például a Potatoes, Hung. articsóka, földi répa, 
sokkal nemesebb az erdélyinél, vagy az Allium Dulce-hoz fűzött tanácsi: ezt 
mint az közönséges fokhagymát, fokonként kell el ültetni, szintén úgy virág-
zik, mint az magnak el ültetett veres hagyma, és a gyümölcsét nem a földben, 
hanem a szárain producallya, kedvesebb az íze, mint a közönséges fokhagymá-
nak, egy két fokot a tángyérra dörgölvén, a sültnek egész ízt ád. A virág nevé-
nek etimológiáját is megkapjuk olykor (29, 30; kertekről l.-még 16, 19, 20, 
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25, 26, 33, 101, 102). Pókai Benjámin. Hollandiába igyekszik menni botaniát 
tanulni, s szeretné elsajátítani a nádmézcsinálás módját (173). 

Teleki Sándor m e s t e r e m b e r e k e t szeretett volna Hollandiából, Né-
metországból Erdélybe telepíteni, kertje, udvara ékesítésére; ifj. Pápai e kíván-
ságnak is igyekezett eleget tenni, azonban kertész, kömives és jó faragó mes-
ter emberek Erdélyben való szállittatása felöl fáradozásának semmi eííectuma 
nem volt, mert amint írja, a kinek valamicskéje van, mint a tormában esett 
féreg, kunnyoját nem változtattya, a szegény penig azt kérdi.. . mivel indul-
lyan olly hoszszu útra. -

Teleki a nagy Curiosus Phisicus diákjaival olyasmit küldet magának haza, 
a mellynek mássá Erdélyben ne légyen. Ilyen k u r i ó z u m o kkal lepték meg: 
gyűrű (4), csutora, holland pipa (11, 16), angol fodor dohány, virgineai tabak 
dohány (16, 17, 30), egyéb dohány (71, 77, 78), címerek, tea (26), Charta a 
magyar és lengyel király képével (27), indiai csészék (20). Tájékoztatásul ár-
jegyzéket ismertetnek párducbőrökről (71), földgömbökről (119), matematikai 
eszközökről (95). Pro curiositate Szilágyi megtanulta gyümölcsök imitálását 
(119), valamint firnisek készítését és a lakkozást (116); Ajtai pedig Sziléziá-
ban egy eke elkészítésének módját jegyzi le (36). Szászországban felkeltették 
Szilágyi figyelmét a zelli kolostor márványnak ható faragványai; melyekről 
kiderült, hogy mészből valók; a mester azonban nem árulta el a készítés tit-
kát (119). . 

Megtudhatjuk, mi számított szenzációnak az akkori emberek szemében. 
Például: Sveciában egy lutheránus praedicátor, esperesti ember, maga halastó-
jában ölte magát, meg unván felesége sok simbelődését (110); Frantzia ország-
ban egy praeterpropter 8 singnyi hosszú sárkánt láttak, de még károkat nem 
tett (111); Portugalliába, Lisbonában egy 102 esztendős asszony ment férjhez 
egy 25 esztendős ifjú legényhez (113) stb. 

