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Éliás Balázs -Koós István - M. Papp Zsolt
Egykorú nekrológok és életrajzok
Bessenyei Györgrről

Bessenyei Györgr nekrológ]ainak és életrajzainak itt következő szövegkiadása a Mis-
kolci Egyetem Textológiai Mühelyében, Kovács Sándor Iván professzor szeminári-
umán készült. Összegyűjtésüket, kiadásukat és összehasonlító vizsgálatukat ta-
nárunk Bessenyei Annáról szólva kezdeményezte (Mégegyiró Bessenyei: Bessenyei
Anna; tanulmánykötetben: Eieink tűndöklősčge, Balassi Kiadó, Bp., 1996, 145).

Bessenyei három nekrológját már Ballagi Aladár említiA mag)/arkirályi testőrség
törtčneté-ben (Pest, 1872, 120), majd Gálos Rezső sorolja fel őket, kiegészítve Ballagit
a Literatur Zeitungra való utalással: Bessenyei halálhíre 181 1-ben „csak hónapok
múlva terjedt el, s akkor több nekrolög jelent meg róla, így a Hazai és Kûifiidi Tu-
dósítások 46. számában, június 8-án. a Magyar Kurír 50. számában, június 21-
én, az!-lnnaien derLiteratur undKunst im Ősterreichischen Kaiserthume 245. szá-
mában (augusztus), ahol talán Kazinczy emlékezett meg röla, s az Aligemeine
Literatur Zeitungban” (Bessenyei György életrajza, Bp., 1951, 360). Megjegyzendő,
hogy azAnnaien... címébó'l mind Ballaginál, mind Gálosnál kimarad az undKunst,
és hogy a pontos dátumokat feltüntetõ Gálos az utolsó tételnél nem jelöli a hóna-
pot és napot. De legalább követi a kronológiai sorrendet.

Nem így a bibliográfiai kézikönyv (A magyar irodalomtörténet bibliOg'ıáfia'ja 1 77 1 -
1949). szerk. Kókay György, munkatárs B. Hajtö Zsófia, Bp.. 1975, 350). amit már
Bessenyei Annára vonatkozó felúletességei miatt el kellett márasztalni. Itt a nek-
rológok így következnek: ,,AllgLitZ 1811. 274. sz. HazKúlfTud 1811. I. 46. sz. 336.
M.Kurir 181 1. 50. sz. 603-607." Az első tételnél hiányzik, a másodiknál téves a lap-
szám (helyesen: 335-336), és mindenhol hiányzanak a dátumok.

Mivel az Országos Széchényi Könyvtárban hárman összesen csak bő fél napot
dolgozhattunk, és mert ott azAJ1gemeine LiteraturZeitungkeresett száma nem volt
meg, csak három nekrológ szövegét közölhetjük. A nekrolögok névtelenek, csak az
Annaies-beli szövegről mondja Gálos: „talán Kazinczy” a szerző. Idézzúk erről a
kérdésről még Némedi Lajos véleményét: „Általánosan elfogadott feltevés l!?], hogy”
ezt „maga Kazinczy írta". ámde „a Báróczy-életrajz egyik terjedelmes jegyzetében"
Kazinczy Ferenc „vitázik azflnnaiesben megjelent nekrológgal: Bessenyei nem szol-
gabírája, hanem táblabírája volt Bihar vármegyének. Majd így folytatja: »Hibás állí-
tása az ugranott szóló tudósítónak az is, hogy Bessenyei angolul tudott volna.« Aligha
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feltételezhető, hogy Kazinczy saját irásáröl és saját magáról szólna így. Ezért való-
színűnek tartom, hogy a nekrológot nem Kazinczy, hanem a Kazinczy által instru-
ált Rumy Károly György küldhette Bécsbe." (Bessenyei és Kazinczy, ltK, 1962, 296.)

A két magyar nyelvű nekrológ információi lényegében azonosak: ugyanazon ese-
ményeket emelik ki Bessenyei György életéből, esetleg egy-egy szófordulatnyi kú-
lönbséggel. A Hazai és Külföldi Tudósítások emlékezésének végén az író műveinek
rövid felsorolása áll, s ez által ez a nekrológ a német nyelvű szövegre emlékeztet.
Csakhogy a német teljes és pontos, a magyar azonban csonka, és a bibliográfiai
felsorolás után érthetetlen. Ebben ugyanis kéziratokról van szó (vö. „azoknak ki-
nyorntatására mentúl hamarabb Pártfogója találtatnék!”), akárcsak a németben.
Itt tehát valami kimaradt a magyarból (valószinűleg a bibliográfia megrövlditése
miatt). Elképzelhető, hogy ugyanaz irta mindkettőt, mert a két szöveg itt a bibliog-
ráflát követően szó szerint egyezik.

