
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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Pesten, Pozsonyban vagy Kolozsváron. Nagy részük vidéken született, ide tért vissza, s 
innen küldte tanulmányait, irodalmi munkáit. A tudós társaság tagjai által beküldött 
tízezer oldalnyi kézirat az erdélyi tudományosság páratlan értéke és kincsesbányája. A 
társadalom és természettudományok egész területét felöleli, s nagyrészt feldolgozatlan! 

Az alakuló ülésen tételesen is megfogalmazták: „A tudományok mezején elszéledt 
nemes munkálkodó elméknek, kik annak csaknem minden szegelletében dolgozni 
kezdettenek, de rész szerint a jóízű szükségesebb munkáknak esmérésekre és megvá-
lasztásokra nézve segítségre szükségek vagyon, rész szerint ösztönök nem lévén, 
kedvek ellen hevernek; vagy pedig munkájoknak rendiben Uilajdon hajlandóságokat 
követvén, midőn egy bizonyos nyomon menni, s a közönséges célra intéztetve lenni nem 
láttatnak, s amiatt egész érdemek ki nem tetszhetik, vezérlésekre és, amennyiben lehet, 
egybeköttetésekre lévén szükség, a Társaság igyekezni fog ezen szükségén segélleni." 

Meghirdetett eszméihez híven a tudós társaság az enciklopédikus műveltség meg-
honosítását tartotta egyik legfontosabb feladatának. Mindez nemcsak a tervek sokirá-
nyúságában, a tudomány és gyakorlat kapcsolatában, a nagy, átfogó munkák hirdeté-
sében követhető nyomon, hanem a jegyzőkönyvekben és kéziratokban is. 

„.A Nyelvmívelő Társaság tervei között szerepelt az erdélyi enciklopédia is. (...) Az 
erdélyi enciklopédia célja Erdély népei történetének megírása, földrajzának, természeti 
kincseinek, művelődésének ismerete volt. Az erdélyi enciklopédia össze akarta foglalni az 
Erdélyre vonatkozó korabeli tudományos ismereteket, és egyúttal azok alapján elő akarta 
segíteni Erdély polgárosodását, népeinek egymáshoz való közeledését." - írja Jancsó Ele-
mér 1 9 5 5 - b e n megjelent Az Erdélyi Magyar Nyelvmívelő Társaság című kötetében. 

Az enciklopédikus érdeklődés jegyében a tudós Társaság vezetői arra kérték a kül-
földre utazókat, egyetemre járókat, hogy tanulmányozzák az ott látott technikai újdon-
ságokat, a gépek működését és az ipari termelés folyamatait: „A tudományok rendiben 
a legjobb oskolabéli tanítás és tanulás is nem tudomány, csak készület. Hogy azért a 
haza fiai oskolájukat végezvén is, a tudományokkal függésben és barátságban marad-
janak, igyekezik a Társaság az idegen országokon kijövő szebb-szebb tudós könyveket 
és egyszersmind a tudományoknak állapotját is azoknak naponként való növekedésé-
vel a magyar közönséggel megismertetni." 

