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EGY ELFELEJTETT ERDÉLYI GYÓGYSZERÉSZ A XVIlL SZÁZADBÓL 
SZEPESSY GÉZA 

A szerző a feledésbe ment BenkőJózs~f (1740-1814) 
gyógyszerész sokoldalú rn:urikásságát, a reri,dkívüli 
kéJJCsségű JJolih1«<;;zto1, kéniikus, botanik11,8 tudós 
életét eleveníti fel 

* 
A „Magyar Hírmondó" 1780-bn,n kiadott egyik 

számában érdekes húre bukkantam [ l J Egy bizo
nyos Benkő J óz,ef előadást ta1 tott"' brnssói gyógy
szerészeknek, akikkel eg,yütt botanizált, herbáriu
mokat gyűjtött és előadásokat tartott, mint az a 
hírlapi közleményből is kiderült Felfigyelt rá a 
neves proton1edikus Che1iot, és n1unkásságának js-
1neretében a tervezett kolozsvári egyetem tan
székére akarta állítani; gyógyszerészet, kémia és 
növénytan oktatása céljából. Az említett előadás 
1nár az egyete1n „virulása" idején készült, mikor 
8törck felújította a „Cicuta" használatát (1760), 
utána a Stran1oniu1n, Aconitu1n, Hyoscyamus, 
Pulsatilla stb er6s hatású szerekét, de arról már 
nem gondoskodtak, hogy az mvosok és gyógysze
i:észek ezeket ineg is is1nerjék, sőt: 111aga az erdélyi 
„rossz szelle1n" vetett ennek gátat 1\findezelr fel
keltették érdeklődésemet Benkő J ózsej iránt, akivel 
általában a történészek foglalkoztak, lévén a iend
kívüli képességű tudós polihisztor: monográfUs, 
botanikus, gyógysze1 ész és ké1nikus; akit tudása 
n1iatt üldözött az erdélyi szászság és akinek élete 
szenvedések, ineg nen1 értés és intrika között zaj
lott 
_ „Josephus Benkő de Középajtha, nobilis, de 

Arkos" néven szerepel több n1unka szerzőjeként 
Születési helye utá11 szán1os esetben olvasható a 
„de Ba.rdócz" előnév is. Bardóczon, 1740-ben szü
letett és 1814-ben nagy nvmnorban halt meg 
Há101nköteteR csonka n1Uve, fenninaradt szerénv 
kis füzetei [2] mellett legjelentősebb volt a „N;
mina Vegetabilium" (17731), melyet később mái 
név nélkül jelentetett meg Weszelszky Antal könyvé
ben (1798). Ez a mű valójában az első magyar kí
sérlet volt a népi növények g-yűjtésének leíró tö1-
ténetében Azt, hogy milyen kitűnő munka volt, 
tanúsítják azok a művek, melyeket később az ő 
munkája felhasználásával készítettek [3] Mikó 
és Orbán Balázs [4] igen meleg hangon emlékezett 
n1eg róla, de elsősorban n1int 11istorikusról és tanár
ról, valan1int evangelikus papról Elisn1erik, hogy 
méltatlanul mellőzték és üldözték, elkeserítették 
majd elzüllesztették a rendkívüli képességekkel 
megáldott tudóst Nem áll szándékomban ismé
telni a lexikonokban megjelent életrajzát [5], sok
kal inkább azokat a részleteket, melyek ezekben a 
n1űvekben ne1n szerepelnek és egyben erőteljeseb
ben kihangHúlyozni te1n1és;r,ettudo1nányos 1nunkás
ságát. 

