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Benkő Ferenc és a magyar mineralógia kezdetei 

Dr. Csiky Gábor

A "müveit nyugat" kultúrájával mérkőzvén, gyakran men
tegetjük elmaradottságunkat török világgal, sok háborúsággal 
Pedig nekünk is voltak mindenkoron kiválóságaink, de hányat 
nem becsültünk, nem értettünk és hányat elfeledtünk. Része 
van ebben gyarlóságunknak, sok. mindennel terhelt történelmi 
múltúnknak, főleg országunk egykori feldarabolt állapotának. 
A régi Erdély belső dolgait, sajátos múltját és szellemét, 
az erdélyiséget, ezt a mást, amiben Erdély mindig különbö
zött az anyaországtól, sosem értették meg, még ma sem, mert 
egyszerűen nem ismerték. Ebben a tárgyban ajánlom elolvasni 
a Historia ezévi 2. számát,, melynek cime "Erdély a közös ha
za" .

Amikor a XVIII. század vége felé a felvilágosodás ha
tására a magyar nyelv és irodalom megújításának a mozgalma 
elindult, az irók iskolákba csoportosultak szerte az ország
ban: franciásak, németesek, latinosak, magyarosok. Csak Er
délyben nem alakult külön iskola, nem szólalt meg a szépiro
dalom múzsája. Az úttörők itt inkább a tudományok terén pró
bálkoztak, Bőd Péter szellemében, aki 1756-ban megirta: "Jó 
volna tudós emberekből álló magyar társaságot a maayar nyelv 
nek ékesgetésére, mint más nemzetekben vagyon felállítani". 
Ezt az úttörő kezdeményezést, úgyszintén Bessenyei György 
1781. évi "Jámbor szándékát" tette magáévá Aranka György, 
és 1791-ben Kolozsvárt kiadta röpiratát "Egy Erdélyi Magyar 
Nyelvmivelő Társaság felállításáról való Rajzolat a Haza 
Felséges Rendc iez" cimen, amit az erdélyi országgyűlés még 
ezévben elfogadott. Ennek alapján alakult meg 1793-ban
yc.
Előadta a Tudománytörténeti Szakosztály emlékülésén, 1986 .május 15-én.
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Marosvásárhelyt, az Erdélyi Magyar Nyelvmivelő Társaság, az 
első magyar tudós társaság, Széchenyi István Tudós Társasá
gának egyetlen méltó elődje, mely 1806—ig működött. A Tár 
saság tagjai közt találjuk Erdély kiemelkedő tudósait: Gyar- 
mathi Sámuel orvost és nyelvészt, Benkő József botanikust és 
történészt, Nyúlás Ferenc orvost, Pataky Sámuel orvost és 
Bolyai Farkast. Ennek a Társaságnak a tagja volt Benkő Ferenc 
is, akiről itt és most megemlékezünk abból az alkalomból,hogy 
korszakalkotó müve, a "Magyar Minerologia", az első magyar 
nyelvű ásványtan, a magyar földtan klasszikus müveinek egyi
ke, ezelőtt 200 esztendővel, 1786-ban elhagyta a kolozsvári 
református kollégium nyomdáját.

Mielőtt szólnánk Benkő Ferenc életéről és munkásságá
ról, vessünk egy pillantást a korra, a XVIII. század máso
dik felére és a XIX. század elejére, amikoris a hazai geoló
gia, akkor még mineralógia, elindult és kialakult, úgyszin
tén az úttörőkre, akik mindezt munkásságukkal, elétmüvükkel 
lehetővé tették.

A müszaki-természettudományos fejlődés úttörője a bá
nyászat-kohászat volt. Az ásványok és kőzetek megismerésé
hez, előfordulásuk törvényszerűségeinek felismeréséhez a bá
nyászat vezetett s igy lett a mineralógia, majd geológia szü
lőanyjává. A bányászat megkívánta az ásványokkal és kőzetek
kel való fokozottabb foglalkozást és ez az igény a XVIII.szá
zadi hazai bányászatban már jelentkezett is. Ez az igény már 
mint követelmény hozta létre a selmeci Bányászati Akadémiát 
1763-ban, melynek első tanszéke a kohászat-kémia-ásványtani 
volt. Ebben az időben viszont a nagyszombati egyetemen 1774- 
ben létrehozott historia naturalis /természetrajzi/ tanszé- 
^en Piüer Mátyás még a természet három országát adta elő.
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A magyarországi ásvány-földtan története első, kezde
ti, hősi korszakában, mely nagyjából az 1765. és 1825. kö
zötti időt foglalja magába, a földtani ismereteket a bányá
szathoz kötődő werneri mineralógia, illetve iskola, mint ki 
alakuló diszciplína foglalta össze. Ekkor geológiáról még 
nem lehet beszélni, csak az azt képviselő mineralógiáról, 
mert Engels szavait idézve, "a földtan még nem jutott túl 
az ásványtan kezdeti fejlődési fokán" /"A természet dialek
tikája"/. Eme hőskornak földtant képviselő ásványtana, ill. 
annak története a hazai természetbúvárok, mondjuk tudósok 
úttörő munkásságának, életműveinek mozaikdarabjaiból tevő
dik össze.

Itt megjegyezni kivánom, hogy a tudomány fejlődésének 
két tényezője van: az egyik a tudományos egyéniség szerepe, 
a másik a történelmi-társadalmi háttér. Kétségtelen, hogy a 
tudomány előrehaladása a tudósok munkássága révén valósul 
meg, azaz a tudományt a tudósok viszik előre. Kérdés azon
ban, hogy a tudósok szerepe jelenti-e a fejlődés döntő té
nyezőjét. Erről már eltérnek a vélemények. Mindenesetre a 
XVIII. században az úttörő tudós egyéniség szerepe volt a 
döntő, de még a XIX. században is.