Igazat kell adnunk Enyedi Sándornak, amikor 1988-ban a Szépirodalmi Könyvki-
adónál megjelent kötetében Aranka Györgyöt dilettánsnak minősíti, aki nem tekinthető 
szakmabeli irodalmárnak vagy nyelvésznek. Aranka György érdeme, hogy kidolgozta 
azt a valódi programot, azt a nyelvészet, az irodalom, a társadalom- és természettudo-
mányok egészét átfogó feladatrendszert, amely a tudós Társaság bűvkörébe tudta 
vonni nemcsak az erdélyi, hanem a magyarországi írókat, tudósokat, akiknek rendes 
vagy pártoló tagságát, akár jelentkezését mindig nagy örömmel fogadta Aranka 
György. Egy XVIII-XIX. századi, Marosvásárhelyi nagyságú vidéki kisvárosban orszá-
gos jellegű tudós társaságot működtetni, önmagában számottevő fegyvertény. Aranka 
világosan látta a feladat súlyát és jelentőségét. „Miolta a Magyar Társaság felállott, mind 
néztem szorgalmatosan annak folyását és gyűléseinek rendit: s minél tovább néztem, 
annál inkább meggyőződtem, hogy célomat véle el nem érem. Én soha társaságot nem 
láttam, és ilyent, amineműt én akkor ki is gondoltam, több német, francia és anglus 
országokba járt hazánkfiai se láttanak. Mert az én gondolatom szerént ennek, amint a 
haza történeteit, állapotját, régiségeit s ritkaságait illető darabokra nézve is gyűjtemé-
nyes társaságnak kell lenni amely nem olyan nehéz és lehetetlen munka, hogy egyné-
hány tanult jó hazafiaival egybekötvén magamat, véghez ne vihessem: úgy ellenben a 
nyelvmívelésre nézve (...) mondom, ennek a társaságnak is nemcsak gyűjteményes, 
hanem munkás társaságnak is kell lenni, s kivált helyben minden különbséget, min-
den kérdést fel kell vetni, megrázni, megítélni, egyszóval rendes és igen munkás 
gyűléseket kell tartani." 
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Aranka - meghirdetett programja szerint - eleve óvta attól a Társaságot, hogy belter-
jes, alig néhány ember érdeklődésére számottartó, csupa litterátus emberek gyülekeze-
tévé váljon. 1794. tavaszától az üléseken mind nagyobb számban vesznek részt a 
helybeli vagy éppen átutazó, tudománnyal foglalkozó férfiak. 

Az Aranka Györgyhöz írott levelek, az ezekre küldött válaszok révén - Jancsó 
Elemér sokat idézett kötetében 1235 levelet említ! - Marosvásárhely felé irányult az 
országos érdeklődés. A Bécsbe, Magyarország különböző városaiba küldött levelek 
megtették a maguk hatását: egyre többen küldték el nyelvészeti, történeti, orvostudo-
mányi, természettudományi kutatásaik eredményét. 1793 és 1806 között - a kolozsvári 
magyar színház mellett - Az Erdélyi Magyar Nyelvművelő Társaság tett a legtöbbet a 
magyar nyelvű művelődés, tudományosság megteremtéséért! 

Az eddigi kutatások a Nyelvművelő Társaság nyelvészeti, irodalmi, társadalomtu-
dományi - elsősorban történeti - munkásságát emelték az érdeklődés fókuszába. 
Holott a második szakaszban - 1796-1801 között - rendszeressé válik a természettu-
dományok művelése is. Ennek egyik mozgató rugója szervesen kapcsolódik a felvilá-
gosítók általános törekvéseihez: a haza kincseinek megismerése révén azokat közvet-
lenül használják a társadalom fejlesztése javára, a feudális elmaradottság felszámolásá-
ra, a polgárosodás ösztönzésére. A természettudományok művelése törvényszerűen 
maga után vonta az ipar, a kereskedelem, a mezőgazdaság fejlesztésének programsze-
rűen megfogalmazott követelését. Aranka György éppen ezért bízta meg 1794-ben a 
Göttingába induló orvos és nyelvész Gyarmathi Sámuelt, hogy az ottani gyárakban 
látott gépekről modelleket készítsen, s azokat hozza haza, Erdélybe. 

Erdély lakosságának döntő többsége mezőgazdasággal foglalkozott. Éppen ezért a Társa-
ság már megalakulásának pillanatában a mezőgazdasági tudományok művelését, a fejlett 
nyugati mezőgazdaság meghonosítását tartotta egyik legfontosabb feladatának. Gyarmathi 
Sámuel 1796. december 23-án részletesen beszámolt Aranka Györgynek a Nyugaton látott 
és általa tanulmányozott mezőgazdasági gépekről: „Én, ki a mi szegény míveletlen hazánk-
ban igyekeztem elejitől fogva valami közhaszonra tzélzó munka könnyebbítését kívánni, a 
többi között futtattam eszemet azon, hogy miként lehetne a fonást, nevezetesen Machina 
által, véghez vinni, egy olyan országban, hol kender, len elég terem és gyapot is közel elég 
találtatik, s gyapjú is bőven van, sokkal könnyebben jutván fonáshoz, mint eddig, sokkal 
többet is szőhessenek; és a siléziaiakhoz oly sokszor nálok is készülhető vászonért ne 
folyamodjanak." Még egyszer hangsúlyozom: a nyelvész Gyarmathi Sámuel nem tartotta 
rangon aluli foglalatosságnak, hogy gyárakat - „fábrikákat" - látogasson meg. Részlete-
sen leírta az általa látott gépieket, azok árát, s arra kérte Aranka Györgyöt, hogy — 
divatos kifejezéssel szólva - az információkat közvetítse a Gubernium felé. 