A német nekrológ jóval részletesebb és krltikusabb hangvételű is a magyar nyel-
vűekhez képest; vannak benne utalások a bécsi évek előtti időkre. valamint a ka-
tolizálásra, s igen alapos a bibliográfiai függelék. (A Bárócq/ Sándor éieté-ben Ka-
zinczy csak azt a kritikai megjegyzést tette az Annaies bibliográfiájához: abból ,,
kimaradának a német nyelven írt amerikánusok". Vö. Kazinczy Ferenc Művei, I,
kiad. Szauder Mária, Bp., 1979, 786. Kazinczy a névtelenül megjelent Der
amerikaner-re céloz, amit még pataki diákként ő adott ki magyarul, s el is küldött
Bessenyeinek: Az amerikai Podotz és Iflazinıir keresztyén vaiiásra való megtérése,
Kassa, 1776.)

A három Bessenyei-nekrológ betűhív szövege (a hosszú f-ek s-re való átírásá-
val) a következő:

1.

B i h a r V g y é b 6 l . Egynéhány hetek előtt meg halálozott érdemes Hazánkfia
Bessenyei Bessenyei György T. N. Bihar, és Szabolch Vánnegyékben Tábla Biró Ur. A' ki
iijüságát a' Tsá. és Kir. Nemes Magyar Testöızők között haszonnal akarvan tőlteni, az udva-
ri szolgálatoktöl üres órájit, a' leg nevezetesebb pallérozott Europai nyelveknek tanulására
fordította, és ugyan Anglusul, Francziául, 's németül folyvást irván, és beszélvén tudomá-
nyát a' Magyar Litteraturának előmozditására több jeles Munkái által alkalmaztatta volt. “Egy
ideig Bétsben a' Tsá. Kir. és udvari könyvesháznál Vice Custosi hivatalt betsületért visel-
vén, 1784-dik esztendőben nyugodalomra lépett, és Bihar Vármegyében tsekély Joszágát
kezéhez vévén, Kovácsi helységben le telepedett, ahol magános életet élt, és haláláig nap-
jait gazdálkodásnak, olvasásnak, irogatásnak, és tudos társalkodásnak áldozta. Temető he-
lyet magának házi kertyében egy gyümöltsös fa alatt rendelvén, kívánsága szerint egyedül
Attyafiaitol a' holt teste minden Cerimonia nélkül ott el ásatott. lrásban hagyott maga után
egynéhány _Darabokat, ugy mint:

1. A' Természet Világa: vagy a' józan okosság. VIII. kötésben 4 pag. 352.
2. Debreczennek Siralma Poemában 1802. 4 pag. 64.
3. Az Ember. Poemában az Anglus Popnak elméje szerént 1803. 4 pag. 143.
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4. Magyar 0ı`szágnak törvényes állása 1804. 4 pag. 358.
5. Toldalék Magyar Országnak törvényes állásához 1804. 4 pag. 128.
6. A' Bihari Remete, vagy a' Világ igy megyen. 1804. 4 pag. 212.
7. Az értelemnek keresése a' Világnak testében, és Hatáı`a annak ismeretében. A' Biha-

ri Remetének második Darabja 1804. 4 pag. 159. mellyeket Tiszteletes Udvari Református
Prédikátor Sápi Sámuel Urnak kevés nappal halála előtt olly fel tétéllel által adta volt, hogy.
azokat az Nemzeti Museum számára valaha kedves Barátjának Brassói Miller Ferdinánd
Uı`nak Pestre fel küldené. Bár azoknak kinyomtatására mentül lıamarább Pártfogója talál-
tatnék! Ezeken kívül, a' Romai Történetéket; Tarimenes útazását; Sulli Ministeı`nek életét;
Dudásból lett Doctort, 's több efféle munkákat egybe szedtte; de azok hová lettek, még nem
tudni. (Hazai 's Külföldi Tudósítások, 1811. június 8., 46. sz., 335-336.)

2.