E korszak kutatási tevékenységének összességét, ered
ményét és jelentőségét azoknak a természetvizsgálóknak, ku
tatóknak úttörő munkássága adja, akik a hazai bányászat gya 
korlati, hasznos igényeinek a kielégítésén fáradozva, annak 
ásványvilágával foglalkoztak. Ezek az úttörők, mondjuk "mi- 
neralógusok", munkásságuk során bejárták az ország bánya
helyeit, miközben ásványokat, kőzeteket és ősmaradványokat 
gyűjtöttek, megfigyeléseket tettek és szerzett ismereteik, 
tapasztalataik alapján Írták meg leiró ásványtani, topográ
fiai müveiket, melyek a hazai földtani szakirodalom legré
gibb forrásai.



Az úttörők közül az első FridváLdszky János /1730-1784/, 
a kolozsvári egyetemi rangú főiskola tanára, akinek "Minero- 
logia Magni Principatus Transilvaniae" c. 1767-ben Kolozs
várt megjelent munkája Erdély ásványvilágának első leirását, 
ismertetését adja s ezen túl vázolja történetét és földraj
zát is.

A Fridvaldszky által elkezdett latin nyelvű kiindu
lásból az ut ezután kétfelé ágazott. Egyik ága német nyel
ven, a Bruckenthal Sámuel, Erdély gubernátora által létesí
tett szász tudós központon át vezetett a nemzetközi tudomá
nyosság felé. Ezen haladt Johann Ehrenreich Fichtel /1732- 
1795/ nagyszebeni kincstári tanácsos, akinek két jelentős 
munkáját kell megemlíteni. A "Beytrag zur Mineralgeschichte 
von Siebenbürgen" c. kétkötetes müve 1780-ban, Nürnbergben 
jelent meg. Ennek első kötetében javarészt Erdély ősmarad
ványaival foglalkozik és ennek alapján elmondhatjuk, ő volt 
az első magyarországi paleontológus. A második kötet az er
délyi kősó bányászati és földtani viszonyait ismerteti.
E munkája előszavában érdekes megjegyzést tesz: amikor kü
lönböző lelőhelyeken talált tengeri eredetű kövületekkel 
azt bizonyította, hogy Erdély földjét egykor tenger borí
totta, egyszerűen kinevették érte. Fichtel másik fontos mü
ve, "Mineralogische Bemerkungen von den Karpathen", 1791- 
ben jelent meg Bécsben két kötetben, mely a hazai kárpáti 
területek ásvány-földtani viszonyait foglalja össze. Ez a 
mü tükrözi Fichtel plutonista felfogását.

A magyarországi ásványkincsek feltárása, a bányászat 
technikája, az ország ásvány—földtanának kezdeti megismeré
se és oktatása Selmecbányán 1763-tól már lépést tartott a 
tudomány nyújtotta lehetőségekkel. Csak igy történhetett meg, 
ho9Y Born Ignác /1742-1791/ a kezdeti korszak legnagyobb,
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Európa-szerte ismert egyénisége/ a világ első nemzetközi 
tudományos/ bányászati-kohászati kongresszusát megrendez
hette, ezelőtt 200 évvel, 1786-ban, a Selmecbánya melletti 
Szklenón. Ráadásul ez alkalommal a jelenlévők /8 országból 
27 szakember/ Born javaslatára megalapították a "Societ'át 
der Bergbaukunde"-t, amely az első, bár rövid életű, nem
zetközi tudományos társaságnak tekinthető.

Egy uj kohászati eljárást mutatott be Born a szklenói 
gyűlésen, melyről "Uber das Anquicken der gold- und silber
haltigen Erze... /Bécs, 1786/" cimü munkájában számolt be; 
ez legjelentősebb müve. Benne csúcsosodott e korszak gyakor
lati bányászati tudása és ásványtani ismerete... Sokoldalú 
gyakorlati természettudós egyéniség volt, a magyarországi 
bányászat, kohászat, ásványtan és kémia úttörő kutatója s 
egyben felvilágosult gondolkodója korának. Számunkra azon
ban másik müve a fontos, melyben magyarországi és erdélyi 
utazásai eredményeit, megfigyeléseit, tapasztalatait 23 le
vélben, mint tanulmányi beszámolókban foglalta össze, melye
ket barátja Johan Jakob Ferber könyv formájában, "Borns Briefe 
über mineralogische Gegenstände auf seiner Reise durch das 
Temeswarer Bannat, Siebenbürgen, Ober- und Nieder Hungarn..." 
cimen adott ki 1774-ben Frankfurban és Lipcsében. Rövidesen 
lefordították francia, angol és olasz nyelvre is, csak ma
gyarra nem, a mai napig, pedig a hazai bányászat és ásvány
tan klasszikus müve.

Erdély elemének, az egyetlen magyar elemnek, a tellur- 
nak felfedezésével kapcsolatban két tudósról kell megemlé
kezni Franz Joseph Müllerről és Kitaibel Pálról. Müller Ferenc 
József /1740-1825/ már szakember, selmeci bányamérnök volt. 
Szintén Nagyszebenben működött mint bányatanácsos, majd az 
erdélyi bányászat vezetője. Főleg az Erdélyi Érchegység
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ásványainak vizsgálatával és elemzésével foglalkozott. Fel
tehetően ő volt az első hazai ásványkémikus. Emlitésreméltó 
müve, „Mineralgeschichte der Goldbergwerke in dem Verespata- 
ker Gebirge in Siebenbürgen /Lipcse, 1789/".