Eszmei orientáció; nyelv és stílus 

A diákok peregrinációjuk során a különböző egyetemeken, más-más pro-
fesszorok előadásának hallgatása során különböző f i l o z ó f i a i á r a m 1 a -
t o kkal ismerkedtek. Azt, hogy milyen tanokat vittek haza magukkal Erdély-
be - többnyire csak a professzorok nevéből következtethetjük ki. Határozottan 
alig említik, melyik irányzat hívei (coccejánus, kartéziánus vagy wolffiánus), 
inkább azt, hogy melyik tudós előadásait hallgatják szívesebben (5, 8, 63, 78, 
153). Két filozófiai áramlatot említenek, de inkább kétfajta életfelfogás ütkö-
zik össze abban a levélrészletben, mely egy diák-katona összetűzésről számol 
be. Ráadásul a magyar diákok hírnevén esett ekkor csorba, ugyanis két erdélyi 
szász diák (szebeni és besztercei), kikis részegek lévén egy Unter oííicért ver-
tek által, ... és azt bánnyuk hogy magokat Magyaroknak mondják, ... Egyéb-
iránt igen feslett erkölcsű Legények voltak.. . ugyan hallottam, hogy Philo-
sophusoknak tartották magokat és még pedig Epicureusoknak, kiknekis prin-
cípiumok nem eggyezett meg a Cartesius principiumával, kiknek csak egy volt: 
Ego cogitas existo (én godoíkodva élek), ezeknek pedig három, Edere, Bibere, 
Ludere (enni, inni, szórakozni) (75). A hérodotoszi körforgás-elmélet és a hé-
rakleitoszi dialektikus világkép ötvöződését olvashatjuk ki egy újévi jókíván-
ság bevezetőjéből: A dolgoknak természetit külső példák által tanító Hierogly-
phicusok, az egymás után következendő. Esztendőket, .és az esztendőkben esett 
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dolgokat, egy maga farkát szájával elnyelő kígyónak symbolumában rajzolták 
le régenten. Mellyel ezt akarták jelenteni, hogy az egymás után folyó idők, és 
az időkban esett dolgok, nem múlnak el, nem vesznek el; hanem a melly kút-
főből eredtenek, származtanak, oda vissza térnek, és viszontagsággal való 
vissza térésekkel mind magokat; mind pedig magok kútfejeket mintegy meg-
újítják (172). 

Ezek a megnyilatkozások persze töredékesek és alkalmiak. Elég felszínes 
ismereteket sejtetnek. Apácai után hatvan-nyolcvan évvel bizony többet - kor-
szerűbb, pontosabb, tisztább állásfoglalást és megfogalmazást - várnánk azok-
tól, akik a Tótfalusiék, Bethlen Miklósék körében nevelkedtek, s egyenest a 
nagy Pápai Páriz és professzortársai keze alól kerültek külföldi univerzitások-
ra. - De ne feledjük: a címzett patrónus igényei álltai is determinált, a jórészt 
szinte megrendelt levelek „fecsegő" részeiből valók ezek az idézetek. A som-
más ítéletet nem szabad elhamarkodni ilyen fragmentumok alapján. 

Ami levélíróinknak a Hollandiában - Angliában is még sokáig háttérbe 
szorított, gyanúsnak számító új vallási-filozófiai áramlatokhoz való viszonyát 
illeti - ezen a téren is indokolt az óvatos, körültekintő megítélés. Az itt közölt 
levelekben - a könyvvásárlások néhány egészen modern tételén kívül - talán 
az olyan - nyilván akaratlan - kiszólásokat tarthatjuk a legkevésbé indiffe-
rensnek, mint amilyet föntebb már idéztünk ama szegény legényekről, akik 
(ha jól értjük a szöveget) úgy sóhajtyák... az oda való nagy Theologus, [és 
filozófus] Professort, Vitringát és Roél uramat - tehát a két utolsó nagy kar-
teziánus-coccejánus újító tudóst!.. . kik hason mászvais el mennének, ha köl-
cségek volna (8). 

A levelek élvezetes olvasmányt nyújtanak. A levélírók szemléletes szó-
képei, találó szólásai, igényesen fogalmazott sorai elgyönyörködtetnek a régi 
nyelv ízességében. A már-már költői sorok is ezt a hatást erősítik: .. . micsoda 
raritásokkal ékesítette azt a gyönyörűséges kertecskét, melynek árnyékos álom 
hozó kies lugossában, volt ideje énis sétálgottam... (19) Még a sztereotip, 
patrónust-udvarló mondatkolosszusok némelyikének is van barokkos dinami-
kája, lendülete, s őszintén ható „végszava"; például: Ottan ottan zörgetek az 
Ürnál udvarló levelemmel, hogy az Úr hozzám való gratiájának talám szintén 
alunni készült szikrácskáját meg élesszem, és mint egy el takart eleven szén-
ről az hamvat el fuván, el felejtett csekély személyemet az Úr előtt még egy-
szer emlekezetben hozzam; melynek fel derülését a midőn ahitatosson óhajtóm, 
úgy kívánom, hogy ezen postámis az Urat M. Házával edgyütt örvendetes órá-
ban köszöntvén, az Úr élete felöl való kívánatos jónak hallásával, reménség-
ben el csüggedett szivemet rövid nap tölcse bé, és ez idegen földön, árván ha-
gyott, s búval kínzott szegény fejemnek valami kicsiny vigasztalást nyuj-
cson (7). 