„Mit gondol a Mlgos Úr! Vajon az efféle, ország közhasznára célozó dolgok nem 
interessálnák-e a Mlgos Gubernátor Úr ő Excját. Vajon nem szeretné, hogy az ember 
több efféléknek kivizsgálására is fordétna időt és költséget is? Vajon kívánna-é segede-
lemmel lenni? Vagy talán az ausztriai fabrikák igen irigy szemmel nézvén, hogy mi 
szegény barbarus koloniák valamit a mesterségekben is iparkodunk: efféle igyekeze-
tünket megfojtani sürgető kötelességüknek tartják; s ugyanezen oldalról nézvén a 
dolgot nekünk is, efféléken iparkodóknak, az előremenetelben való reménységre igen 
kevés módot engednek, és minden alkalmatosságot arra kikeresnek, hogy minket a mi 
ügyefogyott és tudatlan státusunkban szorgalmatosan megtartsanak." 

Az Erdélyi Magyar Nyelvmívelő Társaság legjelentősebb történésze és botanikusa is egy 
vidéki faluban élte le élete java részét: „Az erdővidéki Középajtát kétszáz évvel ezelőtt egy 
történettudós és botanikus tehetsége és szorgalma juttatta világhírre. Benkő József (1740-
1814) ugyan a közeli Bardócon született, de munkásévei nagy részét Középajtán élte le, s 
hamvai is ennek a falunak a temetőjében keveredtek el a szülőföld rögeivel." - sum-
mázza az életmű jelentőségét Benkő Samu. 
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A historikus és botanikus Benkő József munkássága a felvilágosodás eszmeköréhez tar-
tozik. „Benkő József főműve, a Transsilvania (mind a nyomtatásban megjelent általános, 
mind pedig a kéziratban maradt speciális rész) beszédes bizonysága annak, hogy a XVIII. 
század második felében - ha kissé elkésve is - az erdélyi történetírás a maga feladatává tette 
a történésekben forgolódó ember egész környezetének a tanulmányozását, a társadalmit 
éppen úgy, mint a természetit." - folytatja a sajátos ars poeticát Benkő Samu. A kéziratban 
maradt, és a marosvásárhelyi Teleki-tékában őrzött Transilvania Specialis Erdély történetét 
helységenként tárgyalja, feljegyez minden érdemlegeset a néprajz, a művelődéstörténet, a 
közigazgatás, a jogtörténet, a földművelés, az állattenyésztés, a háziipar, a bányaipar terüle-
téről. Szűkebb pátriám, a Sóvidék történetének megírásakor mindmáig egyedülálló utaláso-
kat találtam a kis tájegység múltjára, sóbányájára, fazekasságára vonatkozóan. A Linné 
szellemében megírt Flora Transsilvanica, a botanika szótára - latin, magyar és román nyel-
ven! - , az Imago specum, az első nálunk ismert, latinul és hollandul megírt barlangkutató 
tanulmány, A középajtai dohány és A középajtai szkumpia jelzi, hogy Benkő József mennyi-
re fontosnak tartotta a tennészettudományos oktatás meghonosítását. 

„Ebben a mi boldog és tudományoknak való századunkban, midőn a természet 
növényországa törvényeit Európa minden szögletében szorgalommal tanulják, csak a 
mi Erdélyünk van arra kényszerítve, hogy néhány tudósunkat kivéve, az iskolai ifjúság 
rendkívüli kárára azt sem tudjuk, mi értendő a természetrajz neve alatt." 

