
Köleséri Sámuel a magyar  b á n y á s z a t  ú t t ö r ő j e
*

D r .  Cs ÍKy  Gábor

A Kárpátok által határolt egykori Magyarország ásványi Kincsek
ben gazdag hegyeiben évezredek óta bányászkodtak. A történelem- 
előtti időkben innen jutott a ráz Európa északi és nyugati te
rületeire. A föníciaiak ismerték Erdély aranybányáit és keres
kedő karavánjaik bejárták tájait. A rnindenttudó Hérodotosz is 
megemlékezik a Maros mentén lakó agatyrsusokról , megirva róluk, 
hogy országuk aranyban gazdag. A dákoknak vesztét pedig éppen 
országuknak aranyban való gazdagsága okozta. Trajanus, római 
császár leveri őket és országuk Dácia provincia néven 160 
/105-265-ig/ évig állott római uralom alatt. Ez idő alatt hoz
závetőleges korabeli becslések szerint a rómaiak kb. 2000 ton
na aranyat termeltek ki és szállítottak el. Az Erdélyi-Érchegy
ségben jól szervezetten folytatott bányászatról számos római 
emlék tanúskodik. A római uralom bukása után a markomannoKról 
és kvádokról tudjuk, hogy a Kárpátok övezte területen folytat
ták a bányászkodást.
Árpádházi királyaink, továbbá az Anjou-királyok sokat tettek a 
hazai bányászat fellendítése érdekében, következetes bányászat
fejlesztő politikájukkal /kiváltságok, telepítések, bányajogi 
és igazgatási intézkedések/. Ezalatt élte a magyarországi 
nemesfémbányászat virágkorát. A XIII. században kialakultak és 
virágoztak a szabad királyi bányavárosok, mint Selmec- Körmöc- 
Besztercebánya, Szomolnok, Nagybánya, továbbá az Erdélyi-Érc- 
hegység hires arany-ezüst bányái, másodvirágzásban. Ezeknek 
jelentős szerepe volt hazánk gazdaság- és művelődéstörténeté
ben és tetemes jövedelmet hajtottak a magyar királyoknak. A 
középkori Magyarország kiviteléneK kb. 2/3-át bányatermékek, 
arany, ezüst, réz és k ő s ó  adták. Amerika felfedezéséig Európa 
növekvő aranyszükségletét Magyarország elégítette ki. *

* Előadta a Tudománytörténeti Szakosztály ülésén,
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A Mít' is király uralkodását követő időkben hanyatlás állott be 
bányászatunkban, de a kapitalista nagyvállalkozó Thurzó csa
lád tagjainak sikerült időnként fellenditeni a magyar bányai
part. Majd a XVIII. században, főleg Mária Terézia uralkodása 
alatt újabb virágzásnak indul a magyar bányászat. Különösen 
Selmecbánya tűnik ki, amely már 1763-ban főiskolát kap a bá
nyászati tudományok művelésére. Elmondhatjuk, hogy a német 
Freibergi akadémiával egyidőben Európa első bányászati főisko
lája - megelőzve pl. Franciaországot, Angliát és másokat -. 
Alig van európai nemzet, amelynek néhány fia nem tanult volna 
Selmecen. Sajnos a tanitás, oktatás idegen nyelven folyt és 
nagyobbrészt osztrák szakemberek ajkáról hangzott el. Vagyis 
Selmecbánya ugyan Magyarország területén, de a külföldé, nem 
a magyarságé volt. Egészen 1867-ig nem magyarul folyt az ok
tatás a selmeci tanszékeken.

Magyarországot és Erdélyt az elmúlt századok során, főleg Bu
davára visszafoglalása /1686/ után számos külföldi utazó jár
ta be és irta le. Ezek az útleírások, ismertetésekmindig ki
terjedtek az ország természeti gazdagságára, ásványi kincseire 
bányászatára, de mind idegen nyelven Íródtak. Közülük a XVII. 
és XVIII. századból legismertebbek voltak az angol E. Brown, 
a holland J. Tollius, az olasz F. Marsigli, angol R. Townson, 
a svéd J. Esmark és a francia S.Beudant /utóbbi már a XIX. szá 
zad elején/ Írásai. Sajnos hazánk fiai, mint Köleséri Sámuel, 
Fridvaldszky János, Fichtel János és Born Ignác sem magyarul, 
hanem latinul ill. németül Írták le, ismertették Erdély és a 
Felvidék bányászati viszonyait a XVIII.században. Közülük 
Born Ignác mellett a magyar, elsősorban az erdélyi bányászat 
legelső és legjobb ismerője és művelője Köleséri Sámuel volt, 
aki ezelőtt 250 esztendővel, 1732. december 24-én hunyt el Er
délyben, Nagyszebenben.

