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A gróf Teleki család Erdély és Magyarország egyik legjelentôsebb arisztokrata csa-
ládja volt: tagjai közt generációkon keresztül a politika, tudomány és mûvelôdés-
történet jeles alakjait találjuk. A jelen tanulmány fôszereplôje, Teleki József, gróf
széki Teleki László kormányfôtanácsos fia 1738- ban született a Máramaros megyei
Huszton. Édesanyja a szintén nevezetes Ráday családból származott, testvére volt
Ráday Gedeonnak. József fiuk a kor szokása szerint hazai tanulmányait hosszabb
külföldi utazással fejezte be. 21 és 23 éves kora között bejárta Németországot,
Svájcot, Hollandiát és Párizst, és élményeirôl részletes naplót vezetett, a következô
címen: Idegen országon való utazásomban történt dolgaimnak napról napra való feljegyzése.

Az MTA Könyvtárának Kézirattárában ôrzött Útinapló francia nyelvû kiadása
már 1943- ban megjelent Tolnai Gábor gondozásában; ugyanekkor elkészült egy
eredeti, azaz magyar nyelvû változat is, de azt nem nyomtatták ki. Az elsô magyar
nyelvû kiadás így csak 1987- ben látott napvilágot az Akadémiai Kiadó „Régi ma-
gyar prózai emlékek” sorozatának 7. köteteként. A felsôfokú igényességgel elké-
szített kiadvány sajtó alá rendezését, bevezetô tanulmánnyal, mutatóval és magya-
rázó jegyzetekkel való ellátását Tolnai Gábornak köszönhetjük (Egy erdélyi gróf a fel-
világosult Európában – Teleki József utazásai 1759–1761).

A konzervatív beállítottságú, protestáns Teleki József a felvilágosodás harcos
ellenfele volt. A vallás védelmében írt francia nyelvû munkája, az Essai sur la foiblesse
des Esprits- Forts, amelyet utazásai során fejezett be, jelentôs visszhangot váltott ki:
magának Rousseau- nak az elismerését is kivívta. A fantasztikusan széles érdek-
lôdési körû fiatalember céltudatosan készült a „tanulmányútra”. Fél évvel utazá-
sai megkezdése elôtt így írt naplójába:

Még csecsemôkoromban belém rögzôdvén az idegen országok látására való vágyódás,
ezen indulat az idôvel és a tisztességes tudományokban való gyarapodással nevekedett
bennem, azért kivált, hogy azokat a tudományokat, amelyeket hazámban megkóstoltam,
idegen országi akadémiákban jobban tökéletességre vihetni reménylettem.1

* A Magyar Zenetudományi és Zenekritikai Társaság Tallián Tibor tiszteletére rendezett konferenciáján,
2016. október 14- én az MTA BTK Zenetudományi Intézetben elhangzott elôadás írott változata.

1 Egy erdélyi gróf a felvilágosult Európában – Teleki József utazásai 1759–1761. Sajtó alá rendezte, a bevezetô
tanulmányt és a mutatót a magyarázó jegyzetekkel írta Tolnai Gábor. Budapest: Akadémiai Kiadó,
1987 (Régi magyar prózai emlékek, 7.),  256. Valamennyi idézet ebbôl a kötetbôl való, így a továbbiak-
ban csak oldalszámmal utalunk az illetô helyre.



1759 júliusában indult útnak. Unokatestvérei, Teleki Ádám (Corneille Cidjének
elsô magyar fordítója) és Teleki Sámuel (a marosvásárhelyi Teleki- könyvtár késôbbi
megalapítója) valamivel késôbb követték, de Bázelben beérték Józsefet, és azon
túl kapcsolatban maradtak az utazások során.

Teleki József tehát Bécs, Passau, Regensburg, Ulm érintésével érkezett Bázel-
be, ahol 1759 augusztusától kezdve kilenc hónapig tartózkodott. A svájci tartózko-
dás elsô heteiben más városokat is meglátogatott, így járt Genfben, és feltett szán-
déka volt, hogy meglátogatja a felvilágosodás eszméinek pápáját, a város közelé-
ben élô Voltaire- t. Terve sikerrel járt: a vizitrôl így számol be augusztus 7- én.

