
ÉVFORDULÓK 

Kétszázötven éve született Benkő Sámuel, 
Miskolc első földrajzi írója 

250 évvel ezelőtt, 1743-ban született az erdélybeli Udvarhely megye Kisbacon nevű 
településén, ahol később a nagy mesemondó, Benedek Elek is meglátta a napvilágot. 

Középiskoláit pátriájában, maid orvosi tanulmányait Nagyszombatban és Buaán végezte 
el. Ezt követően a kor szokásának megfelelően külföldön, Németországban és Hollandiában 
gyarapította tudását. Ennek során 1775-ben Leidenben bölcsészettudori oklevelet szerzett, 
majd hazajőve Budán 1778-ban orvostudori oklevél birtokosa lett. Jelenleg nem tudjuk, hogy 
mi okból , a diploma megszerzése után Miskolcon telepedett le, és később Borsod vármegye 
fizikusa, mai szóhasználattal élve megyei tiszti főorvosa lett. Az orvosi gyakorlata mellett 
rendkívül sokoldalú, jelentős tudományos munkásságot fejtett ki. A források szerint 
tizenkét, többségében latin nyelvű munkát írt és fordított . 

Első munkája, bölcsészettudori értekezése Leidenben jelent meg 1775-ben. Utána adta ki 
1778-ban orvosdoktori értekezését. Ugyenebben az évben jelent meg Kassán egy fürdő 
savanyúvizéről készített jelentése. Ugyancsak ebben a városban jelent meg 1781-ben a 
Hólyagos himlőről való tanácsadás című műve. 

Helytörténeti szempontból legfontosabb munkáját Topographia oppidi Miskolcz histori-
comeclica címmel 1782-ben adta ki Miskolcon. 

Ezt követően 1783-ban Kassán és 1784-ben Pesten egy-egy orvosi munkát adott ki latinul. 
Ez utóbbi t a kor neves orvosa, Rácz Sámuel fordította magyar nyelvre. 1787-ben egy 
politikai és filozófiai tartalmú könyvét Bécsben jelentette meg. 1791-ben adta közre Grand 
angol orvos művének magyar nyelvű fordítását A fekete epés mérsékletnek leírása címmel. 

1780-1793 között öt kötetben bocsátotta közre Bécsben meteorológiai megfigyeléseit, 
melyet 1794-ben német nyelvre is lefordított , és az említett évben ugyancsak Bécsben tett 
közre. 1794-1801 között i észleléseiről készített könyve az osztrák fővárosban jelent meg 
1802-ben. 

1818-ban Miskolcon bocsátott ki egy latin nyelvű orvosi könyvet, angolból fordította és 
szintén Miskolcon adta ki 1819-ben a Bölts Salamonnak az élete, tanácsadásai és tselekedetei 
című munkát . 

Szerteágazó munkásságát számos elismerés kísérte. 1785-ben pályadíjat nyert a dijoni 
akadémián. Az 1787-ben Bécsben megjelent Tentamen philopatriae in monarchiis et 
aristocratis promovanda philosopicum művével II. József császár és király és az olasz 
mantuai Királyi Akadémia jutalmát nyerte el. E művében a magyar vármegyei autonómiát 
féltő nemességgel szemben II. József eszméi mellett szállt síkra. 

A már említett helytörténeti művéről, a Topographia oppidi Miskolcz historicomedicáról 
részletesebben is érdemes szólni. Ebben a 80 olaal terjedelmű, latin nyelvű munkában ő írta 
le először Miskolc városát. A mű, amelynek első kiadása 1782-ben Kassán, a Landerer-féle 
nyomdában jelent meg, 30 fejezetre tagolódik. Benne az esztergomi érsekhez idézett ajánlás 
után a bevezetésben Miskolc város polgáraihoz szólt, felhíván figyelmüket a város egészség-
ügyi és kulturális fejlesztésének fontosságára. Művében részletesen foglalkozott a település 
feKvésével, határával, elnevezésével, lakosaival, a lakosság vallási megoszlásával, erkölcsi 
állapotával. 