Kitaibel Pál /1757-1817/ Born Ignác mellett a század 
másik legnagyobb természettudósa volt, de elsősorban bota
nikus és jeles vegyész, aki ásvány, kőzet és vizelemzéseket 
is végzett. Növénygyüjtő országjárásai közben pedig ásványo
kat és kőzeteket is gyűjtött. Ezek sajnos 1956-ban a Nemzeti 
Múzeumban elpusztultak. Neve Müllerrel együtt a magyar ás
ványtan történetének hires vagy inkább hirhedt epizódjához 
kapcsolódik, a tellur felfedezéséhez. Ez a történet a ma
gyar tudomány vereségeinek egyike volt. Mellőzve a bonyolult 
és még ma is vitatott történetet, csak annyit szólok Tokody 
László és Koch Sándor nyomán, hogy ezen a felfedezésen há
rom tudósnak kell osztoznia. Müller felismerte a tellur ás
ványát és uj fém létezését állitotta 1784-ben, Kitaibel ki
mutatta az uj elemet 1789-ben, H.M, Klaproth német vegyész 
pedig, miután bizonyította az uj elem létezését, névvel is 
ellátta 1798-ban, s ezzel ügyesen kierőszakolta a felfede
zés prioritását.

A selmeci akadémia neves professzorai közül az olasz 
Giovanni Antonio Scöpolit /1723-1788/ emlitem meg, aki az 
ásványtan és kémia tanára volt és két Prágában megjelent 
könyve minket is érint. Az "Anfangsgründe der systematischen 
und praktischen Mineralogie /1775/" c. müve tanítványai szá
mára irt tankönyv; a "Cristallographia Hungarica Pars I. 
/1776/" c. könyvében pedig Selmec környéki bányák ásványait 
irta le.

Említettem, hogy a Fridvaldszky által elkezdett latin 
nyelvű kiindulásból az ut kétfelé ágazott. Az egyikről a
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német nyelvű ágról már szóltam. A másik, az uj, még zsenge 
ág, a németből való fordításon át a magyar nyelvű ásványtan 
megteremtéséhez vezetett. Az uttörés feladatát Benkő Ferenc 
/1745-1816/ ref. lelkész a nagyenyedi kollégium természet
rajz-földrajz tanára, Werner tanainak első magyar hirdetője 
végezte.

Öt esztendővel Benkő F. Magyar Ilineralógiája után, 
1791-ben újabb magyar ásványtannal gazdagodott irodalmunk. 
Komáromban jelenik meg Zay Sámuel orvosnak, Pillér Mátyás 
tanítványának, "Magyar Mineralogia avagy az Ásványokról 
szóló tudomány" c. könyve, mely a "Természet első világá
nak eddig ismeretes mindenféle szüleményeit terjeszti élőnk
be". Két esztendő alatt három magyar nyelvű ásványtan megje
lenése máig is egyedülálló jelenség a magyar ásványtan tör
ténetében, jegyezte meg Koch Sándor, 1952-ben megjelent köny
vében .

Az ásványtan magyarításával kapcsolatban meg kell em
líteni Kováts Mihály /1762-1851/ orvos neves munkáját a "Lexi
con mineralogicum enneaglottum"-ot /Pest, 1822/ is. Ásvány
tani műszavai azonban nem tudtak gyökeret verni a magyar 
szaknyelvben.

Megjegyzem, hogy az "ásvány" szót először Molnár János 
/1728-1804/ fizikus, jezsuitarendi tanár, "A természet három 
országának rövid ismertetése kezdet gyanánt" c. munkájában 
használta, mely az első magyar nyelvű természetrajz, és az 
általa szerkesztett "Magyar Könyvház" nevű periodika első, 
1783-as évfolyamában jelent meg. Említésre méltó még egy 
kevéssé ismert, az előbbinél jelentősebb természetrajzi mun
ka, melynek szerzője Gáti István /1749-1843/ ref. lelkész, 
tanár. "A természet históriája /Pozsony,1795/"c. könyvének



22 1

I. része az ásványok világát tárgyalja s igy Benkő és Zay 
müvei után a negyedik magyar nyelvű ásványtannak mondható.

E korszak két utolsó jelentős tagjáról - Zipser K. 
András és Jónás József - szólva zárom az úttörők sorát. - 
Zipser K. András /1783-1864/, természetrajztanár jelentős 
müve, "Versuch eines topographisch-mineralogischen Hand
buches von Ungarn" Sopronban jelent meg 1817-ben. Ebben 
felsorolja Magyarország ásványlelőhelyeit, ismerteti ásvá
nyait és kőzeteit. Alapos munka, mely főleg az előfordulá
si helyeket és viszonyokat tekintve ma is használható. Szá
mos, ma már ismeretlen lelőhelyet emlit,ezért topográfiai 
szempontból forrásmunka. Zipser helyes érzékkel felismerte 
egy olyan kollektiv összefogás, társulás szükségességét, 
mely a földtan céljait, s ezáltal a hazai bányászat fellen
dülését szolgálja. Ettől a gondolattól vezérelve tette meg 
korszakalkotó javaslatát, mely a Magyarhoni Földtani Társu
lat megalapításához vezetett 1848-ban. Ez elévülhetetlen 
érdeme.