Délután […] kimentünk Voltaire uramhoz […] Tournaiba, s ott egy kisség távol a házá-
tól egy szántóföldiben az ekéje mellett kaptuk, s […] egy darabig beszélgettünk. Onnan
bémentünk a házához, megmutogatta a szobáit és egy kis teátrumot, amelyet akkor ké-
szíttetett, hogy jó barátival együtt komédiát játszódhasson; ez ugyancsak akkora, mint
egy közönséges jókora szoba. Maga igen száraz ember, és csaknem a halál néz ki belôle,
a szemei ugyan elég elevenek. Öreg már, de elég tréfás és vidám. A vallásról nem sokat
állít. (58–59.)

A tudósítás kurta és tartózkodó hangja tükrözi Teleki idegenkedését a francia
gondolkodó filozófiájától.

Visszatérve Bázelhez: a tudásvágyó gróf itt egyetemi tanulmányokat folytatott
a kísérleti fizika, matematika, geometria tárgyakban, de a természettudományokon
kívül jogtudománnyal is foglalkozott. Fiatal kora ellenére magabiztosan forgott az
idegen környezetben, és mint birodalmi grófot, mindenütt respektussal fogadták.
Jól beszélt latinul, franciául és németül.

Teleki erôsen vonzódott a színházhoz, és minden darabról, elôadásról határo-
zott véleménye volt. Bázelban Lessing, Voltaire és Lillo színmûveit látta; a produk-
ciókhoz fûzött kommentárjai híven tükrözik ízlését és gondolkodásmódját. „Jó
volna külömben, csakhogy némely kimondásai igen szabadok”, állapította meg
Voltaire Alzire címû tragédiájáról (107.). Ezzel szemben teljes helyeslésével talál-
kozott az angol Georg Lillo The London Merchant (német fordításban Der Kaufmann von
London) címû polgári drámája, amelyre a következôképpen reflektált: „Soha teátrumi
játékokban ilyen kedvem szerint valót nem láttam, és errôl igazán el lehet mondani,
hogy keresztyény és épületes darab volt.” (109.)

Általában ritkaság, hogy valakit a mûvészetek és humán tevékenységek épp
olyan mélységben érdekelnek, mint a természettudományok. Talán családi vo-
nás, hogy az ifjú Teleki esetében pontosan ezzel találkozunk. A zenét különösen
szerette, hegedûjátékosként maga is mûvelte: bázeli idôszakában szinte napi
rendszerességgel vett részt a város zenei életében. Hegedûórákat vett egy Kachel
nevû mestertôl, és állandó vendége volt a Musicum Collegium délutáni program-
jainak. Úgy tûnik, ezekbe a közös muzsikálásokba bárki bekapcsolódhatott.
„Délután a koncertben voltam, és ottan magamat legelôször megpróbáltam a he-
gedûben”, jegyzi fel egy februári napon (92.). Egy korábbi naplórészlet szerint
saját otthonában is rendezett házi muzsikálásokat. („Délután nálam musicus
concertus volt” – 81.)
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Teleki József (1738–1796) portréja; Magyar Nemzeti Múzeum

Jó ítélôképességérôl ismét meggyôzôdhetünk két fuvolajátékos produkciójá-
nak az összehasonlításából. 1759 októberének utolsó napján ezt írja:

Délután koncertben voltam. Szalatén uram szólót fújt a flótán, s Schlegel is.2 Mindketten
az elsôséget magokévá akarván tenni, úgy tapasztaltuk, hogy Szalatén nagyobb mester-
séggel fújja, de Schlegelé jobban tetszik s kedvesebb. (75.)

2 Johann Salatke, fuvolás, oboás és bôgôs a bázeli zenekarban, ill. Jeremias Schlegel, fuvolás, hangszer-
készítô és mûkereskedô, szintén a bázeli zenekarból. Ld. a kötet Mutatóját, 359.



A sorokból világosan kiolvasható, hogy a két rivális „flótás” közül Salatke volt
a virtuózabb, de Schlegel az érzékenyebb és muzikálisabb.