Nagyon nehéz életújtá,,t figyelen11nel kísérni; sok 
esetbe11 csak a k:övetkeztetés segít Kikerülve a 
i1agyenyedi kollég.i.u..mQ_Ql_i__ L·inné -szelle111ébe11, de 
autodidakta módon képezte magát rendkívüli ké
pességű tö1 ténésszé és nyelvésszé, botanikussá és 
gyógyszerésszé, 111elynek jelentőségét inég a leg
elfogultabb szász orvosok is kénytelenek voltak 
elismerni .. A gyógynövényekkel való kutatómun
kához Agnethler Jl[ ihály nagyszebeni 01 vos, majd 
helmstadti tanár (1752) itányíthatta, aki emellett 
hódolt mind a történetkutatásoknak, mind a nu
mizmatikának Ez annál is inkább feltételezhető. 
n1ert az orvos Lindiénelc olyan lelkes híve volt, 
hogy saját pénzén Halléban kiadatta legfontosabb 
műveit. Dedikált példányai még ma is fellelhetők 
néhány erdélyi könyvtárban [6] 

A természettudományos látásra nagybátyja 
Hermányi Dénes József Cl 1763) természetbarát 
és mineralógus is oktattu, aki lehetővé tette szá-
1nára, 11ogy a kollégiun1 hei: bá1iu1nait, könyveit és 
Theöke mik1oszkópját l)asználhassa. 1767 körül 
döntött végleg a gyógynövények mellett Ez nem 
kis mértékben volt köszönhető környezetének 
(Pataky 111 ihálynak, Incze fl[ ihálynak, Bru.z Lász
lóriak) vala1nint Tf' eszp1 érni J .stvárinak, aki könyvek
kel látta le, de talán lt;gfőképpon az erdélyi proto-
1nedikus11ak: Cheriot Adá1n1iak. Ez a tudós ösztö
kélte ar1a, hogy Liriné szellemében n1egí1ja ltitűnő 
művét, a „Flórn Transylvanica"-t (1770-72) 
A nagy terv, hogy privát kollégiumban oktassák a 
gyógyszerészeket botanikárn, valamint, hogy egy 
botanikus kelt létesüljön, az intrikán megbukott, 
bár a ko1n1ányszék azt engedélyezte Chenot ké-
1ésére Ezt a rendkívül csúnya és tudománytalan 
viselkedést 31 ilcó n1ár cn1lített kön-vvében bőven 
tárgyalja; ezt tehát nen1 iészletczen1„ Mindenesetre 
a megbántott Benkő félreállt, és helyét senki sem 
töltötte be nen1hog:y- az egyeten1en, de az annyira 
sürgetett gyógyszerész-kollégiumban sem (A ké
milrus Barra Jí1erenc, az erdélyi ásványvizek első 
elemzője; Fejérváry 1 ~tvári bot11nikus és 1nások 
igyekezete sem sikerült!) 

A kilátástalan küzdele1nben egészsége n1eg1en
dült és teljesen visszavo11ulva, n1agányában Jneg
írta a haladó g-yóg3-szerészek szá1nára 1násodik 
nagy n1űvét is: ))Con1pendiu1n philosophia.e bota
nicae idest ter1ninologia 111tino-ge11nano hungar ica''. 
Ez bevezetése lett a „Ji-,lora Transvlvanica" cín1ű 
alkotásának é~ egyben hosszú ideig ·~1int kézikönyv 
is szerepelt 0 n1aga sen1 n1ulasztotta el hangoz~ 
tatni, hogv valójában Ch F Reuss munkáját dol
gozta át [iJ Ennek a kiadatlan impurnma 18JO
ben került )){ arieribu1 g LuJ.;ácshoz, n1ajd t<He az 
ún. Jankovics-gyűjten1ény útján a Magya1 Ne1nzeti 
l\f úzeu1nlia ( J oseph i Benkő · „(;ollecta.nea histo~ 
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rica quart. lat 489 . .). A kézirat első lapján német 
jegyzetet találunk Maríenburg kezeíiásávaJ: 

„Cronstadt 1810 in Apr L J. 1farienbmg .. " 
Nyilvánvaló, hogy akkor kapta Közép-Ajtáról, 

ahol Benkő „ in elendsten Zustande lebt" An-
nak ellenére is, hogy 1ná1 teljeRen lezüllött, n1ég 
n1indig felkeresték ót a vidéki gyógy~zerészek és 
papok, hogy yalamit tanuljanak tőle. Uldöztetését 
maga Marienburg is kien1eli 11aplójában, de segí
teni nen1 tud. Magányában Jnég arra is van ereje, 
hogy Linnét inaga alkotta n1agya1 111űsza vaival 
szólaltassa n1eg, an1it a ,,I\fagyar Hírn1ondó" 
(1781 38. sz) Benkő külön érdemének tud be 
Halála előtt is ilyen törekvései voltak [8], de csak 
töredékek n1aradtak fen11 írásaiból; főleg le1réltö
redékek a prntomedikussal folytatott levelezés biíl 
Ezek a töiedékek [9] elánllják, hogy mennyire 
is1nerte a gyógynövényeket, kora gyóg,yszerészetét 
és ezek kémiáját 