Köleséri Sámuel, a teológiai, bölcseleti és orvosi tudományok 
doktora, valóságos titkos tanácsos, az erdélyi királyi kormány 
szék főtanácsosa, az erdélyi bányászat főfelügyelője, tartomá
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nyi főorvos, messzi határainKon túl ismert természettudós és 
iró, a Borsod megyei Szendrőn született 1663-ban azonos nevű 
ref. lelkész, egyházi iró fiaként. A debreceni kollégium el
végzése után, Teleki Mihály, Erdély kancellárjának anyagi tá
mogatásával Hollandiában a leydeni és a franekeri egyetemeken 
végzi tanulmányait és három doktori diplomával tér haza Erdély
be. Nagyszebenben telepedett le, ahol kiterjedt és kiváló or
vosi gyakorlatot folytatott. Emellett minden idejét Erdély ás
ványkincsei megismerésének szentelte, s figyelme mindinkább a 
bányászat felé fordult s annak rövidesen országosan legjele
sebb szakembere lett. 1700-ban már a erdélyi bányászat felü
gyelőjévé nevezi ki I .  Lipót császár.
A tudománytörténet számos orvost tart nyilván, akik munkássá
guk során - különösen amikor még a gyógyszereket is maguk ké
szítették - szükségszerűen az ásványtan s azzal kapcsolatban a 
bányászat felé "tolódtak el", amelynek azután nagynevű szakem
berei és művelői lettek.Ezek legjelesebbike Georgius Agricola 
orvos volt, aki a bányászat-kohászat, úgyszintén az ásványtan- 
teleptan úttörője lett. De megemlíthetjük Avicennát, vagyis 
Ibn Szinát is, a középkor hires orvosát /szül. 980-ban/, aki 
ásványokkal is foglalkozott és rendszerezte azokat. Abban, 
hogy az orvos Köleséri egy egész életre eljegyezte magát az 
erdélyi bányászattal, nagy szerepe volt annak, hogy I. Lipót 
császár elhatározta, az anyaországhoz visszatérít Erdély elha
nyagolt arany- és ezüs.tbányászatát a maga céljaira hasznot- 
hajtóvá teszi. E feladat megoldásával Kölesérit bizta meg. 
így lett Köleséri teljhatalmú ügyintézője az erdélyi bányászat
nak, s ettől kezdve lankadatlan szorgalommal fogott hozzá a 
bányák újraszervezéséhez, a problémák megoldásához, hogy ki
tüntető megbízatásának megfeleljen. Tudjuk, hogy Körültekintő, 
fáradhatatlan munKája eredményeként az erdélyi bányászat néhány 
évtized után valóban fellendült és beváltotta mindazt a re
ményt, amit az uralkodó hozzáfűzött. Lipót császár már nem él
te meg a bányák felvirágzását. Utódai viszont, I. József, és
III. Károly, de különösen Mária Terézia bőven dúskáltak az 
erdélyi aranyban, amelynek termelési alapjait Köleséri vetette

233



meg .

Nagyjelentőségű és sikeres tevékenysége közben jelent meg Kö
lesérinek Erdély bányászatáról irt fő müve, az "Auraria Roma- 
no-Dacica" /A római-dáciai aranybánya/ 1717-ben Nagyszebenben 
latin nyelven, 258 oldalon, mely a magyar bányászat első, ki
emelkedő müve és ma is kimagasló képviselője egykori bányásza
tunk gazdagnak nem mondható irodalmának. Müvét III. Károlynak 
ajánlotta, aki elismeréséül arany "Kegylánccal" ajándékozta 
meg. Hat fejezetből álló munkájában elsőként irta meg egykori 
bányászatunk egyik nagyjelentőségű,európai hiru 'területének,a 
"kincses Dácia"-ként nevezett Erdély aranybányászatának törté- 
netét és szolgáltatott becses adatokat annak kultúrtörténeté
hez és természetismeretéhez.