Teleki naplójában gyakran szerepel Bázel szellemi életének egyik központi fi-
gurája, Emanuel Wolleb törvényszéki elnök, filozófus és író, akinek szalonjában
minden pénteken összejövetel volt. A gróf természetesen törzsvendége volt ezek-
nek a délutánoknak. Ezek mindig egy elôadással kezdôdtek, majd színdarabokat
osztottak ki a megfelelô szereposztással, és felolvasták a szöveget. Teleki maga is
tartott két elôadást: egyet a „Felséges Asszonyunk dícséretirül”, azaz Mária Teré-
zia császárnô iránti hódolatáról, egyet pedig „A vallás csúfolójirul”. Ezenkívül mu-
zsikálással és társasjátékkal is múlatták az idôt. „Wolleb uram muzsikált azelôtt a
viol de gambe nevû muzsikaszerszámon; olyan mint a bassz- hegedû, csakhogy
több húr vagyon rajta”, tudósít Teleki (78.).

Bázeli koncertélményei közt Teleki két különleges hangszerrôl számol be.
Egyik a pantalonnak vagy pantaleonnak nevezett cimbalomszerû instrumentum,
másik a lantfélékhez tartozó colascione. Az elôbbi, a névadó Pantaleon Hebenstreit
találmánya nagyméretû hangszer volt, két rezonánsfenékkel, egyik oldalán bélhú-
rokkal, a másikon fémhúrokkal felszerelve, és verôkkel szólaltatták meg. A késôbb
klaviatúrával is ellátott pantalont a zongoratörténet a kalapácsmechanika elôfutá-
rának tekinti. A 18. század második felében már nem volt divatban, ezért különö-
sen érdekes Teleki 1760. április 8- i naplóbejegyzése:

Délután egy Petersburgumból jövô bécsi musikásnak, akit Homburtnak hívtak, a koncert-
jében voltam, a musikáját Pantalonnak hívják, majd olyanforma, mint a cimbalom, csak-
hogy igen hosszú, és mind a felsô, mind az alsó oldalán húrok vagynak, s igen tömötten is
vagynak rajta a húrok, melyek rész szerint bél, rész szerint réz húrok. A mester igen nagy
applausussal játszódott rajta. Szépen is muzsikált, 20 pásztot fizetett az ember. Ezek a
muzsikások, akik virtuozusoknak tartatnak, amidôn Helvécián általmennek, többire igen
meg szokták taksálni a schweizereket, amint némelyek obszerválják. (100–101.)

A Bázelben hallott másik különleges instrumentumot Teleki „új” fajtának neve-
zi, jóllehet éppen régi eredetû hangszerrôl van szó. Definíciója szerint a colascione
„viszonylag kis korpuszú és feltûnôen hosszú nyakú lant, hasonló az arab orszá-
gok […] bizonyos pengetôs hangszereihez”.3 Mattheson continuo- hangszerként
is említi. Teleki itáliai mûvészek elôadásában ismerte meg a magasabb és mélyebb
fekvésû colascionét:

Délután voltam […] két Collaun nevû egytestvér olasznak a Három Királynál lévô kon-
certjibe – kik egy új muzsikának nemin, melynek a prímáját colascioncinonak, a basszu-
sát pedig colascioncinak nevezik, igen jelesen muzsikáltak; kivált az egyik szép mestersé-
git mutatta. (87.)

Teleki 1760 májusában búcsúzott Bázeltôl, és Hollandia felé vette útját. „Meg-
vallom, nem gondoltam, hogy olyan sok jó barátom légyen oly kevés idô alatt; töb-
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bire mindenik könyvezô szemekkel bocsátott el magától”, írja meghatottan
(112.). Hosszú rajnai hajóútjának elsô állomása Strasbourg volt, majd Mannheim,
Frankfurt, Bonn érintésével érkezett Rotterdamba. Útja során minden nevezetes-
séget megnézett, emberekkel ismerkedett, és minden benyomását színesen, oly-
kor mulatságosan rögzítette. Aukciókon könyveket, kottákat vásárolt; a „kótyave-
tyén voltam” megjegyzés gyakran szerepel a lapokon. Mannheimben Crébillon
Radamiste címû tragédiáját, Frankfurtban Racine Plaideurs- jét [A pereskedôk] látta.
És a zenerajongó Telekire természetesen erôsen hatott Karl Theodor választófeje-
delem mannheimi udvarának magas színvonalú zenei élete. Errôl szóló híradása
érdekes részletekkel szolgál.