Ismertette Miskolc történetét, kitérve az utcákra, a nevesebb épületekre, az iskolákra, a 
piacokra, a vásárokra. Különösen érdekesek a város folyóiról, patakjairól, légköri viszonyai-
ról, mezőgazdasági termékeiről, szőlő- és bortermesztéséről írottak. Műve végén öt 
fejezetben adta közre a helyi meteorológiai és orvosi megfigyeléseit. Munkájával olyan nagy 
sikert aratott, hogy 1818-ban újra megjelent a helybeli Szigethy Mihály nyomdájában. 
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Már eddig is megjelent a munkájából néhány fejezet, de értékei miatt az egész könyvet 
teljes egészében át kellene ültetni magyar nyelvre, ami sajnos mindeddig nem történt meg a 
helytörténet és a tudomány nagy kárára. A neves orvos és tudós 1825. április 25-én halt meg 
Miskolcon. Arcvonásait egy olajfestmény őrzi, amely a múlt százaa végén Hőke Lajos 
miskolci orvos tulajdonában volt. 

Gyarmathy Zsigáné Hóry Etelka 1843-ban született Magyargyerőmonostoron. Fél 
évszázadon át Kalotaszeg művelődési és szellemi életének irányítója, a vidék patrónusa, 
nagyasszonya volt. Születésének százötvenedik évfordulóján idézzük föl emlékét. 

Érdeklődése korán a táj művészete felé fordult . A népköltészet iránti rajongást édesap ja -
H ó r y Farkas református lelkipásztor, költő - oltotta beléje, a kalotaszegi varrottasok 
készítését nagynénjétől - Nyilas Miksánétól - tanulta meg. Tizenkilenc évesen már 
népköltészeti gyűjtéssel jelentkezett Gyulai Pálnál, a népművészet szerelmeseként bejárta a 
falvakat, gyűjtötte, rajzolta az ősi mintákat . 

Új ra felfedezte a nép által már nem varrt - elfelejtett - kalotaszegi varrottast. A kincsek 
láttán Gyarmathy Zsigáné felismerte az ősi varrottas háziiparrá fejlesztésének lehetőségét. 
„A miniszter fölkérésére kiállítottam 1885-ben az országos kiállításon a kalotaszegi s z o b á t -
írta a Tarka képek a kalotaszegi varrottas világából című művének bevezetőjében. - Több 
faluból szedtem össze az ágyra és rúdra valóra szükséges varrottasokat. Minthogy akkor már 
a nép nem varrta ezeket a munkákat , kinyitottam a tulipános ládákat, és azok mélyéről 
kerültek elő a gyönyörű régi varrottasok. Dédanyákról unokákra szállt az ősi munka, féltve 
őrzöt t kincs. De azért bizalommal adták kezembe, pedig akkor még nem sejtették, hogy 
ebből az átengedésből fog kihajtani az a háziipar, mely máris áldása ennek a szép vidéknek." 

Az első kiállítást, az első sikert a szervezés nehéz munkája követte. Gyarmathyné magához 
hívatta a falvak asszonynépének apraját-nagyját. Szőtték a fodorvásznat, „írtak", varrtak s az 
ősi minták mihamar elborították a térítőkét, asztalfutókat függönyöket . Kalotaszeg asszo-
nyainak, leányainak szépérzéke, kézügyessége, páratlan szorgalma rövidesen világhírűvé 
tette a varrottast. 

Gyarmathyné ki tűnő gyakorlati érzékkel intézte a vállalkozás üzleti részét is. Kapcsolatot 
teremtett áruházakkal, bazárokkal, bizományosokkal , divatszalonokkal, múzeumokkal stb., 
árjegyzékeket küldött , rendeléseket vett fel, könyvelt. Levelei keresztül-kasul bejárták egész 
Európát , eljutottak Amerikába is, a leveleket pedig követték a gyönyörű varrottasok. 1891 
őszén Bródy Sándor a következőket írta Gyarmathy Zsigánénak: „Egy pár hónapig Itáliában 
jártunk és csaknem minden városban találtam kalotaszegire, az antikváriusok azt mondják 
reá, hogy magyar csipke és szeretik". A megrendelők közö t t találjuk a Habsburg-család 
tagjait és az ország neves politikusait is. 

A belföldi és a kül fö ld i piac megteremtésével a varrottaskészítést jövedelmező háziiparrá 
fejlesztette. Kalotaszeg népe állandó bevételi forráshoz jutott , Gyarmathyné 400 személyt 
foglalkoztatott, akik évente t íz-t izenötezer forintot kerestek. 