Megható szavakkal-adatokkal meséli el élete 
10 eszte11dejét a „Magya1 Hírrr1ondó" (1780 évi 
765 old ) Sárguló lapjain közli, hogy milyen 
növényeket ter1nesztett, hol és 1ne11e já1 t J)e 
akkor már a nagy csalódások korát élte Ezt te
tézte, hogy Linné I"endszeré1öl áttért h]co1Joli rend
szerére (1785), az egészségügyi t(Lnács határozott 
kívánságára. Mu11kái sorra vesztek el: az clsö 
Linné-fogaln1azványa a nagyenyedi könyvtárban 
égett el 1848-ban, de első herbáriuma is már 1784-
ben tűzvész martaléka lett. Nagy ásványgyűjte
ményét Köpeczen ajándékozta el és annak is nyo
n1a veszett, 1nint ahogyan nen1 tudunk azokról a 
kéziratairól sen1, n1elyek hosszú ideig voltak a 
~larosvásárhelyi Teleki-könyvtár tulajdonában 
Uttörő volt, de kortársai kegyetlenül semmisítet
ték meg eredményeit, bár „üldözőit teljesen el
mosta" az évszázadok jótékony, tisztító vize. 
Növekvil jó híre irigységet keltett az obskúrns világ
ban és végezetül, hogy mindent betetőzzenek, pap
társai álltak elő igen súlyos politikai és társadalmi 
vádaskodásokkal. Bűnül rótták fül azt, hogy köte
lességének tartotta összeesketni a vadházasságban 
élő párokat és „ . inég veg~yes házasságokat is 
megáldott" A nagyvilág nem tudott és nem is vett 
tudomást erről a csúnya eseti:éH, de annál inkább a 
refor1nátus k:onzisztóriun1. Kin1arták őt a társa
ságból, el kellett hagynia a köpeczi paiókiát Igen 

11agy n:yon101 ba kei:ült, gy ógy11övények árusításá
ból tengette életét; és csak a halál volt kegyes hozzá, 
an1ikor paptársai intrikái elől elragadta. 

111. ikó már említett könyvében így írt : „Kislelkű 
g:y·alázóit, 111egrovólag en1líti a tö1ténelen1, nevö
ket pedjg, közönséges lényökkel együtt niáris eI
ten1ette a feledés pora.'' Végezetül n1ég egy csendes 
hírt, de ezt n1á1 1869-ből; an1ikor Otbá-n, Balázs fel
keresi e sírját és l.ceserűen jegyzi 1neg: ,,Dudva és 
ürö1n tenyészik füves kertjének helyén, 111intha 
jelképezni akarná, hogy e nagy szellem fonékig 
ürftette a kescr{iség poharát: 111intha. a te1n1észet 
gyászol11á e r~SE.2B_tű éi telen1nek itt történt 
n1egaláztatását." Joggnl tarthatja nyilvá11 a 111a
gyar g.vógvsze1észet -vegyészet Benkf5 Józ~efel 
S7'elle1ni Pa_ntheonjában 
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1. „:U.fag.yar Hün1ondó" G43. old., sop1oni kiadás 