A levelek esztétikai értékéről vagy érdekességéről, sajátosságairól az utó-
szó előbbi idézetei mellett azt érdemes még idemásolni, amit Jankovics József 
írt nyolc évvel ezelőtt ifjú Pápai Páriz Ferenc leveleiről (egy eléggé elfelejtett 
közleményében: AHLH XII, 1972. 145.). Természetes, hogy a jogi-politi-
kai kifejezésekben az idő tájt nem bővelkedő magyar nyelv a latin mankóira 
szorul, s ez stilisztikailag döcögővé, sok helyütt élvezhetetlenné teszi a levele-
ket. Amikor azonban személyes sorsuk érzékletes leírására törekszik, remekbe 
szabott mondatok kerülnek ki tolla alól, a köznyelvi fordulatoktól sem idegen-
kedik: még csak meg sem érthette jo formában dolgainkat, kitől azért kevés 
tanácsot és kalácsot várhatunk. Nyomorúságukról szólva: láttya Isten, alig 
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vonnyuk a leplet. A törökről, latin eredetű közmondás magyarításával: . . . igen 
fel fuvalkodott, és azt gondollya hogy mind övé már a dio fáig, de bizony nagy 
bökkenő fekszik előtte Magyarországon. I f j . Pápai Páriz Ferenc néhol képes 
már-már zsoltáros hang megütésére is, néha éppen ritmikus-rímes prózát ír: 
Ajtai Uramis, ki az előtt sem volt igen velős ember, szintén el szárad, mert 
sokat fárad, mégis munkájára kevés áldás árad. S még a folytatásra is van 
ereje: Otthon a gondolat tudom más felőliünk, de még amint irtam, semmi 
nyereségünk". 

A kötet telépítése; kiadási elvek 

Kötetünk „ f ő s z ö v e g e " három nagy egységre tagolódik. 
Az első nagyobb részben tizenegy szerző kapott egy-egy fejezetet, (ötnél több levél 

esetén, szerzőnként külön időrendben.) Ezzel célunk egy-egy diák egész peregrinációjának 
áttekinthetőbbé tétele volt. Igaz, nem teljes a gyűjtemény, mert néhány levél elkallódott 
— ez a hivatkozásokból is kiderül —, de igy nem okoz zavart, ha valamelyik előző levélre 
történik utalás; ugyanakkor kibomlásának folyamatában láthatunk egy-egy fontos törté-
nelmi eseményt. 

A XII. fejezet olyan diákok leveleit tartalmazza, akiktől ötnél kevesebb levél maradt 
fenn. Ezeket szerzőtől függetlenül időrendben közöljük. 

A XIII. rész — amolyan függelékként — magyar és külföldi professzorok leveleit 
foglalja magába, szintén időrendben. Teleki összeköttetés-hálózatára is fény derül itt: leve-
lezése Alberti, Andala és Holtzfus professzorokkal, patrónusi tevékenységét, a kollégium és 
az egyház felemeltetését szolgálta. 

A kötetet j e g y z é k e k , m u t a t ó k , dokumentumok egészítik ki: személy- és hely-
névmutató, valamint a latin és a régi kifejezések jegyzéke; a d o k u m e n t u m o k tartal-
mazzák egyrészt néhány levelünk kéziratának fotókópiáját, másrészt (id.) dr. Nagy Géza 
Kültöldön bujdosó erdélyi diákok levelezése című kiadványából a Teleki Pálhoz írt levele-
ket. Időrendi jegyzéket is adunk, hogy az olvasó a leveleket — s így szinte a két Teleki fiú 
„peregrinációs szervezkedésének" körei hat évtizedét egészében — a levélirók személyétől 
függetlenül is áttekinthesse; ha arra kíváncsi, vajon ugyanazt az eseményt ki hogyan látja, 
miként értékeli stb. — akkor egy „abszolút kronológia" is a rendelkezésére álljon. 

