
KAPRONCZAY KATALIN

Az ifjabb Köleséri tudományos levelezésébQl

Több évtizedes adósságot törlesztett az a kiváló kutatói kollektíva, akik közreadták az 
Erdély kulturális kincseinek összegy_jtésében, feldolgozásában elévülhetetlen érdemeket 
szerzett Jakó Zsigmond szellemi hagyatékának fontos részét képezQ – máig kiadatlan – 
ún. Köleséri leveleskönyvet.

Ifjabb Köleséri Sámuel (1663–1732) korának nemcsak emblematikus személyisége, de 
– életútja állomásainak tanúsága szerint – jellegzetes tudós alakja is volt. A partiumi re-
formátus papcsaládból elinduló, az európai egyetemeket látogató peregrinus diákot nem a 
lelkészi hivatás vonzotta, hanem a természettudományok keltették fel érdeklQdését. Orvosi 
tanulmányokat folytatott több németalföldi egyetemen, de konkrét adat még sincs arra vo-
natkozóan, hogy kézhez kapta volna orvosi diplomáját. Ennek ellenére mind a kortársak, 
mind életm_vének késQbbi elemzQi orvosdoktorként, sQt kiváló orvosként emlékeznek róla. 
Mint gyakorló orvos szerzett hírnevet, a Károlyiak, a Telekiek és a Bethlenek udvarában is 
nagyra becsült háziorvosként tevékenykedett. Nagyszebenben városi fizikus (orvos), majd 
az erdélyi Gubernium alkalmazásában az erdélyi protomedikus (fQorvos) tisztséget töltötte 
be. A Gubernium titkáraként figyelemre méltó járványügyi rendelkezések meghozatala f_-
zQdik nevéhez. Egy ideig katonaorvos, majd az erdélyi ércbányák felügyelQje volt, utóbbi 
feladatkörének is nyilvánvalóan lehettek orvosi vonatkozásai a bányászok betegségei vi-
szonylatában. Járványtani írásai minden kétséget kizáróan gyakorló orvosi megfigyeléseire 
támaszkodtak. Életének fordulópontja egyértelm_en 1699-ben következett be, amikor az 
erdélyi ércbányák felügyeletével bízta meg Qt a Cameratica Commissio. Köleséri „hosszú 
évek munkájával mindent feltárt, amit errQl tudni kell”. Ennek eredményeként jelent meg 
1717-ben az Auraria Romano Dacica cím_ munkája. Tartalmazza mindazt az ismeretet, 
amelyet Erdély bányakincseirQl, a bányászat addigi múltjáról és akkori helyzetérQl, a bá-
nyajogról, az arany orvosi felhasználásáról összegy_jtött Köleséri, jelentQs a könyv numiz-
matikai fejezete is. A m_ kedvezQ kortársi fogadtatásban részesült.

Jakó Zsigmond még az 1950-es években kezdte el Köleséri tudós leveleinek összegy_j-
tését. Jakó gy_jtQmunkáját túlzástól mentesen jellemezhetjük heroikus vállalkozásnak, hi-
szen a több évszázaddal korábban írott levelek, illetve a levelek XVIII–XIX. századi má-
solatai, nem csupán Erdély különbözQ városaiban (Kolozsvárott, Brassóban, Szebenben), 
de egy részük távolabbi nyugat-európai archívumokban (British Library kézirattára, a 
zürichi Zentralbibliothek kézirattára) lelhetQk fel. A Jakó-gy_jtemény alapját az a XVIII–
XIX. századi nagy másolat-kötet képezte, amelyet Q találóan Köleséri leveleskönyve 
másolatának nevezett. A kiterjedt levelezés teljes összegy_jtése még ilyen alapos ku-
tatómunkával sem valósult meg, hiszen feltételezhetQ, hogy családi magánlevéltárak is 
Qriznek belQle, és kéziratban hátrahagyott több m_véhez hasonlóan elvesztek, vagy – a 
szakzsargon szavaival élve – lappangnak valahol.

Köleséri mintegy fél évszázadon át igen kiterjedt levelezést folytatott, családjával, 
magyar és külföldi tanáraival, pártfogóival, üzletfeleivel, munkatársaival, pácienseivel, 
barátaival. FeltételezhetQ, hogy a tudományos levelezés összegy_jtését még maga a 
levélíró kezdte meg, humanista hagyományokat követve saját maga Qrizte azt a fogal-
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mazványkötetet, amelybQl a levelek egy része származik. A kor „divatja” is vezérelhette 
mostohafiát, Lázár Jánost, aki szintén leveleskönyvben Qrizte meg a Kölesérinek írt és 
tQle kapott leveleket, hasonló másolatokat gy_jtött össze Lorenz Weidenfelder, Joseph 
Tausch és Franz Zimmermann. A kisszámú saját kézírású levél a zürichi Scheuchzer-
gy_jteményben található.