Néhány hetekkel ennekelótte nagy lelkü hazánkfia valóságos emberbaráttya, a' Magyar
nyelvnek 's liteı`atúrának nagy pártfogója és elő mozdítója, Tekint. Bessenyei Bessenyey
György Úı`, több Tekint. Vármegyék Tábla Bíı`ája, Tek. Bihar Vármegye Kovátsi helységé-
ben lévő Tuskulanumában, kedves attyaliainak 's baı`átinak szomoı`úságokı`a hasznos életét
béı`ekesztette. Ez a' valóságos Magyar szívű, kedves hazánkiia, oskoláinak végződése után
mint igen szép és deli termetű ifjú a Magyar Kir. testórzó seı`egbe bévétettetvén, maga pal-
lérozásáı`a minden szükséges eszközökkel élt, és a' Kir. szolgálattól üres óı`áit a' legpalléro-
zottabb Európai nyelveknek, nevezetesen a' Német, Frantzia, és Ánglus nyelveknek
tanúlásokra fordította, 's azokban olly nagy előmenetelt is tett, hogy ınindenikben folyvást
irt, 's beszéllett. Mindezeknek tanúlások mellett nemzeti nyelvünknek pallérozásáról sem
felejtkezett el, mellynek sok szép és válogatott magyarsággal írt könyvei tsalhatatlan bizony-
ságai lehetnek. Néhai d. e.* kedves édes anyánk, és Királynénk Mária Trésia boldog ural-
kodása alatt, egy ideig a' Bétsi Csász. rakott könyvtáı`nak 2-ik Custosa vólt, és azon idejét is
a' tudományoknak gyakorlásokra fordította, végtéı`e reá unván a' nagy világra, 1784-ik
esztendőben nyúgodalomra lépett, és a' Tek. Bihar Váımegyében, Kovátsi kis öı`ökségében,
hólta napjáig valóságos filozófusi életet élt, “s tsendes napjait a' mezei gazdálkodásban, ol-
vasásban, könyvírásban, és szíves barátival való társalkodásban töltötte el. Halála után végső
akaı`atja szeı`ént, udvari kertjében, egy nagy árnyékos fa alatt ásott sírban temettetett el kedves
attya.fiaitól mindent halotti tzeı`emónia nélkül. flllagyar Kurír, 1811. június 21. 50. SZ.,
603-604.)

* Az eddigi rövidítések könnyen klkövetkeztethetők: ez azt jelentheti: „dlicséretesenl e[lkö1tözöttI".

3.

A német nekrológ szövegét fotómásolatban közöljük, mellette csak a szöveges
rész magyar fordítását adjuk, hiszen a Bessenyei-művek bibliográfiája kétnyelvű.
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Der 'Bılıtau .bir mııguarifcüırl fiitcratırın c o :Q
fiiıffınnri van iliıffciıııc, Gtııtıtıicblıı' bir. (Bu.
lbaııııftlıııfırıı -95 lûa:-uııb Stubai.: I, Ifi ııiclıtırıılır.
Gı:'ı:r('d;icb aııf (cluctıı Out: ıu .ltoııaci Im Elltaı bıı
Iatıfıııbr-ıı Sabrri-tıgıı. Gciuc Sııgıııb ucrtıbıc er ıııı.
