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Ha a Benyovszky név kapcsán arra kérnénk az Olvasót, hogy
azokat a földrajzi tájneveket sorolja fel, melyek az elsõ pil-
lanatban e családnévrõl az eszébe jutnak, minden bizonnyal
gróf Benyovszky Móric utazásainak, kalandozásainak szín-
helyei, a Felvidék, Lengyelország, Szibéria, Kamcsatka,
Franciaország vagy éppen a távoli Madagaszkár kerülne fel
a képzeletbeli listára. Tolna megye csak a történelmi család
múltját részletesebben ismerõ keveseknek, vagy a helyisme-
rettel rendelkezõknek ötlene fel. 

Pedig a szépen csengõ nevû Tengelici Parkerdõ mélyén áll –
a gondos kezek révén nem régiben újjávarázsolt és újjászen-
telt – Benyovszky-kápolna. De mit keres ez az õsi család Tol-
nában, mely a Károly Róbert elleni merényletben részvétele
miatt a 14. században Lengyelországba menekült, és a niká-
polyi csatában tanúsított bátorságuknak köszönhetõen, majd
egy évszázaddal kiûzetésük után, újra hazára lelt Trencsén
vármegyében. 

A magyarázat a nemesi családok jól ismerten bonyolult leszár-
mazástanában, a genealógiában keresendõ. A Benyovszkyak a
16. században, Benyovszky György négy fia nyomán, négy na-
gyobb családi ágra bomlottak szét, terebélyes családfává kitelje-
sítve a késõbbi leszármazottak gyökereit. Néhány évszázad múl-
va az ún. Burián-ág utódai szereztek birtokot – házasság révén
– Tolna megyében, a Tengelici homokvidéken. 

Benyovszky Béla és Tengeliczy Gindly Mária frigyének
gyümölcseként született meg 1874-ben Benyovszky Rezsõ, aki
a család jelentõs kiterjedésû birtokainak jó szemû gazdája-
ként, katonaként és késõbb politikusként is sikeresen megáll-
ta a helyét a korszak viszonyai közepette. A fõnemes magán-
élete azonban számos tragédiát tartogatott. Elsõ felesége halá-
la mellett, öt gyermeke közül csak egy élte meg a nagyob-
bacska gyermekkort, de a felnõtté válást már sajnos õ sem. 

Nem véletlenül áll csendes
magányában a kápolna a fenyõk
árnyékában. A gróf építette fel
1913-1914-ben fia emlékére, aki
13 évesen tragikus baleset áldo-
zata lett. Sok évtizeddel késõbb,
1954-ben az édesapát is itt he-
lyezték örök nyugalomra. A Buri-
án-ág leszármazottainak sora ez-
zel végleg megszakadt. 

A kápolna azonban nem õriz-
hette békében az ott nyugvók
nyugalmát, mert vandál kezek sorozatosan feltörték, a teme-
tetteket sírjukból kiszórták, s vittek mindent, ami mozdítható
volt. Az embertelen 20. század erre volt csupán képes.

2014 éledõ tavaszán a Gyulaj Erdészeti és Vadászati Zrt. kez-
deményezésére és munkájának köszönhetõen, a Szombathelyi
Erdészeti Zrt. hathatós és önzetlen támogatásával, a Benyovszky
– család halottai újra nyugalomra lelhettek a teljes egészében
felújított kápolnájukban, reméljük immár véglegesen.

Felettük a hazánkban igen ritka kalábriai fenyõk (Pinus
nigra spp. calabrica) szép példányai állnak õrt, az egykori
családi kúria védett arborétum jellegû parkjának emlékeként,
amely ma a Tengelic Parkerdõ nevet viseli. Dél-Olaszország
csizmájának hegyén honos feketefenyõ alfaj állománya mel-
lett további 50 fafaj lel otthonra a parkerdõben, számos vé-
dett madárfaj mellett.

A különleges hangulatú erdei környezetben megbújó ká-
polna, a maga egyszerû szépségével, méltó módon állít em-
léket hazánk egyik õsi történelmi családjának.

Nagy László
Kis kép: Gõbölös Péter,

Nagy kép: Villányi Csaba/Flashbackphoto/MúzeumCafé

ÉRTÉKEINK ERDEINK MÉLYÉN

Kalábriaiak árnyékában