A levelek témája Köleséri enciklopédikus m_veltsége és sokirányú érdeklQdése miatt 
rendkívül sokrét_, sok tudományterületet felölel: Erdély természeti kincsei, Qslénytan, ás-
ványtan, földtörténet, elméleti orvosi kérdések és gyakorlati járványtan, epigráfia stb. A 
levelezés Köleséri munkásságának eddigi homályosabb pontjaira is részben vagy egészé-
ben választ ad, vagy közelebb visz a kérdések megoldásához (Magyar Újszövetség kiadás, 
matematika- és fizikatankönyv kiadása, a leibniziánus filozófiai értekezések kiadásának 
szándéka, a De Dacia Romana, Hunno Dacia cím_ történeti munkája, stb.). A korszak egyik 
legnagyobb magánkönyvtárának – három és félezer kötet – volt tulajdonosa, amelynek 
minden darabját nagy gondossággal és hozzáértéssel szerezte be. Ezzel is magyarázható a 
levelek rendkívül sok könyvkiadásra, nyomdászatra és könyvvásárlásra vonatkozó említése.

Jelen kötet levelei között orvosi témák is felbukkannak. Némelyikben csak egy utalás 
erejéig, pl. amikor a korszak neves anatómusával – Frederick Ruysch, holland orvos-
botanikussal – való megismerkedés feletti örömét írja le. Ír saját betegségérQl, orvosi 
gyakorlatának eseteirQl, gyógyvizekrQl stb. Különösen érdekes az erdélyi idQjárás és a 
pestis kitörésének kapcsolatáról szóló, Johann Kanold német orvosnak írott levele, vagy 
a havasalföldi vajda udvari orvosaival való levélváltása, amely a himlQvel és a törökök 
körében régóta ismert és alkalmazott megelQzQ (variolizációs) módszerrel foglalkozik. 

Nézzünk néhány nevet a címzettek közül, akiket gyakran keresett fel leveleivel: 
Mihail Sendo, Johann Jacob Scheuchzer, Constantin Brancoveanu, Lázár János, Lorenz 
Weidenfelder, Bél Mátyás, Luigi Ferdianado Marsigli stb. 

Jakó Zsigmond természetesen közlésre szánta az általa kiválogatott, idQrend sze-
rint rendezett, jegyzetekkel ellátott 112 levelet, amelyekhez a levél tárgyát megjelö-
lQ rövid regesztákat is csatolt. A Jakó-örökösök jóvoltából került az anyag a Szegedi 
Tudományegyetem Régi Magyar Irodalom Tanszékére, Keser_ Bálint és Font Zsuzsa ke-
zeihez, akik szintén nem kímélve fáradságot, igyekeznek a Köleséri-életm_vet feldolgoz-
ni, publikussá tenni. Ennek a nagylélegzet_ vállalkozásnak elsQ örvendetes eredménye 
Köleséri 1709–1732 közötti tudományos levelezésének közreadása. A kiadvány sikerét 
egy jól összehangolt gárda munkája biztosította, az erdélyi és magyarországi kutatókhoz 
bécsi, svájci, amerikai kutatók csatlakoztak. 

A mostani közreadás során is számos nehézséggel kellett megküzdeni, hiszen az 
adatközlésnél figyelembe kellett venni a Jakó kutatásai óta eltelt évtizedeket, a levéltári 
adatfeldolgozás során megváltozott jelzeteket, az esetleges újabb kutatási eredményeket, 
stb. A kötet rendezési, közlési alapelve megegyezik Jakó elképzelésével, azonban ahol 
az szükségesnek bizonyult, kiegészítéseket f_ztek a szöveghez. JelentQs változást, bQví-
tést jelent Magyar László András érdemeként a részletes regeszták csatolása, amely nem 
„egyszer_en” a latin nyelv_ levelek fordítása, hanem az értékes, információban gazdag 
szövegek értQ lábjegyzetelése, magyarázatokkal való ellátása is.

Az elQszó, továbbá Font Zsuzsa összegzQ tanulmánya, a tárgy és névjegyzék a kötet ér-
tékes és hasznos kiegészítQi. Reménykedve várjuk, hogy a szerkesztQk terve – a Köleséri 
szellemi hagyatékát közreadó sorozat további kötetei – minél elQbb megvalósuljon.

(Jakó Zsigmond: Köleséri Sámuel tudományos levelezése (1709–1732). Kolozsvár, EME, 
2012, 252 p. – /Köleseriana 1./)
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