Bizonyos egyszerűsítések mellett a leveleket b e t ű h í v e n közöljük. Csak a ma már 
nem használatos betűket írtuk át mai alakjukra, s azokat amelyek megtartása nyomda-
technikailag amúgy is nehézséget okozott volna; tehát a „főszövegben" /? = sz, P = s, 

3 = z, o = ő, u = ö, 91 = gj. v = V; s elhagytuk a latin magánhangzók hosszúságá-
nak jeleit is: á, 6, é. Nehézséget okozott, hogy a mintegy félszáz írástípust — az egyéni 
írássajátosságok megőrzése mellett is — egységes elvek szerint közöljük. Gondot okozott 
néha még a kis- és nagybetűk megkülönböztetése, az ékezetek hosszúságának jelölése, a 
pont és a vessző elkülönítése, valamint az egybe- és különírás biztos megállapítása is. Ra-
gaszkodtunk levélíróink szeszélyesnek tűnő helyesírásához — ők maguk sem voltak követ-
keretesek egy-egy levélen belül sem, nem is beszélve a sok szerző más-más helyesírásáról; 
megtartottuk központozásukat, ékezésüket, a szavak elválasztásának régi szabályait. Igye-
keztünk megőrizni a szöveg autonómiáját. 

A r ö v i d í t é s e k közül főleg a ragvégződéseket, s azokat is csak akkor oldottuk 
fel, ha ezek nyomdatechnikailag kivitelezhetetlenek voltak (felhúzások): -nak, -ban. Isten, 
uram, ... br i s , graíia stb. A ponttal jelölt rövidítéseket általában nem oldottuk fel, kivételt 
akkor tettünk, ha fel nem oldásuk értelemzavaró lett volna. Ugyanígy nem oldottuk fel a 
Nagyságos, Méltóságos, Nemzetes, Kegyelmes, Felséges megszólitások, címek rövidtésjeleit: 
Nsgs, Nzts, M., Mélt., Méltsgs, Kglmes, Fsgs stb. A feloldást dőlt betű jelzi. A ritkítva sze-
dett, vagy nagybetűs szövegrészek a levélírók saját kiemelései. 

A szövegben előforduló zárójelek a következők: ( ) = a levélíró saját zárójele; 
( ] = kiegészítésünk; ( ) = áthúzott szövegrész; (?...?> = olvashatatlan törlés; (!?] = 
bizonytalan olvasat; (!) = így!; * = saját megjegyzésünk. . . . 

Igyekeztünk megtartani a levél eredeti formátumát, a nem ritkán használt „kikezdé-
seket" azonban bekezdéssel helyettesítettük. Nem jeleztük az utólagos betoldásokat, kiegé-
szítéseket, hanem beolvasztottuk a szövegbe. 
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Az ifjú Pápai Páriz Ferenc leveleiben előforduló nro-számok Pápai saját sorszámozása 
évenként újra kezdve, ezért tartottuk fontosnak megtartásukat. 

A címzés leírását mellőztük, néhány ritka kivételtől eltekintve. A címzett Teleki Sán-
dor minden címzés nélkül közölt levél esetében! 

Ifj. Pápai Páriz Ferenc levelei közül a szegedi Aota Históriáé Litterarum Hungaricarum 
XII. kötetében már megjelent néhány, Jankovics József kiadásában. Az ő engedélyével — a 
levelek kulcsfontossága miatt — a teljesség kedvéért is közöljük ismét; ezek a 27, 28, 29, 
30, 31. számú levelek. 

A levelekben előforduló (ponttal jelölt) rövidítések feloldására több lehetőség kínál-
kozott volna, pontosabban: jónéhányszor kétértelmű volt a betűjel (pl. T. = Tekintetes és 
Tiszteletes is lehet, N. = Nagyságos, de néha talán Nemzetes is stb.), s célunk az eredeti 
íráskép megőrzése volt. 

