
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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Győry Sándor születésének 195- évfordulóján vette fel nevét a tarjáni általános isko-
la. Ez alkalomból iskolatörténeti kiállítást nyitottunk, s alapító levéllel tettük emlékeze-
tessé ezt a napot. 

Ez év április 15-én ünnepeltük születésének 200., halálának 135- évfordulóját. Az 
építkezés miatt lerombolt iskolatörténeti kiállítást újra rendeztük. Fényképeket készí-
tettünk egykori Úri utca 36- szám alatti lakásról. Műveinek méltó elhelyezésére létre-
hoztuk a honismereti kiskönyvtárunkat. 

Édesapja Győri Imre református lelkész a türelmi rendeletet követően, (1985. június 
22-én) került Tarjánba, ebbe a Gerecse hegységben fekvő faluba. Az 1732 óta vezetett 
anyakönyv bevezetőjében utal arra, hogy lelkészi könyörgésük beteljesült, II. József 
uralkodó bevezette a szabad vallásgyakorlatot, s ennek köszönhetően elfoglalhatta ezt 
a helyet. Még ebben az évben feleségül vette az „Alcsúthy Prédikátor T. Nagy István 
úr. H. leányát Juliannát". A tarjáni református gyülekezet nem volt nagy létszámú, s 
nem tartozott soha a gazdag egyházak közé. A hívek azonban mindig szívügyüknek 
tekintették hitéletük ápolását. Sok-sok példát lehetne áldozatvállalásukra felhozni, de 
csak egy álljon itt: 1779-1785 között felépült az új templom. Ennek lett lelkipásztora 
Győri Imre. Házasságukból nyolc gyermek született Tarjánban: Ferenc, Julianna, 
József, Imre, Imre, Sándor, Zsigmond, Zsófia, s egy, István, Révalmáson. A negyedik 
és ötödikként született Imrék, valamint a hetedikként született Zsigmond csak pár 
hetes kort értek meg. Hatodik gyermekükből vált „Győry Sándor mérnők és országos 
királyi építészeti igazgató, am. tudományos akadémia rendes tagja." Az anyakönyvi 
bejegyzés így szól: „1795. ápr. 15. Győri Imre és Nagy Julianna fia Sándor Ka. Katona 
János, Kis Ferenc." (i-vel anyakönyvezték, később azonban y-nal írta nevét) 

Hat éves koráig éltek Tarjánban. A család ekkor Révalmásra költözött, ott teljesített 
édesapja lelkészi szolgálatot. Édesanyja 1815-ben, 44 éves korában, édesapja 1817-
ben, 62 esztendős korában halt meg Almáson. Győry Sándor ekkor a debreceni kollé-
gium diákja volt. 1912-ben - latin tógás diákként - felvették a 3- klasszisba Csépi 
Mihály bejegyzése nyomán, Senior Nagy Sámuel osztályába. 

Tanulmányait Pozsonyban kezdte, majd Nagykőrösön folytatta. 1810-től tanult Deb-
recenben. A mérnöki tudományokat a pesti egyetemen hallgatta (Institutum Geomet-
riáim), 1821-ben nyert oklevelet. Ezután a Huszár Mátyás vezetésével folyó Duna 
felmérésnél dolgozott, majd mint országos királyi építészeti igazgató működött 1832-
ig, akadémiai tagságáig. 

1832. márc. 9-én (37 éves) a Tudományos Akadémia levelező tagjává választották. 
Ugyanezen év szeptember 1-én, néhai Tittel Pál helyére, a matematikai főosztály 
vezetőjévé és az akadémia rendes tagjává választották. Ekkor otthagyta a rendes 
fizetéssel és nyugdíjjal járó magasabb rangú hivatalát, az építészeti igazgatóságot és egyéb 
mérnöki vállalatait is, hogy egészen a tudományoknak élhessen. Az Akadémiának haláláig 
munkás tagja volt. 

A legelső vízépítő mérnökeink közül való, „akik sorában talán így lehetne — az alko-
tói géniuszt figyelembe véve - a rangsort felállítani: Vásárhelyi Pál, Beszédes József, 
Vedres István, Huszár Mátyás és Győry Sándor." 

A későbbi Erzsébet-hidat ott és úgy építették fel, ahogy azt Ő jóval korábban meg-
álmodta. A matematikai tudományoknak hazánkba átültetése, s meghonosítása ügyé-
ben, mint úttörő, küzdött az elébe gördülő akadályokkal, amelyek a nyelvre is vonat-
koztak. Magyar műnyelvet, műszavakat kellett teremtenie. Tőle ered a függvény szó. 
Főbb szóalkotásai: kitevő, viszony, hatvány, haladás, szorzó, közbeiktatás, emelkedő 
sor, sorozat, hanyatló, összehajló, összetartó, általános tag, közös osztó, származtatás, 
közelítés. 