Már Mannheimbe érkezésének másnapján alkalma volt az ottani muzsikusok
játékát hallani, amirôl a következôképpen számol be:

Délután „musicas academia”, amint hívják, volt az udvarnál, hová mi is felmentünk má-
sokkal együtt. Az elektor másokkal együtt sok asztaloknál játszódtak, mi pedig egynehá-
nyan a muzsikát hallgattuk, mely abban a palotában volt, melyben a játék.

Az elmondás szerint a zenét igazán csak „egynehányan” hallgatták, a választó-
fejedelem és vendégei eközben „sok asztaloknál játszódtak”. (Az effélék másutt
sem voltak ismeretlenek: Eszterházán például hasonlóképpen voltak játszóaszta-
lok a sala terrena melletti kerti szobában, táblás játékok és/vagy kártyajátékok cél-
jára.)4 Teleki így folytatja a naplót:

Hallottam itt 3 kasztráltot énekelni és a többi között egy kis gyermeket hegedülni. […]
Közönségesen el lehet mondani, hogy ennek az elektornak a muzsikás kapellája igen vá-
logatott, sokat is költ reá. A muzsikának és a játéknak vége lévén, az elektortul és az elek-
tornétul búcsút vettünk. (118–119.)

A vokális és instrumentális számokból álló mûsor szerzôit Teleki sajnos nem
nevezi meg.

1760 nyarától 4 hónapos hollandiai tartózkodással folytatódott a gróf európai
körútja. Ezt az idôszakot nagyobbrészt Leydenben töltötte, ahol ismét egyetemi
tanulmányokat folytatott, fôként az anatómia és a jog területén. A fiatal arisztok-
rata számára itt elsôsorban a holland polgári élet megismerése jelentett újdonsá-
got; kulturális/mûvészeti élmények – bár természetesen most sem hiányoznak –
kevésbé dominálnak. Annál nagyobb erôvel keríti hatalmába ezután Párizs színes
forgataga: a téli szezon öt hónapját tölti itt, maximálisan kihasználva XV. Lajos or-
szágának, a felvilágosodás hazájának a káprázatos lehetôségeit.

Az arisztokrata státus természetesen Párizsban is lehetôvé tette, hogy Telekit
mindenütt fogadják, mindenhová bejárása legyen, a legmagasabb köröket is bele-
értve. Rendszeresen járt Versailles- ba, találkozott a királlyal, Madame Pompadour-
ral; de ugyanígy otthon volt a Francia Akadémián, ahol tudós matematikusokkal,
csillagászokkal barátkozott. Marmontel, d’Alembert felolvasásait hallgatta; utób-
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bival személyes kapcsolatba is került. A legnevezetesebb mégis Jean- Jacques Rous-
seau- nál tett látogatása volt 1761 tavaszán, amelynek leírása párizsi beszámolónk
élére kívánkozik:

Voltam a Rousseau uramnál […] Montmorency- ban, mely mintegy 3 lieue Párizshoz. […]
Bémenvén hozzá, egy rút, fótos schlafrockban találtuk, s ha nem tudtuk volna, hogy Rous-
seau, valami piszkos vargának gondoltuk volna, kivált oly minden csinosság nélkül való
szobában, ahol eszik és fôznek is. […] Megérkezvén igen jó szívvel látott, s elvezetett a
donjonba, mely a szobájától egy kis kerttel választatik el. Donjonnak neveznek a franciák
minden efféle kis épületet, amely valami kitetszô helyen van. Ebben a donjonban megle-
hetôs csinosan van holmi, de csak igen parasztosan. […] Ottan beszélgetvén kezdvén, leg-
elôször is a könyvemet hozta elé, […] s nagyobban megdicsérte, mint a könyv érdemlette
volna. […] [Ebéd után] gyalog sétálni mentünk, […] [majd] elválván egymástól, megcsó-
koltuk egymást, s úgy tetszik, hogy engemet szeretett. Rousseau uram ránézve mintegy
45 esztendôs ember, kicsiny inkább, mint nagy, testére nézve vékony is, egy kisség meg-
görbedt. Friss és eleven beszédû, éles elméjû, amit a francia esprit- nek nevez, az igen sok
van nála, ítélete is jó, gondolatja éles, s jól is ki tudja adni. (212–213.)