lı:,bıt ıtııgııı:i(ı(ıcıg` ûtobclgaıbı: iıı filllııı, uııb lıuıuçtı
fıiuc' fııpı-ıı õtııııtcn |ıı Uctpıcfcçuııgcn au! ben gıbil.
tmıftcıı çıırupfiifcbčıı Sumdıcıı Imi llııgırifclıc. (Er
fpmb ııı\b~(cbtli:5 ıtııclı íãrıılfcfi , firaıızñfifciı uııb Gıııı
tifıfi; tlııliıciıifırııg rr 'Dirt iıı: Scfõrbıtuugbcr. ma.
gıarlfcbııı Ellcraíur bi-u.'(§iııcıı fıııctıtbarcrcıı, fclılıpfgz
lfllfifirtçıı f5ıi(t lııfafl ıılcllıldlıı ımb Iciıııı' ba' ıııımcıı
Wlllflfildiln iilglgtcı als Qimg fllıllcnpıl. űr (ıııttc
(ıiııı Elltıtıırfpıacûc iıı (cine: Ücwılı, ıııib :I ıımıgcltı
lblu aııdj ıılcbi an qlbcııııafiı uııb tlicfűbt, fo ıiılc an
lulgılırıllıfrı' .llcnıılııifl ber fran1õ|'i|'c(ırn Eítıralıır..
Elšıirı rr brtufiig Salm' fpıllcr aııfgcırcmı , lıiilıı rr'lıı
fitiııılıin-fiublirrt Uciııc .ltiııbrtı uııb fjı'ıııglingzinl;munf
riiırcrfpliltcrl ıııfb rr tam jicııılicb :ob zur ungnrilctıcıı
fllblıclgnrbc Im; iürrr tirrlcblııııg), (ıčıtı:-rr ba! illír:
fıiuintı tfıırtû *Privııtı Stııbiıım Eıcfoııbcrd brr níıcıı Glafz
fifı: (EB:|'Ícııı;rl ııırflanb' friııcıı rõml|'cbrıı_ ııııb griıcbiı
(finn Gtalfitcr) riııgılıolıllz fo wire er grıviti rbrıııfo
ııpiıı ılıioi ıliiı all Szbrifıflrllır grıucfcıı, al; ıırci
fziııtm Sliıfrıııvudılt nıı~.b ımır. Gt- ııcrfıblııııg allt! tııp
l'ı:í'ııct Eıclíırı, dn(lıl_t,- bafl er ıncllıoblfd; gcltfcıı brinr.
flRit"l'clı 'íıbrigınfltıflaıırntottn ber ııngurlfcýıtn Eiımıf
lııı' tu friım Sci! (ab rr ıu ıımıig auf Gprurlıc ııııb
Grflmmulilg i(,ın_ı:ıı mar allt! gııt, ıvrıın ci! ıııır fluű
ııııb glãıı|tı:. Lime oı lıhoı mmı um ibııcn ııcrbafiı.
60 tvic ıııvaıt-allgıfclıriclıııı ivuı: , ınıırbc ci nııfib glcid)
gıbnıdt- - !3r[[ı:ııpıi irni iııílllieıı ali tflarbiıi voıı be:
rıfotmiilııı Sllıliglon |ııt Inlbulífcbrıı fıbcr- Gíııigı gm
biııbıırclj war rr Ellirrı Euflod bir P. f. äofbãblíoıbıt,
gm 340: 084 firgnlicr ficb iıı bın ûlıılwfloııb aıı{ fi-iıı
Giu! |u Round, wo rr ıiııfaııı lıbtc ııııü bi: ûbrigın
Sagı: fılncl flcbınl mit fcfcn, @dlrı_ibcıı ıınb grlıbrlrnı
tinıgııng ıulırçclılr. 31| (cıııcın fliıgrãbıılfi bıffliııımzf „-
ıinm Win; unm ılııcın .Dbflbııunı In fıiıırın tliiırmf,
zoo, ııaclı fclncm Ellııııfrbc , (ciııc llcirlıc, ıııır ıwıı rizıiı
gen' Sömıvuıılmıı bcglıim, olınc atlr Gcrcnıoııirıı bcm
'Digi wıırbı. õrinc jnlılrıictıııı gıbrıırllrıı ftllcrtc fiııb:

