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Benkő Ferenc ásványtani munkássága
yuWeiszburg Tamás

A XVIII. század második fele a mai értelemben vett 
ásványtannal már szoros, folytonos összeköttetésben állé 
mineralógia megszületésének időszaka. Az európai pezsgés 
természetes gyökerekkel kapcsolódott a nagy hagyományú bá 
nyászaton keresztül Magyarországhoz is. Ebben az időben a 
selmeci Akadémia éppen úgy a nemzetközi tudományosság fel 
légvára volt, mint ahogy Born Ignác gyűjteményleiró kata
lógusait az ásványtani rendszerezés nélkülözhetetlen mun
káiként használták világszerte. A Nagyszombatból Budára, 
majd Pestre költözött királyi Egyetem természetrajzi okta 
tásában is fontos szerepet kaptak a "fossiliák"; Pillér 
professzor gyűjteménye és az Egyetem /Born által rendsze
rezett/ nagy gyűjteménye komoly visszhangot váltott ki a 
korabeli utazóknál is /1./. Ezen universitásnak légköre 
késztette a harmadik magyar nyelvű ásványtani szakkönyv 
közreadására Zay Sánuelt is 1791-ben, Komáromban /2./. 
Talán Magyarország és Erdély kultúrájának eltérő vallási 
alapokon nyugvó különbsége /3 ./, az eltérő politikai, és 
ezen keresztül, a külföldön tanuló diákok révén, eltérő 
tudományos orientációja lehetett az oka annak, hogy Er
délyben, a selmeci, pesti vagy bécsi iskoláktól függet
lenül, azok képviselői mellett jelent meg a hazai minera
lógia érzelmileg szülőföldjén elkötelezett, ám magát tu
dományosan németföldön kiképző nagy alakja, az első két 
magyarul Írott ásványtan szerzője-fordítója, Benkő Ferenc
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200 évvel Benkő könyvéi után

Benkő Ferenc ásványtani munkáiról /4., 5./ nem első Íz
ben emlékezünk meg Társulatunk keretein belül / 6 . / . Hogy 
most, az évforduló alkalmából mégis fontosnak Ítéljük velük 
kapcsolatos gondolataink közreadását, arra két jó okunk is 
van. Az egyik, hogy az elmúlt években több uj adat és össze
függés is napvilágra került, a másik pedig, hogy nem várt 
érdeklődés mutatkozik e kor iránt: a 200 éves évfordulóra 
kiadott reprint kötet /7./ mind az ezer példánya rövid idő 
alatt elkelt. Indokoltnak látszik tehát Benkő Ferenc ásvány
tani munkásságának, ha terjedelmi okokból nem is teljes rész
letességű, de egységes értékelése. Most csak-ásványtani tevé
kenységéről ejtünk szót, mivel e kötet előző dolgozata, és 
ezen kívül korábbi munkák /3., 8./ részletesen foglalkoznak 
Benkő korával, környezetével, életével és életművével, igy 
ezek segítségével az olvasónak lehetősége nyílik a tudós ta
nító teljes alakjának felidézésére.

A "Magyar Werner" születése

Benkő Ferenc és az ásványtan szorosabb kapcsolata csak 
az 17.70-es évek második felétől nyomozható. Az ekkor már har
mincas éveit taposó református papot Ribitzei Ádám vette fiai 
mellé nevelőnek. Ribitzei, aki Benkő szavaival "egy régi és 
nagy Bányász ür vala", fiait német egyetemre küldte, és ne
velőjük velük tartott. 1780-ban érkeztek Göttingenbe, és az 
ott eltöltött két év döntő volt Benkő ásványtani műveltségé
nek kialakulásában. Mint irja, Ribitzei volt az, oki "a' Kö
vek és Értzekről való Tudományt tanulnom parantsolta" . És 
volt is kitől tanulnia, hiszen ez idő tájt Johann Friedrich 
Gmelin volt e tárgy professzora a hires egyetemen. A Gmelin- 

való szorosabb kapcsolat kialakulását az is segíthette, 
hogy csaknem egyidősek voltak .
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Bár feltehető, hogy Göttinga levegőjét ekkor még Linné 
szelleme uralta /Linné ásványtanát Gmelin fordította német
re/, a professzor szabad gondolkodásra nevelő személyiségét 
vélhetjük felfedezni abban, hogy Benkő sem ekkor, sem a ké
sőbbiekben nem kötelezte el magát az élővilágban máig megha
tározó rendszert alkotó tudós ásványtani tévútja mellett.