Jónás József /1787-1821/ bányamérnök, e korszak utol
só képviselője, képzett mineralógusa, 1814-ben a Nemzeti 
Múzeumban a természetiek tárának segédőre, 1816-tól halálá
ig, 1821-ig pedig, a tár őre volt. "Ungarns Mineralreich 
orycto-geognostisch und topographisch dargestellt" c. fő
müve Pesten jelent meg 1820-ban. Ebben számos adatot szol
gáltat egy készülő magyarországi ásványtopográfiához, mely
nek megirását azonban korai halála megakadályozta. Ez a ter
ve könyvének igen érdekes és gondolatgazdag bevezetőjében 
jut kifejezésre. Jónás J. a magyar ásványtan nagy Ígérete 
volt, ezt fejezik ki Krenner József mérvadó szavai: "Jónás 
Józsei mineralógus elhalálozása nagy és váratlan csapás 
volt nemcsak a muzeum ásványgyüjteményére, hanem a hazai
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mineralógiai tudomány fejlődésére is, ő volt az egyedüli 
számottevő mineralógiai szakember Magyarországon". Koch 
Sándornak is ez volt a véleménye. Tény az, hogy a magyar 
ásványtan kereken 60 esztendős kezdeti fejlődése után pan
gás következett, ami Szabd József fellépéséig tartott.Sem 
az egyetemen, sem a múzeumban nem akadt hozzáértő tanár, 
illetve múzeumi szakember, pedig Beudant hires munkája 
megmutatta a tovább haladás útját. És éppen e pangási idő
szakban, a múlt század második negyedében lendült fejlődés 
nek külföldön, a korszerű ásványtan, úgyszintén földtan. 
Ráadásul ugyanekkor a világhirü magyarországi bányák gaz
dag, ritkaságokban bővelkedő ásványanyaga, hazai gyűjtők 
és szakértő kutatók hijával külfüldre, elsősorban Bécsbe 
vándorolt. S mindez a reformkorral kezdődő fellendülés kö
zepette. íme a kiemelkedő tudós egyéniség jelentőségének 
egy példája, illetve hiányának következménye!

A kezdetek vázlatos ismertetése után rátérek Benkő 
Ferencre. Nem kivánok foglalkozni két magyar nyelvű úttörő 
munkájával, ami emlékülésünk központi témája, erről szól 
az utánam következő két előadás, csupán nagyenyedi tanári 
működéséről, jelentőségéről szólok.

t

Benkő Ferenc, a Bethlen Gábor által 1622-ben Gyula- 
fehérváron alapitott, 1662-től pedig Nagyenyeden működő 
főiskolának, Erdély legnevezetesebb Alma Materének volt 
természetrajz, földrajz és német nyelvtanára 1790-től ha
láláig, 1816-ig.

A jénai és a göttingai egyetemen tanult és az ásvány 
J » Gmelin göttingai professzor kedveltette meg vele 

Ezalatt, 1782-ben magyarra fordította A.G. Werner "Von den 
äusserlichen Kennzeichen der Fossilien /Leipzig, 1774/"
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cimü müvét és hazatérve kiadta Kolozsvárott 1784-ben,"Werner 
Ábrahám Urnák a Köveknek és Értzeknek külső Megesmertető Je
gyeikről Írott szép és igen hasznos Könyvetskéje" cimmel. 
Ezután jelent meg 1786-ban első, önálló magyar nyelvű ás
ványtana, a "Magyar Minerologia, azaz a Kövek és Értzek Tu
dománya" szintén Kolozsvárott, melyben "A Természet Harma
dik Országának Javait", az ásványokat a Werner iskola szel
lemében irta le. Elismeréssel kell megjegyeznünk, hogy az 
akkori tudás erejével máris megsejtette Erdély geológiai múlt
ját, a hajdani tengereket és bizonyítékul idézi a sót, a kö
vületeket és a vulkánokat, "melyek a Tengermellyéki Hellyek 
tulajdoni". Müvének legfőbb érdeme magyar nyelvűsége, mint 
úttörőnek meg kellett teremtenie a magyar ásványtani szak
nyelvet is a latin és német elnevezésekből. Benkő a magyar 
tudomány magyarításának egyik úttörője.

Az ásványtan mellett a természetrajz többi ágait is 
tanította és művelte. "Magyar Linneus" c. munkája, melyben 
az állat és növényvilágot ismertette Linné rendszere sze
rint, nem került nyomdába és a kézirattal kapcsolatban Szi- 
lády Z. közlése szerint "nem tudunk hollétéről". Tanítvá
nyai számára kézikönyvet irt "Magyar Géográfiája" cimmel; 
Kolozsvárt jelent meg 1801-1802-ben, mely Ázsiát, Afrikát 
és Amerikát ismertette, az Európáról szóló kötet nem jelent 
meg. Figyelemre méltó cselekedet, ahogyan tanítványai kezé
be magyar nyelvű tankönyveket igyekezett adni ezelőtt közel 
200 esztendővel, amikor a hivatalos és oktatási nyelv a la
tin volt. Ezek szerint Apáczai Csere János után közel más
fél századdal ismét feltör az a gondolat, hogy az anyanyel
vű oktatás legyen a tanítás alapja.