Nyomtatásban megjelent műveinek
jegjzéke:
r.-Hunyadi Lâsl-ló Tıãgıidiájn, 3 j;'ıtčlıl:ıllu ér Tcrıelt-*

ben.. (fialıiillaııó ñııııuııbi, ciııır Eragõbiır in 3 tlufjûz'
gm uııb lıı Elırfııi.) *lBi:rı ım. mi (5. in 3.

1., Agiı.Tı'ă|;6diăjı 5 jilčltbın. (ilgië, Étûgñbit itt 5'
--q[u`fjfigzı.).§1Bl:ıı mz. ıgs 6. iıı 8.

3. Aı. Eııbcrnck I'ıól:ıájı. (DI: ÉPl'vl\t M1 Šflltnfcljııı.
'=.-mio rpm iıı ilinfııı.) Wlirn ım- ıszë. iıı 8. '

„Bessenyei György, a magrar irodal-
márok veteránja, Bihar és Szabolcs Is-
pánságok törvényszéki szolgabírója
nincs többé. Kovácsi birtokán hunyt el
181 1 májusában. Iijúságát Bécsben töl-
tötte a Magyar Nemesi Gárdában és sza-
bad óráiban a legműveltebb európai
nyelvekből fordított magyarra. Beszélt is.
írt is németül, franciául és angolul. Vi-
tathatatlanul nagyban hozzájárult a ma-
gyar irodalom fejlesztéséhez. Az újabb
magyar költők közül talán senki nem
bírt termékenyebb alkotószellemmel,
mint Bessenyei György. Uralta anya-
nyelvét, nem szenvedett hiányt fantázi-
ában s érzésben, és széleskörűen ismer-
te a francia irodalmat. Ha harminc év-
vel késó'bb lépett volna fel, tanulmányo-
kat folytatott volna iskolákban (gyermek-
és fiatalkori évei szétforgácsolódtak, és
meglehetősen nyersen került a Magyar
Nemzeti Gárdához annak felállítása ide-
jén), az elmulasztottakat pótolta volna
privát stúdiummal, különösen a régi
klasszikusokat illetően (Bessenyei nem
értette egyik római és görög klasszikust
sem), akkor capite aitios aiiis lett volna
iróként, arnilyen óriás termete szerint is
volt. Ő mindent falva olvasot, ahelyett
hogy ezt módszeresen tette volna. A kor
magyar irodalmának többi újítójával
együtt keveset törődött a nyelvvel és a
grammatikával; jó volt neki minden,
csak folyjon és ragyogjon. Lirnae et labor
mora - ezt gyűlölték. Ahogyan valarrıit
leírtak, azonmód kinyomtatták. Bécsben
Bessenyei testőrként a református val-
lásról áttért a katolikus hitre. Az Udvari
Könyvtár helyettes könyvtárőre volt.
1 784-ben kovácsi birtokára vonult vissza
nyugállományba, ahol magányosan élt,
és hátralévő napjait olvasással, írással,
tudományos művelõdéssel töltötte. Sir-
jának egy gyümölcsfa alatti helyet jelölt
ki, kívánsága szerint ott hantolták el
minden ceremónia nélkül, csak néhány
rokon jelenlétében.
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ıa.. Az Esalerháıi vigasságok. (fllt fitllltbfilllcllltittll ,III
Gltrrbıig. Giu Ürbidu.) I. ı. ırrı. sg 6. In 3. '

5- M41 Tfilëdiäil 5 iüélıbııı- tfliubal Irtıgbbir lrı 5
§lu_f5ítgrıı.) Qt-rflbıırg ı77_ı. 15: 5. lıt 5. guiıprg
ûııigubı ııııırr brııı Iitrtz Attila és Buda Tııgádtıtia
,_ iäıčltbııı. últtılı uııb Söube , Irtıgbblr iıı 5 9lııf|ı'ı.
ıflı-J *llfffiëflfa Im. Isr eı. iıı 8.

Í. Á' Illllt Apostol Tamás mint ellene alllıatatlaıı bl-
ıoııyalga a' J-_-suı Kılıtııı Iaıensigčııelı. Nénıellıől
ÍIIIIÍII- (Érv briligr. ãpollrt Ibouıea ala ıınırılberleg.

_ bar: Ürtaifibılt bet' Oıttbrlt Jrfaa ëbrıflııl rı. ('. ııı.
.flituı bent Dıuıfıtırıı ûbı:r|'ıaı.) Ipızjııuz-5 U73. 7.. E5,
n 8.

7. A' Iıarnıas Viıéıelr ıiagy Tıluıııvirătuı, Voltair azo.
ıiııı. (Die bus tliltıı-I: obrr brr Srluınııirtıt, ııiıcb
Qiotııılrc- - Giııı: oırfifiglrtı iregbblr.) ittiııı ı77,.
400 Õ. itt 1. '

Q. L_t.ı|taı'tlıa' 0116 ltõnjvl. (fl.I(flI'l'I Ilflfl figú.) Qfll,
burg ı776'. 47 6. iıı a. '

9' T5““"5° Ím' ÜÍÜÜÍŰÜÍÍI 311 Wfvfa ıırıb Bırfrıı.)
Imi. ıo 6 iıı aJ ı ı :

ıo. Anya! elttalla. (illlfıttıtlififrl fitfitr.) Elm un,
U3 6. iıı I- -
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Ezeket a kéziratokat röviddel halála
előtt Bessenyei átadta Sápi Sámuel re-
formátus lelkésznek, azzal a megbízás-
sal, hogy azokat a magyar birodalmi
könyvtárosnak, a brassói Miller Ferdi-
nándnak a Nemzeti Múzeum számára
továbbítsa. Más kéziratok még életében
elvesztek (Római történetek, Tariménes
utazása, Sullyminiszter élete, Dudásból
lett doktor). 'ˇ

R. T. ibrditása

(Annalen der Literatur undKunst in
dem Oesterreicliisclien Kaiserthume,
1811. augusztus 8. sz. 244-248.)