A színházi és operavilágba, valamint a koncertéletbe Teleki valósággal beleve-
tette magát a francia fôvárosban. Párizsban ekkor négy színház mûködött: az Opéra,
az Opéra- Comique, a Comédie- Française és a Comédie- Italienne. Ezek közül a Comédie-
Française prózai színdarabokat, a Comédie- Italienne pedig énekszámokkal színesített
könnyebb fajsúlyú vígjátékokat állított színpadra. (Ezt a comédie en vaudevilles néven
is ismert mûfajt tekintik az opéra- comique elôdjének.) A Comédie- Française elôadásai
közül többek között Molière (École des Maris; Tartuffe), Voltaire, Corneille (Cid),
Racine, Diderot mûveit látta Teleki; a Comédie- Italienne mûsorából Marivaux,
Goldoni, Riccoboni darabjait említi. Riccoboni Samson címû tragikomédiája kap-
csán ismét megnyilatkozik vallás- és bibliatisztelô, azok vulgarizálását helyte-
lenítô magatartása.

Azt nem szerettem ebben [Samson], valamint minap az operában, amikor Jeftét játszód-
ták [Montéclair operája, lásd késôbb], hogy a szentírásból való históriát fordították játék-
ra, és ami még rosszabb, minden szükség nélkül a harlekint majd minden aktusba belé-
bocsátották. (205.)

Az utóbbi megjegyzés a commedia dell’ arte változatlan, minden mûfajt átható
divatjára utal.

Teleki rendszeres operalátogató volt Párizsban, és beszámolói híven tükrözik
a „buffonisták harca” néven ismert eszmei csatározást a francia és olasz opera hí-
vei között. Maga egyértelmûen olasz párti volt; a francia produkciókról szóló igen-
csak szókimondó véleménye gyakran hivatkozik Rousseau 1753- ban megjelent
Lettre sur la musique française címû nagy vihart kavart dolgozatára. Elsô operai ta-
pasztalatát így fogalmazza meg 1760. november 14- én:

Mentem estve az Operába, hol ámbár sokat fizettem, mert bizonyos tekéntetbôl az elsô
helyre menvén, 7 L. A s- t adtam. Mégis igen csekély dolgot láttam. A teátrum szép; spek-
tátorok is igen sokan voltak, de én nékem úgy tetszik valósággal, hogy egy jó dudát vagy
furulyát nem adtam volna az éneklésért. Holott a jó muzsikában nagyon gyönyörködöm.
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Az éneklésen kívül az egyéb muzsika meglehetôs is volt, de az ének minden kedvesség
nélkül való, s íztelen volt. Úgy hogy méltán lehet rajta csudálkozni, hogy mégis ezek a ma-
gok nemzetét szemtelenül dícsérô franciák nem akarják ma is megadni az olaszoknak az
elsôséget a muzsikában, pedig bizony éppen igaznak tapasztaltam ma kivált, a Rousseau
uram a francia éneklésrül való megjegyzésit, hogy az nem egyéb, hanem szüntelenül va-
ló ugatás. (163.)

Nem tudjuk, mi volt az az opera, amelynek elôadása ilyen lesújtó véleményt
váltott ki Telekibôl. Egy néhány hónappal késôbbi bejegyzés azonban már konkrét
darabra vonatkozik. 1761. február 6- án a gróf ezt írta naplójába:

Estve az operában voltam; egy Jefte névû operát játszódtak, mely nem új ugyan, de most
újonnan vették elô. A munka, ami a szókat illeti meglehetôs, de az ének, valamint min-
den francia ének felette sótalan és csúf. (195.)

Alfred Loewenberg monumentális operatörténeti forrásmunkájából rekonst-
ruálható, hogy Montéclair Jephté címû operájáról van szó.5 A darab premierje 1732
februárjában volt a párizsi Operában, a felújítás pedig pontosan arra a napra esett,
amelyen Teleki jelen volt a színházban. Mint olvasható, a francia operaéneklésrôl
alkotott véleménye nem változott a közbeesô hónapok során…

Teleki a többi zenés színházat is látogatta. 1760 decemberében két szórakozta-
tó darabot látott a Comédie- Italienne- ben, ahol végre az éneklést is élvezhette.