Nem Linné, hanem korának másik kiemelkedő tudósa, Ab
raham Gottlob Werner volt rá oly erős hatással, hogy 1782- 
ben hoz7'látott "a fossziliák külső ismertető jegyeiről" 
Írott könyv magyarra fordításához. Ez a választás - mégha 
nincs is alapunk feltételezni az önmagán túlmutató előrelá
tást - mindenképpen szerencsés volt, hiszen Werner gondola
ta hordozta magában tudományunk megújulását /4 ./: "Végre az 
hiba onnan-is vagyon, hogy sokan azt gondolták, hogy akár- 
melly Kő, vagy Értz elég esméretes azzal, ha az Ember az 
hasznát megírja, Eredeti részeit megnevezi, és ha némelly 
ki-gondolt nevezetesebb Megesmértető jegyek szerint vala- 
mellyik Nemben el-rendeli; Ezekből van osztán, hogy a' tö- 
kélletes és egyenes meg-Irását ezeknek, a' külső Jegyek 
szerint el-mulattyák, és ez okozza azt is, hogy a' Könyvek
ben alig talál valaki, ollyan jól meg-irva, valamelly da
rabot, a' mellyből mindgyárt megesmérhesse, vagy más hason
lótól meg-külömböztethesse; melly egy leg—nevezetesebb Dolog 
e' Tudományba: Sokkal jobb azért mindenkor roszszabbul ren
delni, és jól meg írni, mint megfordítva; a' jó Rend, és jó 
Megírás pedig a' tökéletesség."

A Benkőnél négy évvel fiatalabb Werner abban az idő
ben már a freibergi Akadémia tanára volt. A lefordított mun
ka azonban korábbi: azt még 25 évesen, lipcsei tanulmányai
nak utolsó évében, 1774-ben irta. Még kevés tapasztalattal, 
de a jó megfigyelőkészségen alapuló szigorú logikával építi
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fel benne azt a rendszert, amely az ásványok konzekvens le
írásának alapja lehet. Hét fő jegyet ad meg /1. szin, 2. 
egybeszerkeztetés (alak, fény, keménység, hang, stb.), 3. 
tapasztalás (tapintás), 4. hidegség, 5. nehézség, 6. szag,
7. izérzés/. Ezeket részletesen tárgyalja, egyértelmű ma
gyarázatukat adja, sőt példákon be is mutatja használatukat. 
Különös értéke a műnek, hogy távol áll tőle minden önkényes 
döntés: Werner felsorolja azokat a tulajdonságokat is, ame
lyeket nem választ ki leirási rendszerébe. Sorra veszi őket, 
és mindegyiknél megokolja döntését. Soraiból azonban, azt is 
kiérezni, hogy tudja: az ismeretek bővülésével változni fog 
az értékelés, igy például a kémia fejlődésével a "belső meg- 
esmértetőjegyek" szerepe nőni fog.

Ezt a könyvet adta hát ki Eenkő hazatértével, 1784-ben 
Kolozsvárott. Azaz mégsem csak ezt, hiszen első szárnypróbál
gatásként bővitett is rajta /4 ./:"A' Köveknek, és Értznemek- 
nek sokféle Nemeivel gazdag Hazánk Ajándékát, e' kis Könyvets 
kébe, én a' Példákba fel-tettem, és azokkal az AUCTORT meg- 
bővitettem, ... melly Ritkaságokat más Országokon fennyen mu
togatnak, és mi ithon nagyobb részint nem esmérjük" .

így hát már e munka alapján is a forditót, a-szakszerű 
kiegészitőt, és nem utolsó sorban a szakmai nyelvet gazdagí
tó ujitót tisztelhetjük Benkőben.