i

Bessenyei György 1777-ben Bécsben titká.rává fogadta a karcagi születésű Laczka
Jánost, aki két évig állott szolgálatában. Laczka a debreceni kollégium neveltje volt,
majd iskolamester lett a Tisza-parti Egyeken, Hajdú vármegyében. Életének fényes
bécsi intermezzója után Jászberényben „nagykun kerületi főfiskális", később karcagi
jegyző. Két műve is méltóvá teszi, hogy több figyelmet szenteljünk munkásságának,
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mint tették eddig. Lexikográfiánk vele is mostohán bánt: az Új Magyar Irodalmi
Lexikon ciklcírója (Il, 1994, 1117) Szlnnyeinek (VII, 1900, 615) még azt az utalását
sem vette flgyelembe, amiből kiderül, hogy 1778-ban elkészítette Voltaire Zair
tragédiája-nak fordítását és Bessenyei Györgjmek ajánlotta. (Vö. Széll Farkas, A
Bessenyey-család története, 1890, 284. A fordítás kézirata egyelőre a budapesti
Egyetemi Könyvtár Kézirattárában alussza álmát.) Bessenyei bécsi testőrlakába
Laczka János éppen akkor kopogtatott be, amikor tragédiái után Bessenyei György
a vígiátékkal próbálkozott; A iilozöiírs (vagy Pontja) tervezgetésében már Laczka is
részt vett, mint Bessenyei „segédje és barátja"; ahogy maga megjegyezte: „benne
nagy része volt". Az idézet Laczka Bessenyei-életrajzából való. Kazinczy jászberé-
nyi barátjának, Mihálkovics Józsefnek a közbenjárásával kérte meg Laczkát: íıja
le emlékeit Bessenyei Györgyről. Így keletkezett a Bessenyei György élete Laczka
János által, aminek egy másolatát Kazinczy 1815. április 14-én személyesen vette
át tőle Jászberényben. A Laczka-kéziratot Kazinczy „kicsinosítva” és bővítve publi-
kálni szerette volna Döbrentei Gábor Erdélyi Múzeumában, de végül is visszavon-
ta ígéretét: Laczka vélt felszínességei, könnyed anekdotizmusa nem nyerték meg a
széphalmi mester tetszését. Kazinczy ekkorra már nagyon eltávolodott iijúsága egyik
vezércsillagától, a s Baíröczy Sándor élete (1814) tanulsága szerint Bessenyeivel
szemben az isterıített Báróczyt és Barcsay Abrahárnot tüntette ki túlzó figyelmé-
vel. (Lásd mindeıről Kovács Sándor Iván Laczka János, Kazinczy és a Bessenyei-
életrajzok című tanulmányának Laczka „iacta est”című fejezetét. Sajtó alatt.)

Laczka el lett vetve, de a Jászberényben kapott másolatot Kazinczy megőrizte.
Ahogy Gálos Rezső flgrelrneztet: a debreceni Református Kollégium Nagykönyvtá-
rába került (jelzete: R. 610). és Kazinczy saját kezével irta rá, hogr a másolat alá-
írása a szerzőtől származik: „Ez a' név Laczka Fő Fiscális Úrnak tulajdon kezével
vagyon írva. Jász Berény, April 14. d. 1815. Kazinczy Ferenc.” (Gálos Rezső, Besse-
nyei György életrajza, Bp., 1851, 392.)

Szövegkiadásunk azonban nem ezt a szövegkritikai értékkel nem bíró másola-
tot, hanem a szintén fennmaradt autográf Laczka-kéziratot követi. „Laczka eredeti
kéziratát - jegrzi meg az idézett helyen Gálos - az Orsz. Széchényi Könyvtár őrzi.
(Fol. Hung. 702. XIX. saec.) Érdekes, hogy 1837-ben imprlmálták; talán Bajzáék
akarták kiadni'?"

A kiadásra csak 1872-ben került sor, amikor Ballagi Aladár már említett
testőrség-történetében (428-436) publikálta. Ballagi a kéziratról még azzal a felvi-
lágosítással szolgál, hogy „Horváth István gyűjteményével” került az OSZK-ba, s
„Holiczky András 1837. sept. 25-én cenzurázta, s alá is írta, hogy Iimprimaturı, de
miután e szó a cenzor nevével együtt ki van törölve, továbbá mivel ez íráson nyom-
dai piszoknak nyoma sincs, [...l bizonyosan kiadatlan".

A Bessenyei György élete Laczka János altal új kiadását Ballagi után 125 évvel
két okból is fontosnak tartjuk. Egyrészt szélesebb körben próbáljuk ismertté tenni
ezt a nehezen hozzáférhetővé vált és azóta sem kutatott Bessenyei-életrajzot, más-
részt betűhív közlésünkkel hitelesebb szövegét szeretnénk az érdeklődők rendel-
kezésére bocsátani, hiszen Laczka művét Ballagi a XIX. .század végének helyesírá-
sa szerint jelentette meg.

