
ERDŐVIDÉK FLÓRÁJA 

BENKŐ JÓZSEF (17 40-1814) KÉZIRATAIBAN 

RÁCZ GABOR, RÁCZ ERZSÉBET JOHANNA 

Benkő József (1, 4, 6, 7, 11, 13, 16, 17) legfontosabb növénytani 

munkájának, .a kéziratban maradt "Flora Tansilv.anioa"-nak, nyoma ve
szett. Ernyei (9) sze:riint a kézi:vatot .a szerző Gabtingába küldrte kinyom

tatás végett, rövidebb, de k!orábbi magyar nyelvű szövege viszont a ma

rosvásárhelyi Teleki könyvtárba jutott. Már Mikó Im�e (13) említi , hogy 
a "marosvásárhelyi Teleki könyvtárban van Benkő gyűjteményének egy 

ke1et né�küli laj'srtroma, ily cím raJlatt : Quaedam mscpta ex colleotione 

Benkö�ana, melyben e műve mint létező és befejezett említtetik, t.i. ,a 

negyedrét ívűek között az ötödik heJyen így : Benb:ő J ó:",sef fűvéiSzköny

ve". A "Flora Transsilvanica" eredeti, la,bin nyelvű kézi:rrata, meilyet 

Benkő még Linné rendszere szerint állított össze (lrésőbb Scopoli szerint 

dolgozta át) az Enyedi könyvtárba került, ahol 1848-ban elégett (7). 

A "Flora Tr.anssilvanioa" volt Erdély el1ső fló�aműve, évtizedekkel 

megelőzve Baumgarten (3, 21) 1816-ban nyomtatásban megjelent mun

kájáJt. 
Benkő egész Erdély flóráját felölelő nagy növénytani munkájának 

tartalmára és jellegére csak következtetni lehet. A szintén kéziratban 

ma:r;adt "Transsilvarli'ca Spedaliis" virszont Erdőcvti.déJc egykori Miklósvár 
SZiékének .igen ·részletes flórajegyzékét tartalmazza, melyet eddig figyel

men kívül hagytak. Benkő erdővidéki adatai nem találhatók meg sem 
Simonkai (23), sem Soó (24) összefogLaló munkájában. Simonimi (i.h.X. 

oldal) szerint : "Ö (mármint Benkő) írá az első fűvé:szeti adatokat Er

délyből, azonban köz!lései lelőhely nélkül, csak á[ltlalánosságban vannak 
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tartva s ezért alig idézhető". Ebből a megjegyzésből, mely semmiesetre 
sem vonatkozhat Benkőnek erdővidéki adataira, ama lehet következtetni. 
hogy Simonkai CSiak nyomtatásban megjelent műveit vette alapul. Soó 

(i.h.XIII.oldal) is "a székely Hóra első rajongó le,lkű kutatójának" tekinti 
Benkőt, "ki'S'ebb dolgozattainak" adatait nem idézi - Soó is bizonyára 
csak a nyomtatásban megjelent müveket vette figyelembe - mindössze 
két faj lelőhelyeit említi. Allodiataoris (l) sem tekinti Benkőt flóraku

tatónak, hanem orvosbotanikusnak A kövertkezőkben d.smertetett, sajnos 
csak kézir·attban mariadt adatok alapján azonban a Benkőre vonatkozó 
eddigi értékelés bizonyám megváltozik : Benkőt az erdélyi florisztika és 
növényföldrajzi flórakutatás első ha�ai �épviselőjének te�inthetjük. 

Benkő József e mindmáig egyedülálló müvét, a "Tnanssilvania Spe-· 
cialis"-t 1777 és 1781 között írh,atta, 1783-ban néhány ívet ki is nyom
taHak belőle. 1780-han, a Magyrar Hírmondó első évfolyamában közzé
tett írása szerint Erdővidék növényzetét jól ismerte : "MiMósvár Szék
benn, 1a mellyhenn lakom, és Bardotz Székbenn, az hol gyakorta kell jár
nom, alig buvhatott el valamelly fű eiJ.öttem". 