1860-1865 között szerkesztette az Akadémiai Értesítőt, a matematikai és természet-
tudományi osztályok közlönyét. Néhány költeménye jelent meg 1822-ben Széplite-
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raturai Ajándékban. A matematikán kívül foglalkozott közgazdaságtannal, műszaki, 
közlekedési tudományokkal, zeneelmélettel. Ezen témákban sok-sok cikke jelent meg 
a Tudományos Gyűjteményben, a Magyar Tud. Társ. Évkönyvében, a Tudomány 
Tárban, a Társalkodóban, a Hetilapban, az Irodalmi Őrben, az Új Magyar Múzeumban, 
a Magyar Sajtóban. Főbb munkái: A Buda és Pest között építendő álló hídról. (1832) -
A felsőbb analysis elemei. (1836-40. két füzet Ezért a művéért elnyerte a Marczibányi-
féle nagyjutalmat) - Budapestnek árvíz ellen való megóvásáról. (1845) - A hangszer 
kiszámításáról és a zongora hangolásáról mérséklet nélkül tiszta viszonyok szerint. 
(1858) - A hangrendszerről és zongorák hangolásáról mérséklés nélkül tiszta 'viszo-
nyok szerint. (1864) — Kéziratban maradt Némelyek a tizes tört számokról című munká-
ja, amit a Magyar Nemzeti Múzeum kézirattárában őriznek. 

A reformkor eszméi hatották át munkásságát. A népnevelést igen fontosnak tartotta. 
A tudományok terjesztése és alkalmazása című cikkében elősorolja az iskolai nevelés 
hiányait, hangsúlyozva, hogy a tudományok értelmi, erkölcsi és anyagi erőt képvisel-
nek. Ugyanebben az írásában fejti ki: „Nem tunyaság a nemzetnek hátramaradásának 
oka, hanem az elvesztegetett nemzeti erő, a foganatlan munka, a természeti ösztönök 
czélszerű igazgatásának eltévesztett iránya, s a társas élet czéljával egészen ellenkező 
működése. Ezen oknál fogva volt és leszen, mindenkor és mindenütt, a míveletlen 
nemzetek jelleme restség, tunyaság, dologtalanság, mellyből nincs szabadulás, hanem 
általános felsőbb míveltség terjedésével. Aki szorgalmat akar teremteni, a ki meg akarja 
változtatni a dologtalan, tunya nemzetek jellemét, adjon tehetséget nekik, hasznos 
foglalkozást űzheti, s munkájuk érdemlett jutalmát elmaradhatatlanul bizonyítsa." A 
Népnevelés című írásában kifejti a polgárosodás jelentőségét: „[...] az emberi míveltség 
elérhető legmagasabbik fokozatát, mint az ember czélját tartván szemünk előtt, e czélt 
egyedül a polgárság által az, emberiség czélját, a polgárság elébb vitele által lehet 
elérni." 

Győry Sándor szorgalmas, pontos ember volt. Nem mulasztott el egy akadémiai 
ülést sem. 1867-1868 telén azonban sokat betegeskedett, s ezért nem tudott megjelenni 
az üléseken. A következő adat, ami rendelkezésünkre áll, az 1870. március 19-i összes 
ülés jegyzőkönyvéből való: halála március 9-én bekövetkezett. Egy hónap múlva lett 
volna 75 éves. Az akadémia akkori titkára Arany János volt. Ő szavait jegyzik: „Az 
Akadémia, midőn jeles tagjai elvesztése miatt sajnálatát kifejezi, felhívja egyszersmind, 
[...] a II. osztályát, hogy emlékbeszédök iránt gondoskodjanak." 

Neve fémjelzi azt a szorgos munkát, ami iskolánkat is jellemzi. Tanulóink, magunk 
elé példaképül állíthatjuk Őt. Immár hagyománnyá vált a tanév utolsó hetében tartott 
Győry Sándor ünnepségek megrendezése. Ekkor nemes vetélkedések zajlanak. A hetet 
ünnepélyes megemlékezéssel zárjuk, ahol a vetélkedőkön legjobban szerepeltek 
jutalmazása is megtörténik. 

Szegedi Jánosné 

Az Erdélyi Magyar Nyelvmívelő Társaságról 
200 esztendővel ezelőtt tartotta első ülését Marosvásárhelyen Az Erdélyi Magyar 

Nyelvmívelő Társaság. Ezen az alakuló ülésen már megfogalmazódott az a felismerés, 
amelyet azóta sem győzünk eléggé méltatni: az erdélyi szellemi, irodalmi és tudomá-
nyos élet egyik jellemzője a decentralizált központok megléte és termékenyítő hatása. 
A Nyelvmívelő Társaság egyik legnagyobb érdeme, hogy mozgósítani tudta az alkotó 
energiákat. Rendszerezem a tudós társaság tagjainak, pártolóinak és támogatóinak 
imponáló névsorát. A 183 „jeles" közül csak alig néhányan éltek Bécsben, Budán, 
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