Délután báró Blum nálam volt, és a kedviért ismét a komediába mentem, az olasz teát-
rumra, hol a Nanettet játszótták és a Noces Chinoises- t. A muzsika ezen a teátrumon olasz
és így szebb, mint az operában, hol a francia muzsika rí. Az éneklés is (mellyel elegyesek
az olasz teátrumban való komédiák) sokkal szebbek, mint ott. (179.)

Teleki igen jó véleménnyel volt az Opéra- Comique színvonaláról. Itt két egyfel-
vonásost látott 1761 februárjának utolsó napján: Philidor, illetve Monsigny mû-
veit. (Teleki csak a darabok címét adja meg, ezek szerzôvel való párosítását szin-
tén Loewenberg annaléja teszi lehetôvé.) Ezt olvassuk a Naplóban:

Estve az opera Comique- ban voltam; a muzsika itten igen szép, és még szebb, mint a
Theatre Italienen, a francia operát nem is említvén, mert ott Rousseauként, csak ugat-
nak. Szép nevezetesen a Jardinier de Son Seigneur mellett való muzsika. Szép hasonlókép-
pen a Cadi dupé muzsikája is és kivált két vagy három ária. (208.)

A két darab Opéra- Comique- beli premierje mindössze néhány héttel elôzte meg
a Teleki által látott elôadást.6 Philidor mûvének pontos címe Le Jardinier et son
Seigneur; Monsigny Le Cadi dupé (A rászedett kádi) komédiájának Gluck által meg-
zenésített verzióját ugyanezen év decemberében mutatták be Bécsben.

A párizsi hónapok egyik színes epizódja az operabál, amelybôl Teleki szintén
nem akart kimaradni. Úgy tûnik, a mai Bécs és Budapest felsô tízezer számára
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fenntartott, elegáns operabáljaival szemben a párizsi álarcosbál demokratikusabb
rendezvény volt.

Estve vagy inkább éjfél után két órakor, egy itt való közönséges bálban voltam, csak ép-
pen azért, hogy lássam mibôl áll. […] Minden ember úgy jelenik meg, ahogy akar, na-
gyobb része maskarában volt, sokan anélkül. Fizetni kell 6 livret; a kardot künn kell hagy-
ni, mert azzal bé nem bocsátják az embert. Nincsen a bémenôk között semmi személyvá-
logatás. A ki megfizet, bémehet. Tartatik ez a bál az operaházban. A muzsikások a két
végiben, s mind dominóban vagynak, mely ôket majd perszonátusabbaknak tészi, mint a
táncolókat, akiknek egy része dominóban vagyon ugyan, de nagyobb része egyéb csúfo-
sabb maskarában. Bolondságot láttam, s ha a kuriozitásomnak eleget nem tettem volna,
megbántam volna a reá vesztegetett pénzemet s álmomat. (168–169.)

A puritán erkölcsû, komoly természetû grófot nyilvánvalóan nem szórakoztat-
ták a „párizsi bolondságok”.

Párizs koncertéletérôl gyakran esik szó Teleki naplójának lapjain. A 18. század-
ban még ritkaságnak számító nyilvános hangversenyek egyik úttörô vállalkozása,
az 1725- ben alapított Concert Spirituel csak egyszer bukkan fel az események kö-
zött; annál több figyelmet kapnak az elegáns és magas színvonalú privát koncer-
tek. Az elôbbinél maradva 1760 karácsonyának napján Teleki ezt jegyezte fel:

Délután a concert spirituelben voltam. E minden héten szokott itten vasárnapokon esni.
Egy kis tallért fizet az ember. Én most voltam legelôször benne, s csak francia utálatos or-
dításnak tapasztaltam ez éneket, melyet a francia mégis nemcsak szeret, hanem csudál.
Némelyek ugyan közülök is megvallják, hogy semmit sem ér, de nem mindenek. (182.)

1755- tôl gyakran tûzött mûsorra francia nyelvû oratóriumokat a Concert Spiri-
tuel: valószínû ezek egyikét hallotta Teleki. A kapott élmény nem tûnik éppen ka-
rácsonyi ajándéknak.