A "Trans:ilv,anira SpeciaLis" a nagyenyedi főiskola könyvtárába ke
rüH (4), de kézirásos másolatai több példányban ma:mdtak fenn. A ma
rosvásárhelyi Teleki-BolJiai dokumentációs könyvtár egyik példányát 
vettük alapul, meJ.ynek címe : "Transsilv,altlli.ia sive magnus Transilvan]ae 
Principatus olim Dada Mediterranea dictus Orbi non dum satis cognitus 
Nunc multifariam atstridum illustmtus ·auctore Josepho Benkö Transsil
v.ano-Siculo Parocho Közép-Ajtensi et Notaráo Venerabilis Dioeceseos 
Erdöv'idélk:lienrsis Helvetica confess'ioni addiotam ordinario. P·ars posterios 
Specialis". 

Az akkori Miklósvárszékhez (IV. kötet, 274. oldal) kilenc község és 

egy Üvegcsür tartozott. A községe'k a következők : "Barót, Sepsi-Bacon, 
Száraz Ajta, Közép Aj1ta, Nagy Ajta, Bölön, Miklósvár, Köpetz, Bo
dos" (27). 

Részletes flór,ajegyzék a három kötetes kézirat más részében nem 

szerepel, de néhány florisztikai adatot egyéb helyen is találunk. Borza 

(7) is említJi, hogy Benkő a "Trarrs:silvania Specilalis"-ban növényeket 
közöl a Tepej vagy Töpej nevű hegyről, Alsó Rákos mellől. Az ·alábbiak
ról van szó : Asplenium ruta-muraria, A. Adianthum-rngrum, All.ium fla

vum, Stipa pennata, Sempervivum tectorum, Ar:temisia campestris, Scilla 
bifo:Li:a, Erythronium dens-canis, Isopyrum tha1ictroides, Arum macula
tum, Po�ypodiium vulgare. Az első erdélyi füvészkönyv, Mélius Juhász 

62 



Péber (12) "Herbárium"-ának egyik példányában , mely a kolozsvári 

Egyetemi Könyvtárba került (7) és Benkő hagyatékából származik, ol
veshatunk egy bejegyzést , mely szerint a Kis Küküllő mentén bőségesen 
terem a Gr.atiola offilcina1is, erről a helyről viUe Benkő a növényi Kö
zép Ajtára, fűvészkertjébe , melpret Borza (7) szerint v;alószínűleg az első 

hazai botanikus kertnek tekinthetünk (több minrt 600 faj t termesztett 

benne). 

A "Transsiu.vani1a Specialis"-ban Benkő álrttal közölt min:tegy 200 
növényiraj nelVét a Román P:óramü (26) szerint a ma érvényes form.:..1-

1Jan írtuk le, bettirendi sorrendben. Amennyiben a kéziratban csak a 

nemzetség (genus) neve szerepel és azon belül minMunk egy faj talál

ható, feltüntettük utóbbi nevét is, és fordítva, a csak fajnévvel j elölt 
növényeket a nemzetség feltüntetésével adjuk meg. Amennyiben viszont 
nem lehet eldönteni, melyik f,ajról van szó, csak a nemzetség nevért ad
tuk meg, kétféleképpen : 1. ha Benkőnél egyesszámban szerepel, akkor 

mint "sp." (species) je1löltük, 2. ha viszont Benkő több fajról ír, tehát 

többes számot használ, mi a ">Sp .plur." jelölést használtuk. 

Jóllehet Benkő termőhely szerint csoportosítva sorolja fel a növé

nyeket (erdőkben, a hegyek tövében, az Olt rétje:in, mocsarakban és ta

vakban stb.), mi - a könnyebb áttekinthetőség végett - egységes jegy

zéket állítorttunk össze. 

