
magyar király szövetségeseként megszerezte a Johanna nápolyi királyné ellen felkelt 
piemonti városokat (Chieri, Cherasco, Mondovi, Cuneo). Magyar szövetségben több 
várost hódított el Galeazzo Viscontitól, Milánó urától is. VI. Amadeus zsoldossereget 
tartott fenn, benne néhány száz magyar íjászt. Udvarában virágzott a lovagi élet. A XIV. 
században Toscana fontos városállama volt még Firenze régi vetélytársa, Siena. Lakos-
sága felülmúlta a 30 ezer főt. A sienai zsoldossereg szereplésének magyar vonatkozása 
is van: 1358-ban a város magyar zsoldosokat is szerződtetett Perugia elleni harcában. A 
pápaság szinte csak egy volt a versengő itáliai kisállamok sorában, mégis a magyar 
király túltette magát a nápolyi sérelmen és támogatást nyújtott a pápai államnak. 1356-
ban a kerekegyházi Lackfi Miklós volt a pápa segítségére küldött magyar sereg vezető-
je. 1357/59 során többször küldött Lajos sereget az egyházi állam oltalmára. A magyar 
lovagi hagyományokban a legnagyobb hírnévre és a leghosszabb irodalmi utóéletre 
Toldi Miklós tett szert, aki Bihar vármegyei nemesi családból származó birtokos úr 
volt, s miután már Pozsony vármegyei alispán és pozsonyi várnagy rangját betöltötte 
(1352-54), 1365-ben Itáliában harcolt, a pápai szolgálatban álló angol zsoldosvezér 
Hugh Mortimer „fehér csapat" nevű alakulatának alvezéreként. A XIV. században 
Észak-Itáliában önálló állam volt Bologna városa. 1376. márciusában felkelés tört ki a 
városban. Lerázta a pápai hatalmat. Helyreállt a communális szabadság. Az új helyzet-
ben a város lépéseket tett hadereje kiépítésére, egyebek mellett magyar zsoldosokat is 
fogadott. A haderő jegyzékeiben (Libri degli Stipendiarii) 1376 és 1400 között olyan 
csapattisztek szerepelnek, mint Szalai Bereck és Benedek, Vasvári Jakab, Trencsényi 
János, Fehérvári Lukács, Nyiri Péter. Mindez mutatja a hadszervezeti korszakeltolódást 
Magyarország és Itália között: a lovagi típusig eljutó magyar vitézek már a zsoldosság 
viszonyai közé csöppentek és erre a legkevésbé volt jellemző a hűség eszménye. 

Székely György 
Irodalom: Miskolczy István: András herceg tragédiája és a nápolyi udvar (Századok, 

1928) - Koltay-Kastner Jenő: Cola di Rienzo (Szeged, 1949) - Kardos Tibor: A magyaror-
szági humanizmus kora (Bp., 1955) - Karácsonyi János: A magyar nemzetségek a XIV. 
század közepéig. I. és II. k. (Bp., 1900-1901) - Mályusz Elemér. Toldi Miklós Olaszor-
szágban (Irodalomtörténet, 1923) - i/o..- A Toldi-monda történeti alapjai (Hadtörténelmi 
Közlemények, 1924) - Gárdonyi Albert: A középkori zsoldosintézmény és a magyarság 
(Hadtörténelmi Közlemények, 1942) - Lukcsics Pál: Olaszországban vitézkedő magyar 
lovagok jelvényei a XIV. században (Turul, 1931) 

Kétszázötven esztendeje 
született Benkő Ferenc 

1913-ban a nagyenyedi Bethlen Kollégium tanári kara Szilády Zoltán természetrajz 
tanár kezdeményezésére felhívást bocsátott közre, állítsanak emléket Benkő Ferenc-
nek, az első magyar nyelvű ásványtan szerzőjének, az enyedi múzeum megteremtőjé-
nek, a híres természettudósnak. Halála százéves, majd születése kétszázadik évforduló-
ját a két világháború eseményei elsodorták, a méltó megemlékezések elmaradtak. A 
mostani évforduló kapcsán érdemes föleleveníteni a tudós professzor életét és mun-
kásságát. 