A szorosan vett iskolai oktatáson és nevelésen kivül 
is mindent megtett a honismeret, a földrajzi és természet—
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2. ábra A Magyar Minerologia cimlapja
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rajzi ismeretek terjesztése érdekében. Ezt a célt szolgálta 
igen érdekes müve a "Parnassusi Időtöltés", mely szórakozta
tóan ismeretterjesztő volt és évkönyv szerűen 1793-1800-ig 
jelent meg /7 kötetben/ szintén Kolozsvárt. E munkájának jel 
mondata jellemző és változatlanul időszerű: "Mentül jobban 
esméri valaki a tulajdon hazáját, annál jobban tudgya azt 
mind szeretni, mind pedig más idegen földek felett betsül- 
leni". /Parnassusi Időtöltés. Hatodik Darab. 1794 ./

Benkő F. másik nagy érdeme, hogy a nagyenyedi kollégi
umnak tanársága alatt gazdag természetrajzi, elsősorban ás
vány-földtani gyűjteményt teremtett a hallgatóság és a köz 
javára, és múzeummá fejlesztette azt, mely 1796-ban nyilt 
meg. Ez volt feltehetően az első magyarországi nyilvános mú
zeum. A Parnassusi Időtöltés VII. kötetében, Enyedi Ritkasá
gok cimen irta le ezt a "Raritatum et Rerum Naturalium Muse
um" -ot. Sajnos a muzeum anyagának nagy része az 1848/49-es 
szabadságharc idején, amikor a románok felgyújtották Nagy- 
enyedet, elpusztult, egy része viszont állitólag Nagyszeben- 
be, a szászok Bruckenthal múzeumába került! Ami a gyűjtemé
nyekből megmaradt, az a román uralom alatt, főleg 1945 után 
lassan szétszóródott az országban. Ma már egyetlen azonosít
ható ásvány vagy kőzet sem ismeretes. Az ásványgyüjtemény 
állitólag 6000 darabból állt.

Benkő F. múzeumával és a Parnassusi Időtöltéssel "a 
természeti dolgok" gyűjtésének a kedvét és a "ritkaságok 
iránt való Ízlést" igyekezett az ifjúságban felébreszteni. 
Egész működése az ifjúság nevelését, természettudományos is
mereteinek gazdagítását szolgálta és előkészítette a termé
szettudományos világnézet kialakulását is. Múzeumi célkitű
zésében tehát a közvetlen iskolai szempontok mellett, meg
vannak a tudományos és társadalmi szempontok is. A nagy-
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enyedi muzeum megszervezése ezért sokkal nagyobb jelentősé
gű, mint a többi korabeli hazai gyűjteményé, melyek több- 
]"iy2.2re zárt, főúri gyűjtemények voltak és csak az egyéni ér 
deklődés kielégítését szolgálták.

Amikor 1790-ben a nagyenyedi kollégium dísztermében 
a beiktató ünnepélyen, a parókás-taláros uj tanár a klasszi
kus hagyományt megszegve magyarul szólalt meg, az öröm és 
meglepetés moraja kélt: "A teremtő két könyvet adott kezünk
be: a kegyelem könyvét és a természetnek könyvét. A biblia 
mellé tartozik tehát a természet kincses házának megismerése", 
így kezdte beszédét Benkő Ferenc, a nemzet tanitója, a lelkes 
tudós és gyűjtő, az úttörő.

Befejezésül Benkő Ferenc utóéletéről kivánok szólni 
vagyis arról, hogy maradt fenn életműve a szakmai utókor em
lékezetében, hogyan értékelték munkásságát az elmúlt 200 év 
alatt.

Ezzel kapcsolatban a következőket kell elmondanom. 
1966-ban volt Benkő F. halálának 150. évfordulója. Erdélyi 
lévén, életműve már azelőtt is érdekelt. Gondoltam meg kel
lene róla emlékezni. Ez meg is történt és pedig a szegedi 
területi szakosztály előadóülésén 1967. március 31-én,ahol 
Koch Sándor professzor tartott előadást könyvéről, én pedig 
tudománytörténeti jelentőségéről. Mindkét előadás a Földta
ni Közlönyben jelent meg. Előadásom készítése közben döbben
tem rá arra, hogy mennyire nem élt Benkő munkásságának,élet
művének jelentősége az utódok tudatában. Közben 1967. febru
árban Vadász professzor magához hivatott s ekkor derült ki, 
hogy ő is Benkővel foglalkozik és éppen cikket ir róla. Két 
Ízben voltam nála és bevallom meglepett, milyen behatóan, 
tárgyilagosan foglalkozott mindazon problémákkal, melyek az
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én megdöbbenésemet kiváltották Benkő Ferenccel kapcsolatban, 
és milyen nagy elismeréssel nyilatkozott róla, amit nemigen 
tételeztem volna fel róla. Igen emlékezetes, tanulságos és 
számomra megnyugtató eszmecsere volt. Vadász professzor cik
ke az MTA X. Osztályának közleményeiben jelent meg 1967-ben. 
Ebben a cikkben ő leirta mindazt amire én nem tértem ki,mert 
tudtam, hogy a Földtani Közlöny szerkesztősége úgyis kihagy
ja. Ugyanis a Szabó Józsefet közismerten bálványozó Vadász 
professzor leirta - ő megtehette - a következőket, idézem: 
"Benkő Ferenc könyveinek hatásvizsgálatában feltűnő, s előt
tünk mindmáig elfogadható magyarázat nélkül áll az a tény, 
hogy elismert európai-hirü kiválóságunk Szabó József széles
körű szaktudományos, ismertterjesztő, sőt nyelvművelő köz
leményeiben, tanulmányaiban, tankönyveiben Benkő Ferenc sem
milyen vonatkozásban sincs emlitve, még nevét sem találjuk". 
Hát ez az, amit tőle függetlenül én is megállapitottam, és 
amit azóta sem értek. Ezt, Jónás Józsefről 1982-ben tartott 
előadásomban már bátorkodtam kifejteni megtoldva azzal,hogy 
Szabó József nemcsak Benkőről és Jónásról feledkezett meg 
vagy nem vett róluk tudomást, hanem a magyar ásvány-földtan 
egész kezdeti, kb. 60 esztendős hősi korszakáról sem, ösz- 
szes úttörőivel együtt. Ezzel kapcsolatban kénytelen vagyok 
elfogadni Vadász professzornak ugyanott közölt föltevését, 
mely szerint, "Érthető, hogy a meggyőződéses plutonista 
Szabó József, Werner neptunizmusa iránt semmi érdeklődést 
nem mutatott, igy a werneri magyar munka /Benkő két müve/ 
sem érdekelhette, még ha tudomása is lett volna róla".
Ugyanis Vadász professzor könyvtári nyomozása szerint - 
jóllehet furcsán hangzik - Szabó József, Benkő Minerologi- 
áját aligha ismerte! A pesti egyetemen ugyanis, sem Szabó
J. idejében az egykori ásvány—földtani tanszéken, sem utána 
az ásvány-kőzettani tanszék könyvtárában egészen 1950-ig,
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nem volt meg a Magyar ílinerologia. Mindez persze nem von le 
semmit sem Benkő Ferenc és kortársai jelentőségéből, sem 
Szabó József nagyságából. Csakhogy a tények makacs dolgok!