Tekintettel arra, hogy Erdővidék növényzetével a gyógynövények 

elterjedésének tanulmányozása során foglalkoztunk (18, 19), a fajok neve 

után feltüntettük "Gy" jelöléssei azokat, melye:ket ma gyógynövények
ként :tartunk nyilv·án (20). Külön f.igyelmet érdemelnek azok a gyógynö-

vények, melyeket Balog József (2) 1779-ben Leyden-ben kiadott, Benkő 

Józsefnek 'aj ánlott doktori értekezésében találunk, ezeket "B"-vel jelöl

tük. Ennek az éntekezésnek különben az a je:lentösége, hogy az első 

nyomtatatt mű, mely az Erdélyben előforduló gyógynövényeke•t ismer

teti , megelőzve Neustadter (14), Sigerus (22) és Nyulas (15, 25) jegy

zékeit. 

BENKÖ FLORAJEGYZÉKE 

Achillea ptarmica 
Aconitum napellus s.l. (Gy) 
Actaea spioata 
Adonis aestiv:alis 
AlchemiHa vulgaris (Gy) 
Alnus >Sp.plur. 

Arrernone nemorosa 
Angelica archange1ioa (Gy) 
Anthoxanthum odoratum 
An th y llis vulnerari a 
Arctium lappa (Gy) 
Aristolochia clemaütis (Gy) 
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Armoracia rnsticana 
Arum macuJatum 
Asarum europaeum (Gy) 
Asperugo procumbens 
Astmntia major 
Atropa helladonna (Gy, B) 
Brassica nigra (Gy) 
Brassioo rapa f. oompestris 
Bryonia alba (Gy, B) 
Butomus umbellratus 
Caltha pallustr,is 

(mtinden bizonnyal C. 1aeta) 
Carnelina sativa (syn. Myagrum 

sativum) 
Capsella bursa pastocis (Gy) 
Carlina acauL'is 
Carum oarvi (Gy) 
Cerinihe minor (B) 
Chara vulgar:is 
Chenopodium bonus Henricus 
Chrysosplenium alternifolium 
CheUdon'ium majus (Gy) 
Chimaphila umbellata 
Circaea l u tetiana 
Cirsium arvense 
Conium maculatum 
Convallaria majaLis (Gy) 
Cornus mas (B) 
Oornus sanguinea 
CorydraLis solida 
Crataegus oxyacantha (Gy) 
Cucubalus baccifer 
Cynanchum vincetoxicum 
Cynoglossum offidnale 
Cypripedium oalceolus 
Cytisus sp. 
Daphne mezereum 
Dature stramonium (Gy) 
Dentaria enneaphyJlos 
Doro·nricum parda1ianches (B) 
EcMum vulgare (Gy) 
Endymion non-scriptus 

(bizonyára elvadulva) 
Epilobium sp.plur. 
E�iophorum angus:tifolium 
Erysimum oheil'lanthoides 
Erysimum pannonicum 
EryJthronium dens-oanis 
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Evonymus sp. 
Eupartorium canillabinus (Gy) 
Euphorbia sp. 
Ficar:ia verna 
Fritillaria meleagris 
Fumaria officinalis 
Ga1anthus nivalis 
Redere hetix 
Helleborus niger CGy, B) 
Hepatica nobti.'lás 
Beradeum sphondylium 
Hibiscus trionum (Gy) 
Humulus lupulus (Gy, B) 
Hydroch!aris- morsus-ranae 
Hyoscyamus nige:r: (Gy) 
Impatiens noli tangere 
Inu1a he1enium (Gy, B) 
Iris psudacorus 
Isopyrum thalictro'ides 
Lalhurnum anagyro;ides (Gy) 
Lapsana communis 
Laserpitium latifolium 
Lathraea squammaria 
Lathyrus aphaca 
Lathyrus niger 
Lathyrus nissolia 
Lathyrus rtuberosus (B) 
Lathyrus vernus 
Leonurus cardiaca (Gy) 
Leuco,jum aestivum 
Lithospermum officinale 
Lithospermum purpureo-

caeruleum 
Lorrice:r�a xylosteum 
Loranthus europaeus 
Lotus corn:iculatus 
Lunaria rediNi va 
Lychnis fil'os cuculú 
Lycopod�um davatum (Gy) 
Lycopodium selago (Gy) 
Lycopus europaeus 
Lysimachia thyrsiflora 
Lysimachi:a vulgaris 
Lythospermum arvense 
Lythrum saJ.ioaria (Gy, B) 