Kisbaconi Benkő Ferenc 1745. januárjában született Magyarláposon. Az ekkor már 
külföldön is elismert nagyenyedi kollégiumnak lett diákja. Enyedi pappá szentelése 
után Svájcban folytatta tanulmányait, majd 1780-ban a híres erdélyi bányász, Ribitzei 
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Ádám fiainak kísérőjeként kiment Göttingenbe, az akkori idők leghaladóbb német 
egyetemére. 1782-ben lefordította a minerológia atyjának, Wernernek ásványtanát és 
hazai vonatkozásokkal kiegészítve 1784-ben Kolozsvárott A köveknek és értzeknek 
külső megesmértető jegyeikről címmel kiadta. Itthon előbb a malomvízi gróf Kendefi 
családnál lett udvari pap és házitanító, majd a szebeni református eklézsia papjául 
választották. Közben beutazta Erdélyt, ásványokat, növényeket, régiségeket, ritkasá-
gokat gyűjtött, felkereste a híres gyűjteményeket. Szabadidejét a tudományos munká-
nak szentelte. 1786-ban megjelenteti a Magyar minerológia azaz a kövek s értzek 
tudománya című művét, az első magyar nyelvű rendszeres ásványtani kézikönyvet. 

Mindkét könyv arról tanúskodik, hogy Benkő Ferencnek nem volt könnyű dolga 
magyar nyelvű tudományos könyvet írni, hiszen meg kellett teremteni a magyar ás-
ványtani szaknyelvet. Szóalkotása mai fülnek talán szokatlan, de igen szemléletes: 
színes, nem erőltetett, mesterkélt. Lássunk néhány példát: büdöskehkén, darás-
fe^mésztufa, gyantakő= gipsz, kígyókő= szerpentin, tsepegő &ő=cseppkő, fekete ón= 
ólom, fattyú ó«=cink, szappan agyag=márga, farkasnyál=wo\hdimt, földolaj= kőolaj. 
Nagy nyelvi alkotóképességre volt szüksége egy-egy szín különböző árnyalatának 
kifejezésére. Ilyeneket használ: hajnalszín, testszín, tüdőszín, szalmaszín, borszín, 
tubákszín, hamuszürke, füstszürke, violaszín, meggyszín stb. Az ásvány- és kőzettan 
abban az időben még meglehetősen szerény ismeretekkel rendelkezett, témájában 
viszont bővebb volt, foglalkozott geológiával, őslénytannal is. ír például a fazekasok 
által használt agyagféleségekről, és megemlíti az erdélyi fazekasközpontokat. 

Az Erdély-szerte ismert szakembert 1790-ben az enyedi kollégiumba hívják, őt vá-
lasztják a földrajz, természetrajz és német nyelv tanárává. Mint pap, Erdély egyik 
legkitűnőbb szónoka volt, amit bizonyít Örvendetes és szomorú dolgok címen kiadott 
tíz prédikációja, és a nagyszebeni templomavatáskor elmondott beszéde. Utolsó 
szebeni beszédét II. József császár halálára emlékezve mondta el, akit nagyra tartott, s 
eszméit magáévá tette. 

