
A lokálpatrióta király 
Manapság nem nézzük jó szemmel, ha egy vezető kiváltságokban részesíti szülőhelyét, az 

ilyenfajta lokálpatriotizmusnak pejoratív jelentése van, pedig ez valamikor nemcsak divat 
volt, hanem valósággal erkölcsi kötelesség, és Mátyás ezt betartotta. Tet te ezt annak ellenére, 
hogy Erdéllyel való viszonya nem volt mindig felhőtlen, pl. 1467-ben a nemesség Farnasi 
Veres Benedek vezetésével fegyvert is fogott ellene, a lázadók között székelyek és szászok is 
voltak. 

Szülővárosa iránti szeretetét legszembeötlőbben építkezései hirdették-hirdetik. Nagyon 
valószínű, hogy két bástyát építtetett, a Szent Mihály-templom is az ő idejében fejeződött be, 
legnagyobb kolozsvári műve azonban egyértelműen a Farkas utcai református templom, 
amely egy ma már nem létező zárdával egyetemben az obszerváns ferencesek részére épült. 
Debreczeni László szerint „ . . . egész Erdélyben, sőt egész Magyarországon is a maga 
nemében az utolsó nagyszabású kolostorépítés". Befejezését (kb. 1503) ugyan már nem 
érhette meg, de építését egész élete alatt szigorúan figyelte, irányította. 

Kolozsvár természetesen minden bajában hozzá fordult , talán leggyakrabban a jobbágyok, 
akiknek megengedte, hogy beköltözzenek a városba, de a földesurak ezt lépten-nyomon 
megakadályozták. A magyarok és szászok közötti konfliktusokra eredeti megoldást öt löt t 
ki, Kolozsvár egyik évben magyar, másikban szász bírót kellett válasszon, a várost vezető 
száz férfinak még az ülésrendje is egy magyar-egy szász kellett hogy legyen, sőt, a jelenléti 
felolvasásnál is mindenik a saját nyelvén kell ett válaszolja, hogy „itt vagyok". Városa újévre 
ajándékokat szokot t küldeni, íjakat, pajzsokat, ezüstedényeket, szőnyegeket stb. 

Számos, általa hozot t törvény, rendelkezés, kisebb-nagyobb módosítással egészen 1848-ig 
fennmaradt , noha ezek közül némelyeket (pl. b izonyos vámkedvezményeket) soha nem 
tartottak be. 

* 

Majdhogynem a Mátyás királyról szóló tréfás mesék közül valónak gondolhatnánk az 
alábbit is, na nem tudnánk, hogy nem is olyan rég megtörtént : amikor a románok a nemzeti 
hősükké avatott Mihály vajdáról szobrot készültek emelni Kolozsvárott, először lemérték a 
Mátyás-szobor magasságát, és Mihály vajda lovas szobrát néhány centiméterrel magasabbra 
készítették. NekünK talán nincs is kidolgozva az a mértékegységünk, amivel saját királyaink 
nagyságát mérhetnénk. De ha lesz ilyen, javasolom a skála felső fokára Mátyás királyt. 
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Háromszázhuszonöt éve született 
Köleséri Sámuel 

Cseh Gusztáv kolozsvári képíró „Pantheonjában", amely az erdélyi magyar szellemi élet 
nagyságait örökítet te meg, a hatvan főember között található Köleséri Sámuel képe is. Neve 
kevéssé ismert a mai ember előtt, kortársait, Bethlen Miklóst, Pápai Páriz Ferencet vagy 
Misztótfalusi Kis Miklóst jobban megőrizte az emlékezet. Ki is volt ez az ember? 

Sírfelirata szerint: „tanult bölcs tudós, erénye és nemessége tekintetében híres ember, aki 
igen szerette a tudományt , és sok éven át bújva a könyveket, Szeben városát tudásával és 
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eszével híressé tette, egy személyben költő, történetíró és orvos." Ehhez még hozzátehet jük: 
fizikus, kémikus, bányászati szakember, nyelvész, kora leghíresebb erdélyi tudósa. Több 
mint negyven, zömmel latin nyelvű művében foglalkozott a teológia, a bölcselet, a 
történelem, a nyelvészet, a fizika, az orvos tudomány, a bányászat kérdéseivel. Sajnos 
könyvei igen ritkák, nagy részüket eleve kis példányszámban jelentette meg, más része 
elveszett. 

Az erdélyi tudományos életet a XVI. századtól a XIX. század közepéig a humán és 
természet tudományos műveltség egysége jellemezte. A XVI-XVII . századi numanisták a 
kor társadalmi elmaradottsága ellen a tudományok művelésével igyekeztek küzdeni , s ez 
maradt a XVIII . századi felvilágosodás alapvető törekvése is. Apáczai Csere János fogalmazta 
meg az egységes, enciklopédikus műveltség igényét Magyar Encyclopédiájában (1655). 
Ugyanez az egyetemességre való törekvés jelentkezik Pápai Páriz Ferenc műveiben, akiről 
Bod Péter így ír: „Híres poéta, jó filozófus, historikus, teológus, az orvoslás mesterségébe 
merő Aesculapius, igen hasznos ember". Kájoni János egy személyben volt zenész, 
népzenegyűjtő, író, költő, orvos, nyomdaalapító, orgonaépítő. A polihisztorok kora ez. 