Lythrum hyssopifolia 
(1775 október 8-i levélben) 

Marsilia quadrMolia 
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M·e1ampyrum arvense 
Melampyrum cristatum 
Me1ampyrum nemorasum 
Melampyrum silvaticum 
Me!ittis meilissophyllum 
Mentha arvensis 
Mentha 1-ongi:folia 
Myricaria germarrica . 
MyryophyUum spicatum 
Nepeta oataci,a (B) 
Nepeta pannorric,a 
Nonea pul1a 
Nuphar luteum 
Nymphaea alba 
Odontites serotirna 
Orehis sp.plur. (Gy) 
Origanum vulgare (Gy, B) 
Oxalis a.cetoseHa 
PapaveT rhoeas (Gy, B) 
Paris qoodrifolia 
P arnassia pail US!tris 
Pedicularis pal ustris 
Petasites albus 
Petasites sp. (Gy) 
Phragmites vulg,aris 
Phyllriti:s scolopenddum 
Phyteuma spk'latum 
Pirola rotundifolia 
Pirola seoun'dra 
Polygena tum sp. 
Potamogeton acutifolius 
Potamogeton gramineus 
Potamogerton natans 
Pulmon1aria officinali� (Gy) 
Patentilla anserina (Gy) 
Patentilla argentea 
Patentilla erecta (Gy) 
Potentina reota 
p,otentilla reptans 
PotentHla taJbernaemontani 

(vagy P. orantzii) 
Ruhus oaesius (Gy) 
Rumex aeetosa (Bj 
Rumex acectosella 

Humex x acutus 
Rumex lélquaticus 
Sagittaria sagiÜ'ifo1ia 

f- Afuta 

Salix sp.plur. (Gy) 
Salvia scl.:areq (Gy) 
Sal vj,a verti'cti.Jlata .. 
sámbucus nigra (Gy, B) 
Sanguisorba officinalis 
Sanicula europaea 
Saponaria off:iainal'is (Gy, B) 
Scrophullaria nodosa (B) 

Scute l1aria geler:icul,ata 
Sedum maximum 
Serre tula tinatorlia 
Sisorr amornum 
Si,symbrium sophi'a 
Solanum duloamara 
SoldaneHa major 

(1775 október 8-i levélben) 
Solidlag�o virga-a'Ur,e.a (Gy) 
Staohys sylrv·atica 
StratiO'tes lélloides 
Symphytum of:ficinaJe (Gy) 
Symphytum tuberasum 
Thalictrum aquileg.iafolium 
Thalictrum f1avum , 
Thalictrum siinplex ssp. galioides 
'Dhe,sium linophyllnn 
Th1aspi arvense 
Thymel.aea passerina 
Tragopogon p�atense 
Tr.a.pa nataJns 
Triigloohin palwstr,is 

(1775 okotóber 8-i levélben) 
Troll\ius europaeus 
Valeriana officinalis (Gy) 
Veraltrum ail.bum (Gy, B) 
Verbena o[f:icinalis 
Veronica a�resti1s 
Veronica arvensis 
Veronica sp. CB) 
Viburnurnlantana 

Viihurnum �pulWi (Gy) 
Vioia c!lacca 
Viaia hirsuta 

Vicia téttrasperma 
Vinca minor (Gy) 
X1an thi um sPinosum 
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A flórajegyzéknek, szükségszerűen, jól meghatározott tudománytör
ténelmi jellege van. Linné művein alapszik, nem szerepeinek benne Er
dély flórájának sajátos elemei, melyeket csak a XIX-ik szá:uad nagy bo
tanikus.ai ívtak le. 

A kézirartban például a Benkőnél Helleborus nigerként szereplő f,aj 
minden bizonnyal ,a Helleborus purpurascens, melyet Waldstein és Ki
taibel cs.ak 1805-<ben fedezett fel ; a Benkő féle Oxyacanth:a a Crataegus 
oxyaoantha.nak felel meg, de sokkal v�alószinübb, hogy a C. monogynara 
utal, melyet Jacquin 1775-ben írt le ; a Leonurus oardiaca esetében va:ló
szinübb a L.quinquelobatus (syn.L.villosus) előfordulása Erdővidéken, ez 

utóbbit azonban cs•ak 1781-ben közölték új fajként; Benkő Hepatica-ja 
éppen úgy lehes Hepatioa no:bilis, mint a Fuss által csak 1848-ban leírt 
Hepatica transsilvanica. 