Mit mondhatunk az autográfról? Laczka helyesírása nem következetes. Az éke-
zetek hossza eltér, a szókezdő kis- és nagybetűk is váltakoznak. Ezeket a sajátos-
ságokat figyelembe vettük, csak a ý-t írtuk át y-ra és a hosszú f-et s-re. Arnikor szó
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elején nagbetű helyett ugyanazon kisbetű felrıagított formáját használja, a szöveg-
ben hozzájuk legközelebb eső variánsaikkal összevetve döntöttünk az átírás módjá-
ról. Megtartottuk az eredeti bekezdéseket is - Ballagi ezek rendjét nem követte -, az
első kivételével (az uganis kikezdés volt). A kéziratban a cenzor által áthúzott, álta-
lunk < >-be tett sorokat viszont a Ballagi-féle szöveg felhasználásával írtuk le. (Ballagi
ezt ajegzetet fűzi ehhez a helyhez: „E sorokat a censor kitörörölte.” Ballagi tesz még
eg jegzetet Bessenyei átkeresztelkedésének leírásához: Toldy Ferencet idézi, aki
pedig a Kazinczy Báröczy-jának Bessenyeire vonatkozó ismeretes, hosszú lábjeg-
zetére hivatkomk.) Laczkának is van eg csillagos lábjegzete a pajtás szóról; ezt fel-
emeltük a főszöveg megfelelő helyére, és kerek zárójelbe tettük.

Következzék tehát Laczka János Bessenyei-életrajzának betűhív átiratú szöve-
ge az OSZK Kézirattárában Fol. Hung. 702 jelzet alatt őrzött autográf nyomán:

4.
Bessenyei Györg élete Laczka János által

[la] B e s s e n y e i György született Nemes Szabolts Vármegyében 1740. és 1750"
Esztendök között valamelyíkben; eredetét vette a legrégibb, és törsökössebb Nemes
Familíábul, melynek sok nagy Magyar Házakkal volt, és vagyon Atyafisága; és osztályos
Joszága. Többen voltak Testvérek, de itt czélunkhoz képpest tsak hármát említünk, a kik
mind hárman régi Nemességekre különös szépségü temıetekre, és erköltsí jó mínémüségekre
nézve mindazon egy időben vétettek be a Magyar Nemes Kiı`ályí Teslörzök, az ugy nevezett
Gardristafk Hádnagyi Seregébe. Első volt köztök Boldisár, a ki mint Testöıző nem soká szol-
galhatott mivel őtet roppant nagysága, és szinte három Mázsát nyomo Nehézsége miatt nem
lehetett Loval győzni; külömben is az igen nagy test hamar rá únt a lovaglásra, azért el ké-
redzett 's a betsület vissza kísérte hazájába még most is fent lévén emlékezete Bétsben az ő
rendkívül való nagy testére nézve.

Második Tetvér volt Sándor a kí tovább lakván a Nemes Testöızök között, a bámulásíg
kí pallérozta magát, a Nemet, és Franczía nyelveket jol meg tanulván, azon nyelveken írt
válogatott munkákbul szép kis Könyvtári szerzett magának, ınellyet, nıídön 1778""“`“ a Burgus
háborura kellett néki menni (mert külön ki jövén a Cardábúl, Nemel Regementeknél szol-
gált) s szokott nagy lelküségébül, akkor Györg öttse mellett lakott jelen Bíografia lrojának
ajándékozott. Mínekutánna több esztendökíg és a török háborunak végéig szolgált, mint
Svadronyos Kapitány a szokott Pensioval el botsájtatott, és szülötte földén mint Fílozofus
holt meg.

Ezeknek öttse, a ki az lró pennájának, és háláadattosságának tárgya György. - Minek-
utánna egy néhány alsobb Klassísokat talám tsak a Síntáksísíg, ki tanult, nagyon ifjú korá-
ban ment bé a többször tisztelt Nemes Magyar Királyi Teslörzök közzé. Alig vette rá a forma
ruhát, már minden szemek meg akadtak rajta, meıt kivált nıíg fiatalabb volt, igen szép áb-
rázattal, a hoz hasonló különös növéssel, és test állással áldotta meg a természet, melybül
egy igen emberséges, és szemérmes Magyar szív tündöklött ki, de nem sokára lelkének szép-
sége felül haladta testének minden különösségeit, mert elsőben is a Nemet, és Franczia
Nyelveknek tökélletes esmerettségébe jutván, minden azon Nyelveken ez elött is, de kivált
akkor tájban írott nevezetessebb Könyveket, Filosofusokat, Histoı`íkusokat, Erköltsí
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Tanitokat, Poétakat, azok közt a Theatı`alistakat fel dult és ismét elő olvasott, nevezetessebbek
voltak ezek közt Homerusnak Franczia fordítása, az Anglus Pope, a Franczia Montesquieu,
Voltair, Rousseau, Molíer, Racine, Marmontel 's többiek. A' szent szokást sem [lb] hagyta
el, a mint abbul Irásaiban tóbb hellyeken Cital is.