Könyve első fejezetében /De historia aurariarum Romani-Dacio- 
rum/ ismerteti a Trajanus császár által meghódított Dácia ró
mai bányászatát és megjegyzi, hogy az aranybányászat a római 
foglalásnál sokkal régibb keletű,majd rámutat arra.is, hogy 
amikor a rómaiak kénytelenek voltak feladni Dáciát, a bányá
szat megszűnt és azt csak a honfoglaló magyarok ujitották fel; 
a központjai pedig Abrudbánya, Aranyos /Offen/ bánya, Kőrös
bánya és Zalatna lettek. A második fejezetben /De labore auri 
metallico/ az aranybányászat római és kora munkamódszereiről, 
munkaeszközeiről s technológiájáról számol be . A harmadik fe
jezet /De labore auri monetaria/ az erdélyi aranypénzverés 
történetét és technológiáját ismerteti /Köleséri szenvedélyes 
pénz- és éremgyüjtő volt/. A negyedik fejezet /De constituti
onibus provincialibus de re metallica et monetaria/ Kitér a 
bányászat és a pénzverés pénzügyi és jogi kérdéseire is. Az 
ötödik fejezet /De origine generatione et proprietata auri/ 
az erdélyi termésarany és aranyércek, feldolgozásáról s az 
aranymivességről szól. Ezenkívül javaslatot tesz a fémkohá
szati eljárásoK, módszerek fejlesztésére. A hatodik fejezet
ben /De labora auri medico/ az aranynak a gyógyászatban és 
orvostudományban betöltött szerepét ismerteti.
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Born Ignác igy méltatta nagy müvét; "Alles, was wir von der 
Naturgeschichte Siebenbürgens aufzuweisen haben, ist: Samuelis 
Köleséri de Keleséer Aurari Romano-Dacica, zu Hermanstadt im 
Jahr 1717. gedruckt. Dieser gelehrte Arzt,welcher hernach 
selbst Ober-Inspector der Siebenbürgischen Bergwerke wurde, 
hat hierinnen aber mehr das Alterthum und den Flor der Das 
cischen Bergwerke zu den Zeiten Traians zu erörtern, als die 
Produkte, die Gebirgsarten und andere bergmännische Nachrichten 
zu erzählen, zum Endzwecke gehabt'.1 .vagyis inkább a bányák ró- 
mai-dáciai múltjával foglalkozik, mintsem azöKnak korabeli bá
nyászati és földtani viszonyaival. Megjegyezzük azonban, hogy 
Jakó Zsigmond szerint a mü csupán az első kötete volt egy há
rom részre tervezett nagyszabású munkának, mely bányászatunk 
történetét szándékozott bemutatni a római kortól a XVIII.szá
zadig .

E munka legnagyobb elismerését az jelentette, hogy 1780-ban 
másodiK kiadást ért meg Pozsonyban, ami azt jelentette, hogy 
e könyv még a század végén is "élő" tudományos munka volt, 
amelyet a szakma elismert abban az időben is, amikor a selme- 
ci Bányászati Akadémián már európai hirü szakemberek tanítot
ták a bányászati ismereteket s amikor az ottani kiváló pro
fesszor T. Ch. Delius, 1777-ben Bécsben kiadott, Európa 
szerte elismert, kitűnő bányamüveléstana közkézen forgott már 
a szakemberek között. Ennek a második kiadásnak az előszavát 
pedig a neves történetiró Pray György irta. - Kölesérinek 
bányászat- és technikatörténeti szempontból forrásértékű fő 
müve a mai szakkörök számára elérhetetlen, mind latin nyelve, 
mind ritkasága miatt. Ennélfogva fontos lenne, ha magyarra 
forditva, közzétennék, mintegy harmadik kiadásként, nem bib
liofilok számára, amint az nálunk manapság szokás, hanem 
szakembereknek.

Emlitést érdemel Köleséri egyedülálló könyvtára, akinek rend
kívüli és ellentmondásos egyénisége, magasszintü tudományos
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munkásságában és a könyvgyüjtésben oldódott fel. Gazdag ha
gyatéka, gazdája igen változatos érdeklődését bizonyltja. Ha
lála után a Gubernium rendelettel kötelezte az örökösöket a 
könyvtár egységének és épségének megőrzésére. A kormányszék 
1745-ben egy háromtagú bizottságot bizott meg a zárolt anyag 
leltározásával. A könyvtár leltárba vételét Johannes Bruckner 
a szebeni gimnázium rectora végezte el. Jakó Zsigmond a jegy
zék alapján a következőket állapította meg: "Köleséri több 
mint 4000 kötetes könyvtárát a maga idejében Erdély legnagyobb 
magángyűjteményének tartották. Korszerű orvosi és természettu
dományos anyagán kivül a Korai német felvilágosodás legfris
sebb termékei éppen úgy ott sorakoztak Köleséri könyvesházá
ban, mint az államismereti történeti iskola alapvető müvei. 
Ennek az elsőrendű szakkönyvtárnak egész anyaga beszédesen 
példázza, hogy a külföldi friss művelődési javak közvetíté
sében ebben a korszakban a magánkönyvtáraknak jutott a legfoh- 
tosabb szerep." A könyvhagyaték zároltatása arra utal, hogy 
azt a Gubernium feltehetően közkönyvtárrá szándékozott nyil
vánítani . Ennek ellenére az lett a sorsa, hogy Nagyszebenben 
nyilvános árverésen elkótyavetyélték.