A természettudományok térhódításáért folytatott küzdelemben Benkő József és 
Gyarmathi Sámuel nem voltak magányos harcosok. Aranka György arra buzdította a 
Nyelvmívelő Társaság tagjait, hogy ajándékaikkal járuljanak hozzá a gyűjtemény 
gyarapításához, írják le az általuk megfigyelt tennészeti jelenségeket, s küldjék el a ritka 
kőzeteket. A beérkezett jelentőseket a társaság ülésein megvitatták, s a tervezett második 
tanulmánykötetben több tennészettudományi értekezést szándékoztak közölni. 

A Nyelvmívelő Társaság legkiemelkedőbb ásványtani kutatója Benkő Ferenc 
nagyenyedi professzor volt, akinek Varga Árpád állított méltó emléket az Erdélyi 
Múzeum 1993/1-2. füzetében. Benkő Ferenc nevéhez fűződik az első magyar nyelvű 
ásványtani kötet, a Magyar minerológia megírása. Mindez szervesen kapcsolódott a 
tudós társaság célkitűzéséhez: az ásványkincsek megismerése hozzájárni Erdély bá-
nyászatának fejlődéséhez. Parnasszusi Időtöltés címmel 1790-1796 között évente 
füzeteket adott ki, amelyekben tudományos munkáit is közölte. A VI. kötet első részé-
ben például Bányászhelyekről címmel jegyzékbe foglalja az erdélyi, harzi és ilmenaui 
bányákat. A harmadik fejezetben A mineralogia legújabb systemájáról írt, felsorolta 
mindazokat az ásványokat, amelyeket a Magyar Minerológia 1786-os megjelenése után 
határoztak meg. Munkájában óriási segítséget jelentett Gyarmathi Sámuel és Zeyk 
Dániel, akik folyamatosan szállították a korabeli külföldi szakirodalmat. Benkő Ferenc 
a szerzője az „egyik első, tudományos célkitűzésű erdélyi útirajznak." (Vita Zsigmond) 

Tanári és tudományos munkássága mellett a nagyenyedi kollégium már meglévő 
régiség- és ásványtani gyűjteményét is tovább gyarapította, rendszerezte, így őt tekint-
hetjük az ország első nyilvános természetrajzi múzeuma őrének. Gazdálkodással, 
gyógymóddal kapcsolatos feljegyzései a felvilágosodás értelmiségijének enciklopédi-
kus érdeklődését bizonyítják. A Varga Árpád által ismertetett Diarium, 
„mindeneskönyv", a XVIII. és XIX. század fordulójának egyik legbecsesebb forrásérté-
kű feljegyzése, kordokumentuma. 

Az Erdélyi Magyar Nyelvmívelő Társaság tagjai között ott találjuk a kor legjelentő-
sebb erdélyi orvosait, a kolozsvári orvostani intézet tanárait, a nagyobb városokban 
működő orvosokat. Nyulas Ferenc, Soós Márton, Gecse Dániel, Gyarmathi Sámuel, 
Pataki Sámuel, a román loan Molnar-Piuariu, Étienne András neve nemcsak a Nyelvmí-
velő Társaság orvostudományi érdeklődését bizonyítja, hanem tudományos munkás-
ságuk egyben a magyar orvostudomány egyik úttörő korszakát is jelzi. 
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„Minden hazafi, valaki tudományoknak gyakorlása végett az országból kilépik, visz-
szajövetelével mindaddig hivatását ne folytassa, valameddig hazánknak, avagy ha csak 
egy-két hasznos szüleményét fel nem fedezte és a nemes közönséggel anyanyelven 
nyomtatásban meg nem ismertette." - írta Nyulas Ferenc Az Erdélyországi orvosvizek-
nek bontásáról közönségesen című kötetében. 