A Magyar Mineröloqia

Az, hogy az ásványtannak werneri korszakát megnyitó 
könyv tiz évvel megirása után már magyarul olvasható volt, 
önmagában is büszkeségre ad okot. Azonban Benkő számára ez 
csupán a kezdet volt. Ha már megismerte a korszerű minera— 
lógia fegyvertárat, azt alkalmazni is szerette volna, kü
lönös figyelemmel hazája ásványaira. Már az első könyv
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előszavában Ígéretet tesz egy, ma azt mondanánk: "rendsze
res ásványtan" megírására, és Ígéretét be is váltja.1786- 
ban, ismét saját költségén megjelenteti Magyar Minerologi- 
áját. Ez a könyv már szerkezetében és tartalmában tisztán 
Benkő munkája. Szép bizonyíték arra, hogy az ekkor Szeben- 
ben szolgáló református pap nem csak felszínes ismeretséget 
kötött a természet harmadik országával, hanem teljes mély
ségében átlátta választott tudományát. Mivel e könyv a rep
rint kiadás révén ma már könnyen hozzáférhető, és a hozzá 
csatolt függelék segít is benne eligazodni, igy itt elemzé
sébe nem bocsátkozunk. Az egyedüli tény amit mégis kieme
lünk, az az, hogy bár a könyv felépítése szerint rendszeres 
ásványtan, gazdag hazai /elsősorban erdélyi/ példaanyag ré
vén topográfikus ásványtanként is jól használható.

Egy rövid kitérő

Bár nem Benkő munkásságához tartozik, mégis érdemes 
itt kis kitérőt tennünk, és kézbevéve az eredeti könyvecs
kék Eötvös Loránd Tudományegyetemen őrzött példányát, kom
mentár nélkül végigtekinteni ezen írások két évszázadon át
ívelő szerepén és sorsán.

A két könyvet egybekötve találjuk, és abból a tényből, 
hogy csak az első címoldalán vannak bejegyzések, feltehet
jük, hogy már nem sokkal a megjelenés után egybekötötték 
őket. A bejegyzések tanúsága szerint a könyvecske első tu
lajdonosa Kerekes Ferenc volt /1789-es és 1827-es évszámok
kal/. Az a Kerekes Ferenc /született 1784-ben/, aki évtize
dekig volt a kémia elismert tanára a debreceni Református 
Kollégiumban.Halála'után /1853/ Lugossy József veszi meg e 
példányt, majd következő bejegyzett tulajdonosa "Ilosvay", 
aki feltehetőleg nem más, mint Ilosvay Lajos műegyetemi ta
nár, akadémikus, a századforduló és a jelen század első
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évtizedeinek kiemelkedő vegyésze.A sort Sztrókay Kálmán 
professzor zárja, aki 1950—ben ajándékozta a könyvet az 
egyetemnek, ahol addig nem volt meg az első magyar ásvány
tankönyv!

Az 1790-es évek

De térjünk vissza Benkő ásványtani tevékenységéhez, 
hiszen a két könyv, bár ezek a legismertebbek, nem zárják 
le a tudós pap kapcsolatát tudományunkkal. Azon túl, hogy 
1790-től a természetrajz tanáraként a Bethlen Kollégiumban 
nap-nap után szolgálhatta tárgyát, felkeltve az ifjúság ér
deklődését a természet iránt, és azon túl, hogy e munkájá
nak segitésére gyönyörű gyűjteményt állitott fel a kollé
giumban, később is bizonyitékát adta annak, hogy a távolból 
éberen figyelte az ásványtan fejlődését, és tapasztalatait 
továbbra is meg kivánta osztani a vele egy nyelvet beszélők
kel .

Harmadik, nyomtatásban megjelent jelentős ásványtani 
müve az 1790-es évek közepén Íródott, de csak 1800-ban je
lent meg, a "Parnassusi időtöltés" hatodik darabjának /9./ 
részeként. A sorozat ezen hatodik darabja elsősorban az el
ső részében szereplő "Egy kis hazabéli utazás"-ról ismert, 
amely első magyar "útirajzaink" egyike. A könyvben tovább
lapozva azonban megállapítható, hogy a következő hetven ol
dalnyi ásványtani rész értéke semmivel nem marad el a geog
ráfiai fejezetétől, sőt frissességében, korabeli tudományos 
jelentőségében talán meg is előzi azt. Mit tartalmaz hát ez 
a gyakran elfeledett munka?