A fentiekkel szemben meg kell jegyezzük, hogy Szabótól 
eltérően mind Böckh János, mind Schmidt Sándor, úgyszintén 
Szily Kálmán, nagy elismeréssel szól a régiekről. Közülük 
Schmidt Sándort idézem: "A magyarság ma is a rónaságot ked
veli, a Székelyföld pedig ásványos kincsekben szegény, ott 
valamire való bányászat nem fejlődhetett. Ásványtermő hegye
ink között idegen szavú társaink laknak, úgy hogy a termé
szetiek csoportjából talán az ásványokkal legkevésbé ismerős 
a magyar. És ime, alig nyolc év folyamán két- eredeti és egy 
fordított ásványtan jelent meg 1784-től 1791-ig, Benkő és 
Zay s. jóvoltából. Vájjon terem-e nálunk manapság ennyi ere
deti mineralógiai munka? Kétséget nem szenved, hogy igen; 
mert ezek a múlt századbéli eredeti munkákban sem volt egyéb 
mint a meglévő idegen dolgoknak egybefoglalása és a különös 
magyar termőhelyek elsorolása. De a mai munkák alig közeli
tik meg a czélt, mely felé Benkő és társai lelkesen indultak 
Benkőék az ásványtant a magyar észhez, a magyar szóhoz, a 
magyar ember természetéhez akarták szabni, magyar ásványtan
ra törekedtek, mi pedig csak magyarul Írjuk az ásványtant!
Ez Benkőék munkásságának gyökere, ez az ő sajátos eredetisé
gük; ha igy fürkésszük át megsárgult lapjaikat, kincses bá
nyára lelünk soraikban. Ezek voltak a legelső fecskék, me
lyek a pallérozott nyugatról kerültek hozzánk."

Végülis összegezve, sajnálattal kell megállapítani, 
hogy erről a korszakról az utókor vagy megfeledkezik,vagy 
nem sokra tartja. Van, aki Beudant-nal, sőt van, aki Szabó 
Józseffel kezdi a magyar földtan történetét. Mindez helyte
len. A hőskornak a képviselőit akkor, jobban ismerték extra
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Hungáriám, azaz külföldön, mint napjainkban itthon. Itt meg
jegyezni kivánom, hogy az 1797—ben alakult jénai "Mineralo
gische Societät" első elnöke, az erdélyi gróf Teleki Domokos, 
aki mineralofil ásványgyüjtő volt, javaslatára Benkőt lev. 
taggá választották. Rajta kivül a Társaság tagjai voltak: 
Jónás József, Kitaibel Pál, Kováts Mihály, Müller F.J., Zay 
Sámuel és Zipser K. András. Ennek a kornak felsorolt képvi
selői különböző végzettségűek voltak ugyan, de mindnyájan 
autodidakta természettudósokká, sőt mineralógussá váltak s 
egyben a hazai földtudományok úttörőivé is. És ez a lényeg, 
ez teszi őket naggyá. Hagyatékuk kis számú mü, de ezek szak- 
irodalmunk klasszikus müvei, kútfői, s bár nem voltak mind 
magyarok németül és latinul Írtak és beszéltek, de szerették 
ezt a földet, melyet hazájuknak vallottak és ezért is megér
demlik az utókor megbecsülését.



231

I r o d  a lorn

1. Schmidt Sándor: A magyar tudományról-
Természettudományi Közlöny, XIX.k. 212.f.1887. 
p. 153-167.

2. Szily Kálmán: Magyar természettudósok száz évvel
ezelőtt.
Természettudományi Köz]öny,XX.k . 225 .f . 1888. 
p. 169-178.

3. Böckh János: A geológia fejlődésének rövid története
Magyarországon 1774-től 1896-ig- 
Földtani Közlöny, XXVII.k. 1897. 
p. 4-15.