Aranka György érdeme, hogy a magyarországi orvosokat is mozgósítani tudta a Tár-
saság által meghirdetett célkitűzések érdekében. A kor orvosai nagyon sokat tettek az 
orvosi nyelv magyarosításáért - mintegy folytatva a páratlan tudománytörténeti jelen-
tőségű Ars medica, Az orvoslás művészete Lencsés György által elkezdett hagyomá-
nyát! - , felhívták az ország lakóinak figyelmét a közegészségügy kérdéseire. Enciklo-
pédikus érdeklődésük lehetővé tette, hogy szaktudományukon kívül más tudomány-
ágakkal is foglalkozzanak. 

Az orvos Gyarmathi Sámuel nyelvészettel és a mezőgazdálkodás kérdéseivel foglal-
kozott, az orvos Soós Márton a színészetet pártfogolta, Nyulas Ferenc az orvosi szak-
nyelv megújítását tartotta egyik legfontosabb feladatának. Gecse Dániel neve pedig 
Emberszereteti Intézete révén vált elismertté. Orbán Balázs nem véletlenül nevezte a 
XIX. század „legjótékonyabb emberé"-nek. 

Ugyanakkor a Hunyad, Szeben, Brassó, Háromszék megyei pestisjárvány leküzdé-
sében vállalt meghatározó szerepet. A himlőoltás meghonosításának, a nemi betegsé-
gek elleni küzdelem, az empirikus bábaképzés egyik legjelentősebb képviselője. A 
tudós társaság enciklopédikus érdeklődésének mégfelelően nyelvészettel, csillagászat-
tal és növénytannal is foglalkozott. A sors keserű fintora, hogy Marosvásárhelyen, ahol 
a Szityori József alapította polgári kórház - „E vala Erdély országban kezdete a gyógy-
intézetnek" - orvosa volt, még az ő nevével fémjelzett utcanévtől is megfosztották. 

Az Erdélyi Magyar Nyelvmívelő Társaság 13 évi áldásos munkája nélkül mennyivel 
kevesebbet tudnánk Erdély Gyógyvizeiről és csodás „ritkaságairól". Aranka György 
maga is foglalkozott az ásványvizek kérdésével, a tudós társaság tagjait is biztatta az 
ásványvizek vegyelemzésére. Közülük a kibédi Mátyus István és a nyárádköszvényesi 
Nyulas Ferenc nevét említjük. Mátyus István Ó és új Diaetetica-ja, Nyulas Ferenc Az 
Erdélyországi orvosvizeknek bontásáról közönségesen ma is pótolhatatlan szakmunka. 
Mátyus István az utrechi egyetemen szerzett orvosdoktori oklevelet, 1759-ben hazatért, 
Marosvásárhelyen telepedett le, s itt is halt meg 1802-ben. Spielmann József Másoknak 
világítva nemcsak méltó emléket állított a tudós orvosnak, hanem az enciklopédikus 
érdeklődésű példakép portréját is megrajzolta. 

Nyulas Ferencet 1788-ban avatták doktorrá. Pestről hazatért Erdélybe, s Szamos-
újváron telepedett le, mint gyakorló orvos. A himlőoltást Erdélyben ő ismertette meg, s 
az 1795-ös pestisjárvány idején 53 erdélyi községben gyógyított. A Nyelvmívelő Társa-
ság egyik leglelkesebb híve volt. A járványokra, az újabb gyógymódokra mindig tőle 
kértek jelentést. 1806-ban Erdély főorvosa lett, Aranka Györgyhöz írott levelei az 
erdélyi magyar nyelvű orvostudomány XVIII-XIX. század elejei történetének nagy 
értékű dokumentumai. 

A Nyelvmívelő Társaság nagy hatással volt Bolyai Farkasra is. Alig foglalta el a ma-
rosvásárhelyi református kollégium matematikai, fizikai és kémiai tanszékét, máris 
bekapcsolódott a aidós társaság munkásságába. Köteles Sámuellel együtt Aranka 
György legfőbb támasza a hanyatló társaság megreformálásában. 1806-ban maga is kidol-
gozott egy tervet a társaság újraszervezésére. Annak megszűnése után Döbrentei Gábor 
Erdélyi Múzeumának és a Tudós Társaság megszervezésében is részt vett. 

Tófalvi Zoltán 
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