(1780) - 2 „Középajtai dohány". l'{olozsvá1 (1792); 
„Skun1pia-l-:cetfá,1·ól'' Kolozsvá1 ( 1 796); „Principatus 
T1ansylvaniat-J'' (1778). - :3 }Juss, Jl!f „Verzeiohnis 
dc1 Pftanzen un\l de1 \\'icJ1tigslen Synonin1cn" HE-n1nann
sludt (184-G) - 4. 1l!fik6 „Benkő József élete és mun
kái" Pf;stli ( 186 7); és 01 bán B „Székelyföld, III " Pesl 
( l 8G9) - 5. „Aiagya1 I1odahni Lexioon " l köL Bpest 
(19G:3) - G /ileii;e1ts, I „:t\Tac..:hrichten" P1essburg 
(178.6) - 7 Rev-.ss, Ch. F'. „Co1npendium botanices". 
Uhn (J 7 74). -- 8 (J-on1bónz, E „Adatok az újabbko1i 
n1agyar botanika .tö11énctéhez" 01 sz Nőképző. Egyes 
1910/11 é\i é1t, Bp. - 9 Orient Gy „Gyógysz. l\íú
zeu1n" 1Vla111c8ch l 7HO előtti adah:ti Kolozsvár (1918) 

r e e n e lli Hl H : 3a61J1n10nl (/5ap.Maq.ee1n T JJGHCU.lb6a
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As1op ncnoM11uaer MHorocropottHYIO .u,e51re11LHOCrh 3a-
6hnoro (papMar~esTa PÍü)I{etjJ SenK€ (1740-1814), )f(lf3Hh 
BLI;::t;a10U{eroc5I no.nH111c1opa1 XHMHKa, YllCHOro-6oTa
HHKa 

C 8 z e p e s s J-: _4_ fotgotten pha-1 rnacist of T1 an.gsyl· 
1;ainia of the 18th Cent111y 

József Benkő (174.0-1814), an outstanding pha1n1a.
oist and polyhisto1 of his tin1e, pe1fü1n1ed valuable 
•vo1k in ·che1nis1ry and botanics. Tht-J life and activit,ies 
of the scicntist of exceptional talents a1e iecalled 

G„ Szepessy: Eüi !•e1gegscne1 .Apotheker aus 
S·iebenhürgen wus (i,cnz 18. Ja1i1hunde?t 

Die mannigfaltige Tiitigkeit von J-ózsef Benkő ( 1740-
) 818), Apotheke1 und Polyhisto1, 'vfrd bekanntgegebE:n 

(Magyar Vegyészeti Múzeum, Várpalota) 

Közlésre é1kezett 1972. lI 15 

HORMONBEÜLTETÉSEK JÓ EREDMÉNYEI 
B S.. Öst. Ap. Ztg .. 26 (20), 348 (1972) 
Angliai tapasztalatok sze1int 1000, ötven éven felüli 

n6 és 300, hatvan éven felüli f8rfi szexuálho1n1on--irn
plantációja kedvező eredménnyel járt. A nők esetében 
nem mutatkoztak dep1essziós jelenségek, fá1adtságé1zés 
vagy kedélyhullámzás, a fé1fiak ellenő1zésekor pedig 
nen1 tapasztaltak prosztat.azava1okai vag:y itnpoten
ciá1a utaló jeleket 

Ugyanazon szexuá.lhorn1onok pe1 os arlagolAsá.,-aJ az 
előbbiekkel pá1htlzamosan végzett E:Hé1ő haJ-ás oka.inak 
kidf;rítésé1e folynak a vizsgálatok (190) 

l? B. 

GYÓGYKÚRÁK A J\IÁHAATAROSI SÓBÁNYÁD AN 

B S Öst Ap Ztg. 26 (20), 348 (1972) 

A Kárpát-Uk1ajna legdélibb részén fekvő vidékén a 
J\iaramarosszka Solotvina nevű sóbányában nen1rég 
kórházat létesíteil ek asztinában és súlyos bronchitis
ban szt-1nvedő bt-J1:t1gek gyógyítására Az inlézet a rnár a 
bronzkor óta haszriálatban volt sóbányák hatahn.as csa1-
nokainak bejá1 a.tánál hel.) czkedik el. A betegek belégzik 
a bánya sóval 1 elítctt levegőjét.. Ezekkel a ter1nészetes 
sóinhalációkkal elé1t g~-ógyuhí..si e1·t-1d1nén) ck egészt-;n 
kitünő(-k (lg}} 

R. R 