Ezeket a polihisztori törekvéseket folytatja a XVIII. században Köleséri is. 1663. 
november 18-án született a Borsod megyei Szendrőn. Apja református teológiai tanár volt 
Váradon, később Szendrőn, Tokajban és Debrecenben lelkészkedett, több teológiai művet 
írt. A fiú gyors felfogású, ió eszű volt, s így egészen fiatalon, 15 éves korában már külföldi 
egyetemre küldték. A hollandiai Leidenben bölcsész, Franekerben teológiai doktorátust 
szerzett, de huzamosabb időt töltött Angliában is, ahol N e w t o n előadásait is hallgatta. 
1685-ben jött haza Debrecenbe, de hamar ráébredt, hogy nem való papi pályára, ezért ismét 
visszatért a leideni egyetemre, ahol megszerezte a legmagasabb orvosi képesítést is. Há rom 
doktori diplomával érkezett meg Eraelybe, Nagyszebenbe, ahol először városi majd a 
Főkormányszék tartományi orvosaként nagy hírnévre tett szert. 

Orvosi működése mellett több időt szentelt Erdély ásványkincseinek megismerésére, s 
hamarosan országosan is elismert bányászati szakember lett. Rendkívüli képességei megnyi-
tották előtte az utat a magasabb állásokra. 1700-ban kinevezték az erdélyi bányák 
főfelügyelőjévé, később főkormányszéki titkár, majd 1717-ben tanácsos lett. 

Az orvos Köleséri bányászat felé fordulását az is elősegítette, hogy I. Lipót császár 
elhatározta, újra felfejleszti az egykori híres erdélyi arany-, ezüstbányászatot. E feladattal 
Kölesérit bízták meg, aki nagy szorgalommal fogott hozzá a bányák újjászervezéséhez. 
Munkája eredményes volt, néhány évtized alatt újra virágzásnak indult az ércbányászat. 

1717-ben jelent meg Köleséri legfontosabb alkotása, az Auraria Romano-Dacica (A 
római-dáciai aranybányászat) című latin nyelvű ásványtani és bányászati műve. Ez a könyv a 
magyar bányászat első kiemelkedő alkotása, s leírja az egykor európai hírű erdelyi 
aranybányák történetét a római kortól kezdve. Bemutatja a bányászat munkaeszközei t , ' 
módszereit , az érc feldolgozását, a pénzverés történetét és technológiáját, valamint á 
pénzügyi és jogi vonatkozásokat is. Jakó Zsigmond kutatásaiból ismert, hogy ez a mű csupán 
az első kötete volt egy három részre tervezett nagyszabású munkának, mely bemutat ta volna 
bányászatunk teljes történetét a római kortól a XVIII . századig. A könyvben foglalkozott a 
bányászok életével is, az egészségügyi, baleseti ártalmakkal. Sürgette a balesetet szenvedett 
bányászok rendszeres orvosi ellátását, kórházak felállítását. 

A korabeli tudományos élet nagyra értékelte a művet, őt magát pedig a német természetku-
tatók Leopoldina Társasága, valamint a nagy tekintélyű Londoni Royal Society is tagjává 
választotta. Az Auraria. . . a század végén, 1780-ban második kiadásban is megjelent 
Pozsonyban. Ennek előszavát a neves történetíró, Pray György írta. Szerepel benne egy 
olténiai eredetű görög orvos, Mihail Sendo írása is: Havasalföld történelmi, fizikai és 
helyrajzi leírása címmel, melyet 1724-ben írt, irodalmi levél formájában, Kölesérinek ajánlva. 

Köleséri élénk levelezést folytatott kora kiválóságaival, többek közt Brincoveanu és 
Mavrocordat havasalföldi uralkodókkal is, akik érdeldődtek az orvostudomány kérdései 
iránt. A levelezést Jakó Zsigmond dolgozta fel. 

Az erdélyi tudós külföldi tanulmányai során elsajátította az új orvosi klinikai szemléletet, 
s itthoni írásaiban igyekezett az egyes betegségek tüneteit minél pontosabban leírni. 
1707-ben adta ki könyvét a skorbut tüneteiről és kezeléséről. A betegséget a bányászok rossz 
táplálkozása következményének tekintette, hiánybetegségnek fogta fel. 1722-ben Wirmondt 
generális Havasalföldön szerzett halálos betegségét (váltóláz) írta le, a kórbonctani vizsgála-
tok eredményével. De írt a pestisről, a májtályogról, a mellkasi kelésről, a sérvről, a lázas 
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megbetegedések tüneteiről is. Két kéziratos művében az erdélyi fürdők hasznosságáról 
értekezett. 1723-1730 közt tette közzé a kolozsvári magyar nyelvű naptárban A rendes 
orvoslásnak közönséges regulái című munkáját , s ebben összefoglalta a népi gyógyászat 
tapasztalatait is. 