Enyedi katedráját 1790 május 24-én, a klasszikus hagyományt felrúgva, magyar 
nyelvű beszéddel foglalta el. Szónoklatát így kezdte: „A teremtő két könyvet adott 
kezünkbe: a kegyelem könyvét és a természetnek könyvét. A biblia mellé tartozik 
tehát a természet kincses házának megismerése." A beszédben keményen kikelt az 
értelmetlen, szajkózó, latin nyelvű tanítás ellen. Az oktatást magyar nyelven végezte, 
annak ellenére, hogy 1792-ben a főkonzisztórium külön utasította, hogy az eddigi 
„rendtartás szerint deák nyelven" tanított tárgyakat „ezután is azon a nyelven tanítsa". 
Kazinczy, Bessenyei fellépése utáni évtizedben Erdélyben is erőteljesen jelentkezett a 
magyar nyelv iránti érdeklődés. Benkő összeköttetésben állt Kazinczyval, aki örömmel 
üdvözölte magyar nyelvű munkásságát. Az iskolát az élethez, a gyakorlathoz akarta 
közelíteni, hogy az anyanyelvű oktatás révén a diákokat megismertesse a környező 
világgal, s természettel. Ezt a célt szolgálták gyűjteményei, kertje, ahol állatokat tartott, 
valamint a botanikai kirándulások. 

Az ásványtan mellett a természetrajz többi ágát is művelte. Magyar Linneus című 
kéziratban maradt munkájában az állat- és növényvilágot ismertette Linné rendszere 
szerint. A tanítványai számára írt könyv sajnos elveszett. A Magyar Geográfia című 
kézikönyvét Kolozsvárott adta ki 1801-1802-ben, mely Afrikát, Ázsiát és Amerikát 
ismertette. Az Európáról szóló kötet nem jelent meg, mivel a korabeli háboríts viszo-
nyok miatt gyakran változtak az országhatárok, s a szerző meg akarta várni a végleges 
megoldást, erre azonban nem volt lehetősége. 

Tanári éveinek első időszakában, 1793-tól a századfordulóig évkönyvként jelent 
meg a Parnassusi időtöltés című érdekes munkája, amit kezdetben Nagyszebenben, 
1796-tól pedig Kolozsvárott adtak ki. Az olvasmányos, ismeretterjesztő könyvsorozat 
fontos szerepet töltött be az ifjúság honismereti nevelésében. „Mentül jobban esméri 
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valaki tulajdon hazáját, annál jobban tudgya azt mind szeretni, mind pedig más idegen 
földek felett betsülleni." 

A Parnassusi időtöltés hatodik kötetében jelent meg az Egy kis hazabéli utazás cí-
mű munka, az egyik első tudományos célú erdélyi útirajz, amiben 1783-1784-es utazá-
sairól ír. Az első évben bejárta a Sóvidéket, majd Marosvásárhelyre, onnan a Mezősé-
gen át Kolozsvárra utazott. Mindenhol megnézte a könyvtárakat, a különböző gyűjte-
ményeket, s ezekről részletesen beszámolt. Ezután Hunyad megyében kirándult, a 
Hátszeg vidékére, a Zsil völgybe, leírta a környék régiségeit, természeti ritkaságait, 
ásványkincseit, de megfigyelte a nép életét, az ipar lehetőségeit, a gyárakat is. 

A könyv második részében ismét a mineralógiához tér vissza, s az előző két mű 
megjelenése óta eltelt időszak ásványtani, bányászati fejlődésének eredményeiről 
számol be. A bányász hellyekröl című rész földrajzi egységenként fölsorolja az erdélyi 
és magyarországi bányahelyeket, meleg fürdőket, gyógyvizeket. A minerológiának 
legújjabb systemájáról című rész az akkoriban napvilágot látott új ásványrendszert 
mutatja be, kiegészítve a világ ásványlelőhelyeivel. Olyan újonnan felfedezett ásvá-
nyokról is ír, amikről addig még nem jelent meg ismertetés. Mindez bizonyítja, hogy 
működése mindvégig kora tudományos színvonalán állt. Érdemeit jól ismerte a kül-
földi tudományos világ, a jénai Fizikai és Mineralógiai Tudós Társaság nagyrabecsülése 
jeléül levelező tagjává választotta. Érdemes megemlíteni, hogy e társaság első elnöke 
az erdélyi gróf Teleki Domokos volt. 