* 

Ez a kiadvány közös vállalkozás, amely egy szemináriumi csoportból ki-
nőtt diákmunkaközösség közel négy évi együttműködését, munkáját őrzi és 
példázza. A vállalkozás elindítója és irányítója Jankovics József. A kötet meg-
jelenési terve is tőle származik. Munkájáért, önzetlen segítségéért köszönettel 
tartozunk neki; s a szegedi József Attila Tudományegyetem I. sz. Magyar Iro-
dalomtörténeti Tanszékének a szerkesztéséhez. Bölcsészettudományi Karának a 
kiadáshoz nyújtott segítségért. E vállalkozás tagjai zömének nem a filológia 
a fő érdeklődési területe. Ősztönző volt számunkra a feladat újdonsága, érde-
kessége, s az, hogy éppen egy diákközösség adja ki a réges-régi diákkezek írta 
levélgyűjteményt. Tanulságos volt a XVIII. század „egyetemistáinak" életébe, 
tanulmányaiba, szokásaiba bepillantani, azokat a maival összevetni; a társa-
dalomhoz való viszonyukat, helyüket a hazai és külföldi környezetben, be-
illeszkedésüket és averzióikat, időnkénti kallódásukat s megőrzött hivatás-
tudatukat elemezni. Az akkori diák szemével próbáltuk nézni a kort, de ugyan-
akkor a kezdő történész szemével is, hiszen egy kivételével történelem szako-
sok is vagyunk. Nehéz, de izgalmas volt megbirkózni a háromszáz évvel ez-
előtti kézírásokkal, megfejteni a sokszor kibogozhatatlannak tűnő olvasatokat, 
a szokatlan és sokféle rövidítéseket; megtudni kik lettek diákjainkból, mi lett 
későbbi sorsuk. A megélhetés nehézségei, a kedvezményekért folyó harc fel-
színre hozta olykor emberi gyengeségüket, kicsinyességüket; s a levelek teljes 
sora, tudásbeli és alkati - meg jellembeli értékkülönbségeiknek is hű mutató-
ja - de mindezekkel együtt is a levélírók kedves ismerőseinkké váltak, a szí-
vünkhöz nőttek, s néha bizony titkon még irigyeltük is őket! 

Itt szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak, akik a kötet megszüle-
tésében hasznos tanácsaikkal, észrevételeikkel segítettek bennünket: mindenek-
előtt Esze Tamásnak, aki a levéltári anyagra - szemináriumvezetőnk közvetí-
tésével - felhívta figyelmünket, és Kulcsár Péternek, akinek lektori javaslatait 
és igen nagyszámú korrekcióját igyekeztünk mindenkor hasznosítani; is azok-
nak, akik hozzájárultak olvasataink pontosításához: így Holl Bélának, Kará-
csonyi Bélának, Kenéz Győzőnek, Keserű Bálintnak; de hálásak vagyunk Péter 
Lászlónak is, a textológiai szemináriumán szerzett értékes tapasztalatokért. A 
szójegyzékek, mutatók elkészítésében segítségünkre volt: Farkas Vilmos, Ka-
thona Géza, a nyelvész Kiss Lajos, Ladányi Sándor, Trócsányi Zsolt. 

Végül köszönettel tartozunk a Pécsi Szikra Nyomda dolgozóinak nagy 
gondosságot igénylő, fáradságos munkájukért. 
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A levélgyűjteményt abban a hitben nyújtjuk át, hogy további hasznos ku-
tatásokban segíti majd az e korral foglalkozó történészt, irodalmárt, nyelvészt, 
a természettudományok múltjának kutatóját; kedvére válogathat ebben az 
adattárban a szociológustól a botanikusig, a hadtörténésztől a technikatörté-
nészig — reméljük! - sok kutató; s talán a szakembereken kívül néhány olyan 
olvasó is, aki szívesen búvárkodik régi korok művelődéstörténetében, a ma-
gyar szellemi örökségben. 

Hoíímann Gizella 
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