Kiterjedt irodalmi munkásságot fejtett ki, nemcsak az orvostudomány és a bányászat 
témakörében, de írásai jelentek meg teológiai, filozófiai, történelmi és természet tudományi 
témákban is. ír t értekezést a fényről, a szőlő aranytartalmáról vagy a matézis szépségeiről is. 
E latin nyelvű művek fontos szerepet játszottak a felvilágosodás eszméinek terjesztésében is. 

A sokoldalú tudós tipikus barokk ember volt, felfelé törő. Kortársai nagy részével 
ellentétben ő jómódú, gazdag volt, magas állami tisztségeiből, földbirtokából vagyont 
szerzett. így idejével is jól tudot t gazdálkodni, ezért is fejthetett ki elég nagy irodalmi 
tevékenységet. De foglalkozott orvosnak készülő diákokkal is. Mivel Erdélyben orvosi 
tanulmányi képzés hivatalosan nem volt, a tanulók külföldi orvosi idejének rövidítésére ilyen 
orvosi „magániskolák" működtek . Ö avatta be a gyógyászat titkaiba Bethlen Katát is. Nagy 
nyelvtudása, barátai, beosztása, külföldi tudóstársasági tagsága révén kora elismert tényezője 
volt itthon és külföldön. Viszont számos ellenséget is szerzett. 

Kiemelkedő nagyságát bizonyítja hatalmas könyvtára is, mely valóságos szellemi kincses-
kamra volt. T ö b b mint négyezer kötetes könyvtára a korszak legnagyobb erdélyi magán-
gyűjteménye volt. Összehasonlításul Pápai Páriz Ferencnek kb. három-, Bod Péternek 
nyolc-kilencszáz kötetet számlált könyvtára. Könyvtárában megtalálhatók voltak az egyes 
tudományok legfrissebb szellemi megnyilvánulásai, irodalmi újdonságok, a korai német 
felvilágosodás termékei, a szaktudományok legszélesebb skálája. A többi korabeli gyűjte-
ménytől alapvetően abban különbözik, nogy a teológiai, történeti, jogi, klasszikus tudomá-
nyok mellett jelentős szerep ju to t t a természet tudományoknak is, elsősorban orvosi, fizikai, 
kémiai, matematikai könyveknek. 

Nagy könyvgyűj tő volt, Pozsonyban és Bécsben feltehetően ügynökökkel dolgozott , a 
távolabbi országokból pedig kiterjedt ismeretsége folytán szerezte be könyveit. Voltak 
aukciós katalógusai is, ami bizonyítja, hogy rendszeresen tájékozódott a könyvpiac 
eseményeiről. Sajnos ezt a hatalmas kincset nem sikerült megőrizni. Halála előtt nem 
rendelkezett vagyonáról, így a könyvtár is szétszóródott . Pedig a Gubernium elrendelte, 
hogy meg kell őrizni a könyvtár egységét, feltehetően kézikönyvtárrá akarták nyilvánítani. 
Családi perpatvarkodás és hivatali bürokrácia miatt azonban ez nem valósult meg. A 
hagyatékot csak 13 évvel halála után vették leltárba, ekkor 3361 művet regisztráltak. Ezután 
pedig még harminc évig pusztultak a könyvek egy padláson, ott penészedett, az egerek 
rágtak, végül nyilvános árverésen eladták. 

A nagy tehetségű tudós, polihisztor magánélete nem tekinthető sikeresnek, sőt, igen 
'iszontagságos volt. Háromszor nősült, de mindig szerencsétlenül. Irigyei, ellenségei és első 
elesége mesterkedése végül börtönbe juttatták, Digámiával vádolva. A bör tönben kapott 
Írat lanul agyvérzést, „gutaütést", s itt halt meg 1732-ben. Szomorú vég egy ilyen embernek, 

akiről Bod Péter így emlékezett: „Nem tartottak az ő idejében a két hazában nozzá hasonló 
tudós embert ." 

Udvarhelyi Nándor 

A Magyar Tanácsköztársaság 
honvédelmi harcai II.1 

A francia katonai politikai vezetők nem ér te t tek egyet azzal, hogy a Tanácsköztársaság-
gal tárgyalások út ján rendezzék az ügyeket, s Magyarországgal szomszédos szövetségesei-
ket t i tokban a támadás előkészületeinek folytatására, majd a hadműveletek megkezdésére 
ösztönözték. A csehszlovák hadügyminiszter április 7-én adta ki a parancsát a támadásra 
való felkészülésre: „Az előnyomulás a volt Magyarország területén újonnan megállapított 
ha tárokra , mint a Csehszlovák Köztársaság elismert ú j , ideiglenes határaira a legközelebbi 
napokban megkezdődik. A csehszlovák csapatok előnyomulásával egyidejűleg megindul a 

'A tanulmány első részét az 1989. 2. számban közöltük (Szerk.). 

11 