Benkő tagja volt az első magyar tudós társaságnak is, az 1793-ban Marosvásárhelyen 
megalakult, s 1806-ig működő Erdélyi Magyar Nyelvmívelő Társaságnak. A társulat 
ülésein, mint távol élő, alig vehetett részt, de elküldte földrajzi és állattani munkáit. A 
társulat felállítására vonatkozó tervezetben már szerepelt a múzeumok szervezésének 
gondolata, amit Benkő Ferenc meg is valósított. Az Enyeden létrehozott gazdag termé-
szetrajzi gyűjtemény Benkő Ferenc tanári tevékenységének másik nagy érdeme. A 
kezdetben elsősorban szemléltetési, nevelési célokra létesített kollégiumi gyűjtemény 
hamarosan a köz javát szolgáló, Erdély természeti kincseit, régiségeit bemutató múze-
ummá vált. Ez volt hazánk első múzeuma, megelőzve az 1802-ben Széchényi Ferenc 
által alapított Nemzeti Múzeumot, valamint a Pesti Egyetem természetrajz gyűjtemé-
nyét. 

A múzeum nem volt előzmények nélküli. A tudományos oktatás, nevelés kezdettől 
fogva szükségessé tette a kollégium mellett egy könyvtár valamint egy tudományos 
gyűjtemény létesítését, már a XVIII. század húszas, harmincas éveitől, amit azután 
különböző magángyűjtemények is gyarapítottak. Ezek közül megemlíthetjük 
Borosnyai Nagy Márton orvos hagyatékát, melyben diplomák, orvosi könyvek mellett 
egy herbárium is volt, hazai növényekkel. Ajtai Abód Mihály régi könyveket, érméket, 
római kori szobrokat, domborműveket adományozott a kollégiumnak. A Parnassusi 
időtöltés hetedik, utolsó megjelent darabja az Enyedi ritkaságok a Bethlen Kollégiumot 
mutatja be. Ebből tudjuk meg, hogy a könyvtárban volt egy „szép numismatika-théka", 
abban régi és újabb pénzek, továbbá alkalmatosságra veretett arany, ezüst, réz, ón 
emlékezet-pénzek". A könyvtár egyik részét alkotta a „Myrothétzium", vagyis a ritka-
ságok gyűjteménye. Az itt őrzött tárgyak közt voltak régi fegyverek, páncélok, öltöze-
tek, továbbá „az Atilla pipája és koppantója, Lót feleségének nyelve, Bisterfeld profesz-
szor boszorkányos könyve". A könyvtárban csaknem ötezer kötet volt, legrégibb 
darabja egy 1474-ben Nürnbergben nyomtatott teológiai munka. Itt őrizték Bethlen 
Gábor, II. Rákóczi György és Apafi Mihály fejedelmek és más hírességek festményeit. 
A falakat négy ezüst, illetve réz emléktábla díszítette. 

Benkő 1790-ben, Nagyenyedre kerülése után 180 forintért megvette elődje Galam-
bos Mihály gyűjteményét, amihez hozzátette saját, szintén múzeumnak szánt állat- és 
növénygyűjteményét, ásványtárát, valamint Bethlen Gergely, a kollégium főgondnoka 
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által három szekéren elküldött mintegy kétezer darabból álló ásványkollekcióját. Az 
összegyűlt anyagot Benkő Ferenc szakszerűen elrendezte, s 1796-ban megnyílhatott az 
intézet új kollégiumában a Raritatum et Naturalium Museum. Bethlen Gergely a 
természetrajz professzor felügyeletére bízta a múzeumot, és azt akarta, hogy az érdek-
lődők is megtekinthessék. Erre utal 1796 szeptember 11-én Kolozsvárt kelt levelében: 
„Ha valaki látni kívánja az üveg alatt valókat, láthassa, nézhesse, de a collectiónak 
minden darabjait látni kívánó s azok között érdemesebb személyek az Históriáé 
naturalis Professor jelenléte nélkül hozzá ne jánilhassanak." így az enyedi múzeum 
nemcsak iskolai, hanem tudományos és társadalmi célokat is szolgált. 