A ritk;ább frajok közé sorolható a Lysimachi•a · tyrsiflora, me ly ma, 

Kovászna megye területén, például a Rétyi Nyívben �található (10). A 
Chimapbila umbellata és a Stratiotes aloides már csak szórványosan for
dulnak elő a hazai flóráhan, a Sisorr arnamurnot a Bánságból idézik (26), 
a Mars.i1ia quadnifolia ma már hi·ányzik Erdély flórájábóL 

A Xanthitli11 spinosum, ez a nálunk oly elterjedt, délamerikai ere
det�, behurcolt növény, Linné-nél 1753-ban még csak Portugáliában elő
fo!lduló fajként szerepel, tíz évvel később már Franciaországból is jelzi, 
tehát Benh:ő adata valószínűleg az első Erdélyre vonatkozóan és ugyan
akkor utal a növény 'igen gyors Európai elterjedésére. 

Egyes fajoknál Benkő egészen pontosan megjelöli 1a lelőhelyet, így 
a Carl1ina aoaulisnál azt ír}a, hogy a szék keretében az üvegcsűrnél ta
lálható meg, az Antyllis vulnerarria Közép-Ajtán, ugyanott a Lithosper
mum purpureo-coeru1eum, Mtiklósvárnál az Iris Pseudacorus, az Erio
phorum angustifolium stb. A falvakban termeszkett növények . között 
szerepel az alma, körte, szilv·a, valamint az orgona. 

Ha Benkő nem is említi még az Erdély flórájára jellemző, jobbára 
vikar.ians fajokat, a nyomtatésban megjelent "Pars prior sive generalis"
ban (5) utal Erdély flórájának egyes jellegzetessége.ire. 

Nehezen érthető, hngy a Közép-Ajtán 1775 ok:Jtóber 8-án ke1lt levelé
ben (közlá Mikó Imre, 13) említett fajokatmiért nem tünteti fel a "Trans
s:ilv.ania Spedalis"-ban. Ezeket (Lythrum hyssopifolia, Soldanella major, 
Triglochin palustris) a jegyzékbe a levél dátumának fe�türrtetésével �o
roltuk be. A Lycopodium selago előfordulásárta Bardóc szék erdeiben 
Chenot Ádámhoz írt levelében is találunk utalást. Itt szerepel a "részeg
György fűve" nevű népi név, melyet Borza (8) .is átvesz szótárába. A 
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Lycopodium selago gyógyászati felhasználásáról különben Benkő a nyom
tatáshan megjelent e1ső kötetben számol be (5, 118. oldal). 

Hiányzanak Benkő flórajegyzékéből olyan fajok, mint az Artemisia 
absinthium, Cichorium in'tybus, Daucus carota, Euphrasia sp., Fragaria 
sp., Hypericum sp., Matricania chamomilla, Plantago sp., Polygaia sp., 
Ranunculus sp., Rosa sp., Tara:x;acum officinale stb., melyek kétségen 
kívül meg,ta;lá1hatók voltak ·abban a?; ·időben is Erdővidéken. 

Benkő József a későbbi növényföldrajzi szemlélet előfutára, amikor 
1780-ban, ·a M,agylélr Hirmondóban közölt, fennebb .is .idézett 

.
cikkéberi. 