4. Papp Károly: Az ásványtan története-
A Föld, Műveltség Könyvtára, IV. 1906.
p . 25 .

5. Szilády Zoltán: Benkő Ferenc, az első magyar
mineralógus
Természettudományi Közlöny,43.k.525.f . 1911. 
p. 256-267.

6. Szilády Zoltán: Az első magyar nuzeum /A Bethlen-
kollégium gyűjteményei/«
In, Lukinich Imre /szerk./: Nagyenyedi 
album, Budapest, 1926. 
p. 211-223.

7. Rapaics Raymund: A 150 éves magyar természetrajz.
Természettudományi Közlöny, 65.k.1933. 
p. 11-17.

8. Faller Jenő: Százötvenéves az első magyar mineralógia
Bányászati és Kohászati Lapok, 69.évf.21v sz. 1936. 
p. 455-456.

9. Koch Sándor: A magyar ásványtan története.
Budapest, 1952. 
p. 30.

10. Vita Zsigmond: A nagyenyedi kollégium múzeumának 
kialakulása és fejlődése-
Kelemen Lajos emlékkönyv, Kolozsvár, 1957 p. 614-629.



232

11. Vadász Elemér: A mineralógia első erdélyi magyar
oktatója«M.Tud.Akadémia X. osztályának közleményei,1967.1 
p. 187-197.

12. Koch Sándor: Benkő Ferenc /1745-1816/, az első magyar
nyelvű ásványtanok szerzője.
Földtani Közlöny, 97. k. 1. f. 1967.
p. 111-112.

13. Csiky Gábor: Benkő Ferenc tudomány- és művelődés
történeti jelentősége.
Földtani Közlöny, 98.k.2.f. 1968. 
p. 271-276.

14. Vadász Elemér: Az első magyar "ásványtan".
Földtani Közlöny, 98. k. 2.f. 1968. 
p. 303-305.

15. Vita Zsigmond: Tudománnyal és cselekedettel.
Bukarest, 1968 . 
p. 179-193.

16. Csiky Gábor: A magyar természetvizsgálók szerepe a
jénai "Mineralogische Societát" működésében 
és ennek hatása a hazai földtudomány kiala- 
kulására-
Földtani Közlöny, 111. k. 2. f. 1981. 
p. 338-349.

17. Csiky Gábor: A magyar ásványtan története és
fejlődése kezdettől 1825-ig./Kézirat/
Előadás, 27. Nemzetközi Földtani Kongresszus, 
Moszkva, 1984.

18. Csiky Gábor: The History and Development of Mineralogy
in Hungary till 1825.
Abstract, Vol. VIII. Section 17-22. p.445.
27th International Geological Congress,
Moscow, 1984.

19. Csiky Gábor: Forerunners of mining-geological Mapping
in Hungary in the 18th Century /L.F.Marsigli,
I.Born, J.E. Fichtel, J. Fridvaldszky/. 
Contributions to the History of Geological 
Mapping, /edit. E. Dudich/. Budapest, 1984 . p. 399-410.



233

20. Csiky Gábor: Megemlékezés Zipser Keresztél-y Andrásról,
születésének 200. évfordulóján.■
Földtani Közlöny, 114.k. 2.f. 1984. 
p. 231-234.

21. Csiky Gábor: Geological research in Hungary prior
to 1825 and its significance in the 
exploration of neogene mineral resources. 
Neogene mineral rexources in the Carpathian 
Basin. /Edit. J. Hála/.
Hungarian Geological Survey, Budapest,198 5 . 
p. 3-25.

22. Vita Zsigmond: Benkő Ferenc élete és munkássága.
In, Benkő Ferenc: Magyar Minerologia.
Reprint kiadás. Szerk.: Szakáll Sándor és 
Weiszburg Tamás. Budapest, 1986.

23. Csiky Gábor: Aranka György a tudományszervező és
müvelődéspolitikus-
Évfordulók a Műszaki és Természettudományokban
1987. MTESZ kiadványa. Budapest, 1986. 
p. 64-66.

24. Csiky Gábor: Jónás József élete és müve /születése
200. évforduló ján/-
Földtani Közlöny, 117.k. 2.f. 1987. 
p. 141-151.



t

234

In memoriam Benkő Ferenc

A Földtani Közlöny 1913. évi XLIII. kötete 530. 
oldalán a vegyes közlemények rovatában az alábbi fel
hívás jelent meg.

VEGYES KÖZLEMÉNYEK.

Itonkő Ferenc emléke.
A nngycnyedi Bethlen-kollégium  tsiniiri kara a következő felhívást bocsátja 

közzé:
« E m l ő k e t  B e n  kő  F e r e n c n e k ,  az első  magyar ásványtan író

jának I»
Oh e hazában olyan sok jeles 
S í r j án  ringatja v á n d o r  fuvalom 
A feledésnek tüskebokrait!

1‘rlő/i.

A nagy fejedelem, Betű i,kn G ájioii születésének 300-adik évfordulóján  
emlékezzünk m eg  egy elfeledett tudósról, a magyar kultúra láuglelkíí úttörőjé
ről, a Bethlcn-főiskola dicsőséges múltjának egyik legérdemesebb alakjáról.

() írta nyelvünkön az első ásványtant, a Magyar Minerologiát 1780-ban. 
Kétkötetes M agyar Geográfiája is egyike a legelső ilynem ű könyveknek irodal
munkban.

() terem tette meg hazánkban az első természetrajzi múzeumot Nagyenyo- 
deu. Az erdélyi közönség okulására L’arnasussi Időtöltés címen kedves és tanul
ságos évkönyvet ír és ad ki. Tudom ányos érdemeit a külföld is elism erte, mert 
a «Jénai 'Tudós Társaság» tagjává választotta.