Ami a privát zeneestélyeket illeti, ezek két nagyon jelentôs mecénásnak voltak
köszönhetôk; Teleki gróf mindkettôhöz bejáratos volt. Conti herceg, azaz Louis-
François de Bourbon, Prince de Conti elôkelô szalont tartott, ahol írók, filozófu-
sok, politikusok, mûvészek találkoztak. (Nevét a Mozart- életrajzokból és a Mozart-
család levelezésébôl is ismerjük.) Lelkes zenerajongó lévén, kiváló muzsikusokkal
vette körül magát: a kor egyik legjobb csembalistája, Johann Schobert például az ô
szolgálatában állt. Hetente kétszer rendezett vacsorával egybekötött hangversenyt
– Teleki ezeket rendszeresen látogatta. „Ez a Prince de Conti a muzsikát erôsen
szereti. 40 ezer livret költ a muzsikájára esztendônként. […] Minden héten két-
szer vagyon nála koncert és vacsora, hétfôn és szerdán”, olvassuk a Naplóban.

(195.) Az ott hallott zenékrôl Teleki mindig dicsérôleg nyilatkozik, bár azt saj-
nos nem tudjuk meg tôle, hogy milyen mûveket hallott.

„Estve Prince Contihoz mentem. Igen szép muzsika volt, s azután vacsora, mindenikben
volt részem”, írja 1761. február 11- én (199.). Két héttel késôbb újabb részletekrôl érte-
sülünk: „Estve Prince Continál voltam. Igen sok személy volt ekkor itten. Voltunk vacso-
rára mintegy 150- en, kik közül talán 20 vagy 30 nem is fért be. […] A hétfô nem oly szá-
mos, de szeredán a koncertjire nézve sokan hozzá gyûlnek.” (206.)
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A másik nevezetes, talán még pazarabb életvitelû mecénás, akit Telekinek módjá-
ban állt megismerni, a dúsgazdag bankár, Alexandre Le Riche de la Pouplinière a
polgári (ma úgy mondanánk: üzleti) réteget képviselte. Fényûzô szalont tartott,
saját zenekara volt, a legjobb olasz énekeseket és hangszereseket hívta meg, és szin-
tén heti két alkalommal adott zenei estélyt a palotájában. „Ez a de la Popliniere
uram […] tart egy 14 muzsikásból álló koncertet, mely minden héten kétszer tar-
tatik, s akkor egyszer s mind vacsorát is ád”, jegyzi fel Naplójába Teleki. (211.)

De la Pouplinière az európai zenetörténetbe is beírta a nevét: olyan nagyság-
rendû zenemesterei voltak, mint Rameau, Johann Stamitz és Gossec. Az ô muzsi-
kusai mutatták be Rameau Hippolyte et Aricie címû operáját (tragédie en musique)
1733 áprilisában, megnyitva ezzel az utat Rameau számára az Opéra felé.

Az európai utazások után Teleki József 1761 márciusában indult hazafelé, és
április elején érkezett Bécsbe. Következô évben feleségül vette királyfalvi Róth
Jankát, és ennek a házasságnak a révén a sziráki kastély a Teleki család birtokába
került. Józsefnek, aki egyre emelkedô pályája során fôispán lett, és akit képviselô-
ként az 1790–91- es országgyûlésbe is beválasztottak, négy gyermeke volt. 1796- ban
hunyt el Szirákon. A sziráki kastélyban született Gróf Teleki László, a reformkor
nagy politikusa is, akit a családi kriptában temettek el. A gyönyörûen helyreállított
kastély ma négycsillagos szálloda, Nógrád megye egyik legpompásabb mûemlék-
épülete.
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MUSICAL EXPERIENCES OF A COUNT FROM TRANSYLVANIA
IN EUROPE, 1759–1761

Count Joseph Teleki (1738, Huszt – 1796, Szirák), Lord Lieutenant [supremus comes]
of the County Ugocsa, Guard of the Royal Crown, art collector, was one of the
most cultured aristocrats of his time. In the course of his European travels – a
period of nearly two years – he explored Germany, Switzerland, The Netherlands,
and spent wellnigh half a year in Paris. He gained amazingly wide experiences,
and gave account of everything meticulously in his Diary, written in learned Hun-
garian language. He met Voltaire, Rousseau, d’Alembert, and other notable per-
sonalities; beyond a scientific interest, he was attracted by the arts as well.

A player of the violin, he was a passionate music- lover: he attended concerts,
opera and theatrical performances on a regular level. His colourful, often humor-
ous descriptions reflect the musical life of the Europe of the years around 1760,
through the glasses of a Hungarian nobleman.
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