Ha összevetjük ezt a Könyvtárat csupán számszerüségében a 
kortársi magánkönyvtárakkal, még inkább kiderül páratlansá
ga. Bőd Péter könyvtára 888 kötetet foglalt magába, Pápai 
Páriz Ferencnek pedig mindössze kb. 300 kötetből állhatott 
a könyvtára. A könyvtár hatalmas értéke korában közismert 
volt.Bőd Péter a Magyar Athenásban megjegyzi: "Nagy biblio
tékája volt, jó és válogatott Könyvekből álló, amelyhez ha
sonló kevés volt abban az időben Erdélyben. Valaki azt irta 
halála után bibliotékájáról, igazán-é vagy másképpen, maga 
tudja.

Pars promissa fui, pars credita, pars violenta,
Tollite quisque suum. Theca manet vacua.

Bereczki A. K. fordításában:
Könyveit: Ígérték, úgy kapta, orozta őket.
Venné vissza ki-ki: árva maradna a polc!
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Ezért az az általános vélemény, hogy Könyvszerzéseihez minden 
eszközt igénybe vett! Ellentmondásos személyiségét tükrözi 
Bőd Péter szentenciája is: "Halála után Kölesériről kevesen
mondottak jót: Tudományát ugyan ellenségei is megvallották s 
nagy bölcsességét, de kegyességét s cselekedeteit még jóaka
rói sem dicsérték."

Köleséri Sámuel általános, polihisztoros tudásának megvilágí
tásához, értékeléséhez ide kívánkozik egy rövid visszapillan
tás. Az átfogó egységes enciklopédikus műveltség igényét ha
zánkban, főleg Erdélyben először a humán tudományok művelői 
fogalmazták meg. Apáczai Csere János, akit joggal a világi 
tudományosság úttörőjének neveznek, már fő müvében cimével 
is programot adott, hisz a Magyar Encyclopaedia /1655./ alci- 
me igy hangzik: "Minden igaz és hasznos bölcsességnek szép 
rendbe foglalása és magyar nyelven világra bocsátása." Az 
egyetemességre való törekvés szólal meg Apáczai tanítványá
nak, Pápai Páriz Ferencnek életművében is, akinek sokoldalú
ságát Bőd Péter igy jellemzi: "Hires poéta, filosofus, histo
rikus, theologus, az orvoslás mesterségében merő Éskulapius, 
igen hasznos ember ...".

Az egyetemességre való törekvés, a polihisztorság, mint je
lenség, a XVIII. században még Európa-szerte eléggé általános 
volt. Indokoltságát a tudományágak viszonylagos differenci
álatlanságában, az értelmiség számának szűkös voltában kell 
keresnünk. Az értelmiséghiány szinte kötelezővé teszi a sok- 
oldaluságot,nohaapolihisztori szemlélet eleve, határokat szab 
egy tudományba való elmélyülésnek s a tudóst a felszínesség
re kényszeríti. Ugyanakkor polihisztornak lenni, igén 
nagyra becsült erénynek számított a müveit közvélemény érték- 
rendszerében. Az is közismert, hogy hazánkban a tudomány hely
zete és a tudományokkal foglalkozók státusa sokkal kedvezőt
lenebb viszonyok között érvényesült, mint tőlünk nyugatabbra. 
Az enciklopédi zinus tehát egy kényszerhelyzet eredménye.
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Kosáry Domokos szerint, "A sokféleségre nern annyira a válasz
tás valamiféle mámoritó szabadsága késztette őket, mint inkább 
a teendők kötelező heterogén jellege az adott szegényes viszo
nyok között." A legtöbb tudós indíttatása egyházi jellegű s 
csak a kötelező témák mellett foglalkozhattak azzal, amit ér
deklődésük és felkészültségük diktált. A külföldi tudományos 
körökkel kiépített kapcsolatok a külhoni publikációk - Kölesé
ri esetében is ez volt - sokszor azt a célt szolgálták, hogy a 
hazai eredmények ismertetése mellett megvédjék tudományossá
gunkat a tájékozatlansággal szemben.