A Gyarmathy Zsigáné bemutatta varrottasok első nemzetközi sikerüket az 1887-es 
brüsszeli kiállításon aratták. Ezt követte az 1890-es bécsi gazdasági és erdészeti kiállítás, 
amelyen a varrottasokat díszoklevéllel tüntették ki. Az árusítással egybekötöt t kiállítás 
jelentős anyagi sikert is hozot t , mivel három hónapra állandó jelleggel meghosszabbították. 
A varrottasok az 1904-es Saint Louis-i világkiállításon is hírnevükhöz méltón szerepeltek. Itt 
a magyar kiállítási pavilon homlokzatát Körösfői-Kriesch Aladár népviseletbe öltözött , 
templomba menő kalotaszegieket ábrázoló monumentális freskója díszítette. Az 1905-ös 
liége-i kiállításon a kalotaszegi varrottasokat újra díszoklevéllel tüntették ki. És a sikerek 
folytatódtak az 1905-ös milánói világkiállításon, az 1908-as londoni nemzetközi kiállításon 
és az 1909-es berlini népművészeti kiállításon. 

Szecskó Károly 

Kalotaszeg nagyasszonya: 
Gyarmathy Zsigáné Hóry Etelka 
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Régi udvar Bánffyhunyadon (Malonyay: A magyar nép művészete c. könyvéből) 

Gyarmathy Zsigáné különösen szívén viselte az ősi minták megőrzését, a fiatal leányoknak 
való átadását. A bánffyhunyadi elemi és felső leányiskolában bevezette a varrottastanítást, 
melynek felügyelője, irányítója volt. Az iskola szegény tanulóinak segélyezésére 1891-ben 
„Gyarmathy Zsigáné-alap"-ot létesített. 1901-ben saját költségén három hónapos kalota-
szegi varró tanfolyamot szervezett, amelyen gyoroki (Arad megye) csángó (Bukovinából 
áttelepült székely) asszonyok is részt vettek. 

Gyarmathy Zsigáné a kalotaszegi népművészetet és tájat - a XIX. század utolsó 
negyedének népszerű írónőjeként - írásaival is népszerűsítette. A kalotaszegi népélet, sajátos 
megnyilvánulásaival, általa vonult be a magyar irodalomba. Cikkei, riportjai, hangulatképei 
gyakran jelentek meg a Kalotaszeg (1890-1891) és a Bánffyhunyad és Vidéke (1899-1900) 
című lapokban, amelyeknek főmunkatársa, támogatója volt. Az irodalomtörténet több 
regényét, elbeszélését, néprajzi tanulmányát tartja nyilván. Ismertebb munkái : A hegyek 
közül (1886), A havasok alján (1891), Regény a szabadságharc idejéből (1890), Tarka képek a 
kalotaszegi varrottas világából (1896), Kalotaszegi bokréta (1907) stb. 

Szülőföldjéért, nemzetéért öt évtizeden át fáradhatatlanul dolgozott , Kalotaszeg társadal-
mi, művelődési életének minden mozdulásában része volt. Állandó kapcsolatba került kora 
több jeles etnográfusával, segítette a gyűjtésben, kincsfeltárásban Herman Ot tó t , Xántus 
Jánost, Hermann Antalt , a fonográffal való népdalgyűjtés úttörőjét, Vikár Bélát. Jankó János 
Gyarmathyék segítségével írta Kalotaszeg magyar népe című úttörő munkáját . „Ha érdemem 
van Kalotaszegen egyáltalán - írta 1896 nyarán Jankó János - , bizony Nagysád az első, de 
legilletékesebb is, aki ezt el ismeri." Malonyai Dezső Ä kalotaszegi magyar nép művészete 
című könyvéhez is többször kérte Gyarmathyné tanácsát. Az ő vendégeként járt és festett 
Kalotaszegen Munkácsy Mihály, az angol Walter Crane, a preraffaeliták vezére, Edvi-Illés 
Aladár, Körösfői-Kriesch Aladár, a gödöllői művésztelep vezetője stb. 

Gyarmathy Zsigáné H ó r y Etelka 1910-ben Kolozsváron hunyt el, örök álmát a bánffyhu-
nyadi temetőben alussza. Kalotaszeg nagyasszonya életének és munkásságának feldolgozása 
azonban még várat magára. A Kolozsvári Állami Levéltárban (volt Erdélyi Múzeum Egylet 
Levéltára) még jelenleg is rendezetlen a Gyarmathy család hat nagy csomagból álló hagyatéka 
- az írónő levelezése, kéziratai, fényképei, varrottas mintagyűjteménye, családi ereklyéi stb. 
—, az erdélyi magyar művelődéstörténet páratlan értékű forrásai. 

Dr. Sebestyén Kálmán 
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