Az Enyedi ritkaságok leírása szerint egy roppant változatos, gazdag múzeum képe 
bontakozik ki előttünk, ami a vásárlások és ajándékozások következtében folyamato-
san gyarapodott, s Benkő 1816-ban bekövetkezett haláláig csaknem 12000 darabra 
nőtt. Sajnos a múzeum anyaga az 1848-49-es szabadságharc során teljesen elpusztult. 
Először a megszálló osztrákok kezdték fosztogatni, rabolni. Egy részét Szebenbe vitték 
a Bruckenthal múzeumba. 1849 januárjában azután a románok támadása során, amikor 
fölgyújtották Enyedet, a kollégium is leégett, a múzeum anyaga megsemmisült. A 
szabadságharc utáni években sikerült újjáéleszteni a múzeumot, hála Herepei Károly 
és Elekes Károly tanároknak. Az ásvány- és régiségtártól elválasztották az állat- és 
növénytárat, a kezdetben együtt kezelt anyaggyűjtemény ezután szakok szerint elkü-
lönülve fejlődött tovább. 

Benkő tanításával, előadásaival, múzeumi munkájával az ifjúság nevelését, termé-
szettudományos ismereteinek gazdagítását szolgálta, új korszakot nyitott a kollégium 
életében. Egyéniségét tanítványa és utóda Baritz János találóan jellemezte: „Nyájas, víg 
és szelíd tréfájú, de nem csacsogó; társalkodó, de nem alkalmatlan; vendéglő, de nem 
vesztegető; takarékos, de nem fösvény; jó ízlésű, csinos, de nem pompás; rendszerető, 
de nem feszes. Senkit sem gondolattal, sem cselekedettel meg nem kívánt bántani, 
mindennek kedvében járt; magamérséklő még a legkényesebb környülállásokban is. 
Elete józan, feddhetetlen, minden lánna nélkül; inkább kívánt jó lenni, mint a soka-
ságban elhíresedni." 

Benkő Ferenc neve halála után teljesen feledésbe merült. Jellemző, hogy a Pallas, 
majd a Révai Lexikon is - tévesen - úgy említi, az első magyar ásványtant Zay Sámuel 
orvosdoktor írta 1791-ben. Benkő öt évvel előzte meg őt. Zay jól ismerte Benkő művét, 
idézte azt, s mind nyelvezetében, mind beosztásában őt követte. A legújabb Magyar 
Nagylexikonunk már korrigálta ezt a tévedést. Benkő Ferenc a lelkes tudós és gyűjtő 
ásványtani, természettudományi munkásságával, tanári, múzeumszervezői, honisme-
reti tevékenységével, a nemzeti nyelv és műveltség felvirágoztatásáért vívott harcával 
méltán érdemes az utókor emlékezetére. 

Udvarhelyi Nándor 

Győry Sándor, a reformkor mérnöke 
Szakkörünk 1975-ben, dr. Bátyai Jenő Komárom megyei Dolgozók Lapjában megje-

lent cikkéből kapott először hírt a tarjáni születésű Győry Sándorról. Elhatároztuk, 
hogy megismerjük községünk szülöttjének életét és munkásságát. Elkezdtük az anyag-
gyűjtést. Először a református egyház iratanyagát tekintettük át. Itt találtunk anya-
könyvi bejegyzéseket a családról. Kutatómunkánkat a Magyar Tudományos Akadémia 
Könyvtárában folytattuk, s felvettük a kapcsolatot a Debreceni Református Kollégium-
mal is. 1988-ban jutott el kutatásunk ahhoz a ponthoz, hogy iskolánknak a névfelvételt 
ajánljuk. 
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