Köleséri egész munkássága is ezekről a kényszerítő erejű kö
rülményekről vall. Nyomtatásban megjelent /kb. 40 mü/ - latin, 
német, magyar nyelvű - Írásaiban a filozófia, teológia, 
descartes-i fizika, orvostudomány, történelem, jog, nyelvé
szet, bányászat kérdéseivel foglalkozott. Eszmevilága azonban 
már a felvilágosodás korának előhírnöke; a hasznos tudományok 
hive volt, a természettudományOK és a technika fejlődését 
követeli, a természeti jog elveit vallja, a teológia nyomasz
tó hatása alól felszabadult iskola- és művelődéspolitikát 
sürget.

E kivétele-s tehetségű, sikerekben és elismerésekben gazdag 
ember magánélete azonban meglehetősen zaklatott és viszontag
ságos volt. Házassága és családi élete nem volt szerencsés. 
Háromszor nősült és főleg első felesége és ellenfelei, iri
gyel aknamunkája nyomán 1932-ben bigámia miatt börtönbe ke
rült és ott is halt meg agyvérzés következtében. Köleséri Sá
muel a XVIII. század eleji Erdély tudományos és Közéletének 
kiemelkedő, úttörő alakja volt, a kartéziánus filozófia és 
természettudomány jelentős, polihisztor alkatú képviselője, 
a korai német felvilágosodás egyik legnagyobb hatású közve
títője volt. Több külföldi tudós társaság tagja, köztük a 
világviszonylatban legnagyobb tekintélyű londoni Királyi 
Társaságnak, a Royal Societynek első magyarországi tagja volt,
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mely Társaság fő müve alapján választotta be tagjai sorába, 
úgyszintén a német Academia Caesarea Leopoldino-Carolina is.

Bőd Péter, Magyar Athenas c. müvében igy ir róla: " ...Erdély 
be jővén tsak hamar el-hiresedett, mint-hogy minden-féle tudó 
mányokban nagy böltsessége volt; az orvoslás mesterségében 
pedig nagy földön mássa nem volt, aki olly jól a nyavalyák 
okait észrevehette volna, s olly fundamentomoson orvosolhat
ta volna. Nem tartottak az ő idejében a két Hazában hozzá ha
sonló tudósembert'.1
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Samuel Köleséri’s . Role in the History of Mining
in Hungary

Gábor Csiky

The polyhistor Sámuel Köleséri /1663-1732/ who was one of the 
first experts of mining in Hungary, and who as a Hungarian, 
published the first works on mining, studied in the Nether
lands, at the; universities of Leyden and Franeker. After 
earning doctor’s degrees in theology, philosophy and medici
ne, he returned to Nagyszeben /Transylvahiá/and became chief 
medical officer of the region. His attention, by the rich 
local mineral resources was turned to the mining, and already 
in 1700 he was appointed by Emperor Leopold I., Inspector of 
Mines in Transylvania. His main task was to reorganize the 
significantly declined mining in the region. As a result of 
his work, gold and silver mining in Transylvania became flour 
ishing again.
During this period he wrote and published his main work entit 
led "Auraria Romano-Dacica" in Latin /Nagyszeben, 1717/, that 
is the first important regional study on mining in the Hun
garian literature. In this work the history of the gold mi-: 
ning of the word-famous "fortunate Dacia" /Transylvania/ was 
first described, mentioning also cultural and natural histo
rical aspects. Ignác Born, his succesor in this field remar
ked: "Alles was wir von der Naturgeschichte Siebenbürgens, 
aufzuweisen haben, ist Samuelis Köleséri de Keleséer Auraria 
Romano-Dacica, zu Hermanstadt im Jahr 1717 gedruckt". The 
values of this work were acknowledged by the fact that its 
second edition was published in Pozsony in 1780. At that ti
me already experts of European fame were lecturing at the 
Mining Academy at Selmec, and T.Ch.Delius’ famous work on 
mining in 1773 had been already widely known in professio
nal circles.
S.Köleséri’s library of 4000 volumes is also worth mentio-
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ning, since at that time it could well have been the largest 
private collection in Hungary. His manifold interests are 
well proved by the 40 papers, published in Latin, German and 
Hungarian, on philosophy, theology, Cartesian physic, medici
ne, history, law, linguistic and mining.
Samuel Köleséri was an outstanding figure of the history of ci
vilization in Transylvania in the first part of the 18th cen
tury, and at the same time he transmitted the ideas of the 
early German Enlightment to Hungary. His aim was always to 
advance the science and technology. He was elected member 
of several foreign scientific societies, i.g. the Royal So
ciety of London, and Academia Caesarea Leopoldino-Caro1 ina 
/Germany/.
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