észreveszi az egyes tájegységek közötUi florisztikiai különbségeket, terü
Jetének -. Erdővidéknek - jellemzésére pedig. :a hiányzó növényfajokat 

is felhasználja. "Mert ámbár úgy vélekedhessék is némelly ember, hogy 
a melly Füvek, Erdélynek előszámlált feles és tágas tartományjábann fel 
nem találtatnak, azok egyéb részeiben talám szintén tsak hijába keres
tetnek ; de nem úgy vagyon a dolog, hanem a mint a Füvészek (Botanici) 
tapasztalva tudják, néha egész országnak minden más tartományjábann 
hiába keresteük valamely olly füyecske, a melly egyetlen egy halmots.

kájánn, vagy tótsájábann azon országnak feltalál'tatik. Elég szép része 
Erdélynek Három-Szék és Erdővidéke (ez 1\@klósvár és Barclotz--Székeket 
foglailj<a magábann) de én sok rendbéli járásaimra is még nem lá.Ham 
sehol ezeken a helyeken, a körkölyt (My:agrum perfoliatum L.) és vad

zabot (Avena fatua L.) mellyek .a rriezőségenn ollykor némelly gabanákat 
ts,ak nem e1fojtanak. Nem lá,tunk itt, hanem ha a tőlem imitt�amott el 

hányat,tatott meghol kezdett szaporodni, Ökör-nyelv-füvet (Anchusa offi
cinalis L,) sem Kék Moly-füvet (Verbascum phoeniceum L.) sem Szarvas 
Mákot (Chelidonium corniculatum L.) sem Kapor-Rózsát vagy sárga Kö

körtsin't (Adonis Vern1alis L.) sem Bértse virágot (Clematis integri folia 
L.) sem Matska tövti.set vagy Ördög rokolyát (Eryngium campestre L.) és 
némellyeket, mellyek küljebb szintén mindenik vármegyében bővön ta
láltatnak". 

Ezt az összehasonlító növényföldr,ajzi módszert a XIX-ik század kö
zepétől kezdve használták a florisztik:lában. 

ÖSSZEFOGLALAS 

Benkő József kézira ti hagyatékának erdővidéki növényjegyzéke te
kinthető ,az első erdélyi részletes floniszúikai jellemzésnek Mintegy 200 

növényfaj e1lőfordulásárt írja le, ezek között több ma már rüwa, vagy nem 
található meg. Korát megelőzve Benkő 1780-ba:n megfigyeli az egyes 
területek közötti florisztik-ai különbségeket, felhívja a figyelmet az Er-
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dőVidéken hiányzó, de máshol megtalálható növényekre. Olyan összeha
sonlító módszerre'l állunk szemben, mely világviszony.l,atban csak a 
XIX-ik század közepén terjedt el .  
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Flora tinutului impadurit din judetul Covasna 

in manuscrisele lu  i Benkő József {17 40-1814) 

REZUMAT 

Plantele enumerate ín manusedsele lui Benkő din partíle de nord
vest ale judetului Oovasna ("'finutul Impadurit") reprezinta prima oa
racterizlare floristJica al unu:i terátoriu din Tnans1Ílv1an:ia.  In perioada 1 7 75 
- 1 7 8 1  Benkő descrte raspíndirea unui numar de peste 200 de spedi 
di:ntre care unele au devenit azi rare s1au au disparut. Benkő este tot
odata un precursor al ortientanii fitogeografke atunci cínd observa, in 
1 78 0, deo:sebidle privind raspindirea terítoriala a speciilor. La caracte
rizarea floristica a soaunelor Miclo �oara �;i Bradut ape:leaza �i la absenva 
unor spedi frecvente in tinutur.i limitrofe, metoda comparativa oare 
devin e  consacrota abia de la j umatatea s ecolului arl XIX-lea . 

Die Pf l·anzenwelt des nord-westl i chen Te i l  

des  Bezirks Kovaszna 

in den Manuskripten von Josephus Benkő (17 40-1814} 

ZUSAMMENF ASSUNG 

Die von Benkő gefundenen Pflanzen, ein Verzeichnis mit etwa 2 0 0  

Arterr aus dem ZeitJabs chnitt 1 7 7 5- 1 781 be deuten die ersten ausführ
lichen floristischen Angwben über Siebenbürgen. 

Benkő ist ei n Verkünder der pflanzengeographischen Orientierung 

als er im Jahre 1 78 0  den Unterschied zwischen der Verveitung der 

Pflanzen in verschiedenen Gegenderr Siebenbürgens beobachtete . 
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