, Emellett korának elismert legkiválóbb egyházi szónoka és a szem léltető  
tanításnak valóságos művésze. A magyar professzor példaképe. A szorgalom, 
szerénység és böleseség megtestesülése.

S mindez érdemekért cseréljen emlékezetét az ő tizenkét kötet nyom atott 
munkáján kívül nem őrzi más, m int néhány irodalm i adat és egy szerény '' 
életrajz. (Természettudományi K özlöny 1011.)

Elfeledett sírja jeltelenül várja már-iuár századik évfordulóját csendes 
elmúlásának. (ISII!. )

De mi reméljük, hogy a, százéves fordulón az ő elfeledett neve újra 
föléled és a hálás magyar társadalom drága kincs gyanánt fogja őrizni em lékét.

Övezzük babérral nemes alakját!
Állítsunk em léket Benkő Ferencnek;
Minden m üveit és a term észettudom ányokért lelkesedő magyar ember 

hozzájárn 1 á síit ké r i
a Betlilen-kolléginui tanárkara nevében :
Nagyonyeden, 1013 december 1-én.

Dr. Szif.ÁDY Zoi.tán M oi.nák Kákoi.y
term észetrajz-tanár. főgiiunázium i igazgató.



Azóta eltelt 75 esztendő és nem történt jóformán sem
mi a fentiekkel kapcsolatban. Elmúlásának 100..esztendős 
évfordulóját /1916/, úgyszintén születése 200. évfordulóját 
/1945/ elmosta a két világháború vihara. Nem állítottunk 
emléket Benkő Ferencnek! Egyedül Faller Jenő bányamérnöknek 
"jutott eszébe" megemlékezni külön cikkben a 150 éves első ma
gyar mineralógiáról és szerzőjéről 1936-ban a Bányászati 
és Kohászati Lapokban. A Magyarhoni Földtani Társulat 1937. 
évi közgyűlésén Papp Ferenc első titkár jelentésében csupán néhány 
szóval méltatta Benkő Ferenc 1786-ban - 150 éve - megjelent 
"Magyar ásványtan" /sic!/ c. munkáját /Lásd, Földtani Köz
löny, 67.k. 1937. p. 89./. Ez bizony kevésnek találtatott! 
Végülis 1967-ben "jutott eszünkbe" megemlékezni érdemben 
Benkő Ferencről, az első magyar nyelvű mineralogiák szerző
jéről, halála 150. éves évfordulóján. Az 1967. március 31-én 
tartott előadásom végén javasoltam: "Állitsunk emléket Benkő 
Ferencnek, az első magyar mineralógusnak, mely szerint neve 
a Magyar Nemzeti Muzeum kertjében vagy épületében elhelyezen
dő mellszoborral avagy emléktáblával megörökitessék". Pusztá
ba kiáltott szavak voltak. Majd javasoltam és kértem a Föld
tani Társulat elnökségét, főmüvének, a Magyar Minerologiának 
facsimile kiadására - mindhiába. Végülis az Eötvös Loránd 
Tudományegyetem ásványtani tanszékének néhány lelkes fiatal 
mineralógusa, a fiatalság vállalkozó szelleme valósította 
meg 20 esztendős várakozásunk után a könyv megjelenését,szü
letése bicentenáriuma alkalmából. Ez az első újjászülető mü 
a hazai ásvány-földtan története kezdeti, hősi korszakának 
hagyatékából, szakirodalmunk klasszikus alkotásaiból, mint
egy üzenet a XVIII., a fény századából, - a XX. századnak. 
Várakozással tekintünk a multat idéző fiatalokra!
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Ferenc Benkő and the beginnings of mineralogy in Hungary
by.

Gábor Csiky

Ferenc Benkő /1745-1816/ was a pastor and theacher 
of natural history and geography in the Bethlen College at 
Nagyenyed /Transylvania/. He was also a pioneer of Hungarian 
mineralogy. At the Göttingen University he attended Professor 
J .F. Gmelin's lectures on mineralogy /between 1780 and 1782/ 
an in the meantime ha translated A.G. Werner's, his con
temporary's book entitled "Von den ausserlichen Kennzeichen 
der Fossilien" into Hungarian. After his return to Hungary 
he published it at Kolozsvár /Transylvania/ -in 1784 . This 
book is called the "Hungarian Werner" . After this he wrote 
the first handbook of mineralogy in Hungarian language entit
led "Magyar Mineralogia, azaz a Kövek és Értzek Tudománya" 
/Hungarian Mineralogy, that is the knowledge of rocks and 
ores/ which was published 200 years ago, ih 1786, also at 
Kolozsvár. In this book the minerals are described in the 
spirit of the Werner school. The greatest merit of the book 
is that it was written in Hungarian. He published another 
work of his entitled "Parnassusi időtöltés" /Parnassian 
pastime/ which was issued in seven volumes in a form like 
annals at Kolozsvár between 1793 and 1800. The aim of this 
work was to disseminate general knowledge of the country as 
well as natural hi''orical and geographical knowledge. His 
other great merit was the establishment of a natural histo
ry museum, including a rich collection of minerals in the 
Nagyenyed College. The museum was opened to the public in 
1796. Most probably this was the first public natural history 
museum in Hungary. Ferenc Benkő was a member of the "Minera
logische Societat" of Jena. The bicentenary of the publica
tion of his book gave an opportunity to issue a reprint edi
tion of it edited by Sándor Szakáll and Tamás Weiszburg.
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