Az eredetileg harmincöt oldalas irás két részből áll. 
Az első "A' EÁNYÁSZ HELLYEKRŐL" szól, és földrajzi egysé
genként felsorolja a két magyar Haza, valamint néhány euró
pai ország fontosabb bányatelepüléseit. Aki pedig arról
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érdeklődik, hogy hol mit bányásznak, azt mások és korábbi 
saját könyveihez irányit ja. Éz a fejezet tehát, úgy is te
kinthető, mint a korábbi munkák földrajzi tárgymutatója.
Nem ilyen azonban a második rész. Ez "A' MINEROLOGIÁNAK 
LEG-UJABB SYSTEMÁJÁRÓL" szól, és amint a cim is kifejezi, 
az akkoriban napvilágot látott uj ásványrendszereket mu
tatja be. A könyv átalakulásának érdekes mozzanatát lehet 
tetten érni ezután, ugyanis a kiadó, Hochmeister, vékony
nak találta a kinyomtatott munkát, és felkérte a szerzőt 
a további bővitésre. Benkőnek. e kérés éppen kapóra jött, 
mert mint Írja /9./: "... a fenneb már ki-nyomtatott leg
újabb Minerologica Systémának Lajstromát, ez előtt jóval 
Doktor Gyarmati Sámuel Barátom küldvén le nékem Göttingá
ból, a' fennebb meg-nevezett hires Mineralogusoknak uj 
Munkái éppen most kerültenek kezemhez, mellyekben ujjabb 
ujjabb Neveket találván a' Köveknek, és Értzeknek,mellyek 
vagy uj-nem Köveket és Értzeket tésznek, vagy a ' Laistrom- 
béli Kövek és Értzeknek Synonimáji,...; szükségesnek tar
tottam azért ezeket-is a' Laistromhoz tóldani a' Tanulók
nak kedvekért, és hasznokért". Az itt bemutatott uj nevek 
között jónéhány ma is ismerős, pl. titanit, dolomit, cö- 
lesztin; és találunk olyat is, ami magyar vonatkozása miatt 
érdekes a német rendszerekben /" Telkebanyerstein - Telke- 
bányai sárga szurokkő"/.

Az ásványrendszertani kiegészítés után még kiegészí
tette a bányászhelyek listáját is: a kimaradt európaiak 
után közli az ázsiai, afrikai és amerikai lelőhelyeket,most 
már részletesebben utalva az ott található ásványokra. A 
nemrégiben birtokba vett ötödik kontinensről csupán négy 
sor szerepel, apró betűvel: "A7 Déli Újvilág Sziget Orszá
gokban, Australia és Kukkiában, az Európaiak semmi Értzne- 
meket nem találtának, kő—nemet—is keveset."
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A könyvecske utolsó lapjain a Gnielin utódjaként Göttin— 
gában tanitó Blumenbach azévben kiadott ásványrendszerét mu
tatja be, s végül mintegy negyven újabb munkát ajánl a témá
ban érdeklődők figyelmébe. így lesz az eredeti 35 oldalból 
hetven, és igy válik mind a lelőhelyekre, mind az ásványrend
szerekre nézve kerekké e munka.

Benkő Ferenctől, életének a XIX. századra eső, utolsó 
16 évéből, Írott ásványtani munkát nem ismerünk. Valószínű, 
hogy a hatodik ikszen t.ul már erejét lekötötték a. napi fel
adatok, a tanítás és a gyűjtemény kezelése. Ez természetes 
is. Bánkódnunk legfeljebb azon kell, hogy nem volt más, aki 
az utón továbbment, volna. Ez azonban, úgy tűnik, sajnos ké
sőbb is jellemző lesz a magyar ásványtanra: ha vannak is nagy 
egyéniségek, szellemük nem él tovább tanítványaikban, lega
lább is az ásványtan terén nem alakulnak ki igazi iskolák.
Ez a tény sajátos módon még inkább kiemeli, az elismerés do
bogójára állítja azokat, akik mégis akartak- és tudtak tenni 
azért, hogy az ásványokban oly gazdag Magyarország se legyen 
távol mineralógia nagy asztalától. Ezen jeles férfiúk közé
tartozott hát Benkő Ferenc is.
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