Már ekkor IOSEF ült a Császári Székben, a ki egyszeı`smind az Annya által Magyar Or-
szágı`a nézve is Eggyütt Igazgatónak - Corregensnek neveztetett. Ö neııı igen szerette, hogy
a Magyar Nyelv a” Némettel egyformán viı`ágozzon és talám tsak ez az egy volt benne, a'mit
igazán gyengeségnek lehet mondani. Fájdalom! Hazánknak sok Naggyai is, kivált Bétsben,
6 vélle e részben kezet fogtak, mert sokan közzülök magok sem beszéllettek Magyarul de
gyeı`ınekeiknek sem engedték azt tanulni. A' Neınet es Franczia Nyelv vetélkedtek egymás-
sal; a kőzónségessebh Tarsalkodásokban aınazzal, a Nagyobbakban ezzel éltek; a melly
magában gondoltatva nem gyalázatot, hanem inkább ditséı`etet éı`deınelne, ha a Magyarnak
is azok közt helyt hagytak volna.

A' mikor ezek Bétsben igy folytak - tsuda dolog - éppen akkor, és ottan kezdettek egy
néınely lıazafiak a Magyar nyelv mivelésében, és pallérozasában jeget törni. Illyenek vol-
tak Generalis Báı`o Orczy Lönfntz, F6 Nemes és utobb Obester Bartsa1`Abr0/ıõím, Baˇroczy,
Bessenyei Sandor, Cz1`1_`;`e'k, 's majd főképpen a mi BESSENYEI GYÖRGYünk; ki nem, le-
het ı`ekeszteni közzülök Konyijanos Strázsa Mester szives igyekezetét is.

BESSENYEI GYÖRGY még a Gárdában el kezdett Magyarul irni, de ott mitsoda mun-
kákat iıt szoı`0ssan meg határozni nem lehet. Úgy láttzik ott munkálta Agisés HunyacÍ1'Lász/Ő
Szomorú Játékait, mind a kettöt két soı`ú Magyar Versekben; mert ugy szeretett irni, nem
vigyázván szoı`ossan, mint arra a Franczia Poétak sem igen vigyáznak, a Szók végire,
Kadentzfakra, megelégedvén azzal, ha egy igézet vagy S1'//aba meg eggyezett egymással. Mind
Agis mind Hunyadi Lõísz/0' eredeti munkája volt a Szerzönek, Agıisnaá' Idealjat ugyan má-
sunnan vette, de Ő öltöztette Tragedia ruhába, Hun)/a(Í1'Lasz10ban a Magyar Historiat, és a
Magyar Lelkek nagyságait, még pedig igen szerentséssen követte.

Mínekutánna a Testörzök közt egynehány esztendöket el, töltött, meg unván a Katonás
életet, de más környülállásoktul is kényszerittetvén, le tette a Párdutz böı`t, és az Arany bojtos
Kaı`dot, ki kéredzett a fényes Seregbül, és hazai köntösben öltözött. Leg szebb virágjában
volt ekkor életének 30. esztendeje körül, hanem a kóvérségre hajlandó lévén, a teste kez-
dett nehezedni, terhére esett a lovaglás, és valami Cafeulus fornıa nyavalyának kezdetét is
vett magában észre. Azomban minden elöre való nézéssel, és gondossággal hagyta 6 el Had-
nagyi rangját, és fizetését; okossan ki fózte, és ki munkálta mi képpen élhessen azután is
Bétsben tisztességessen, mert, akaı`mely nagy Filosofus volt, nem örömest hagyta volna ott
a Nagy, és Fő Várost. Tudniillik

Még Hadnagy korában volt néki néminémű befolyása a Királyi Udvaı`ba; Ugyan is meg
esmerkedett Ő egy bizonyos Udvari Asszonnyal, a ki Báró Grace Özvegye, és Mária Therésia
Császárnénak belsó szolgálatot tévö Asszonya, ugy nevezett Ágyvetöje volt; [28] Ez az
Asszonyság utat tsinált arra, hogy Bessenyei az Uralkodónéhoz Aud1'entz1'ara mehessen, és
neki némely dolgokat mellyek a Refbrmata Vallást nézték (mert Bessenyei maga is Refor-
mátus volt) be jelenthessen, és ajánlhasson. Szerentés is volt ebben nehány ízben; ugy annyi-
ra, hogy Generalis Beleznaıˇ Mik/os közbe vetése által, a Hazában levő Négy Reformata
Supenhtendentzfăk eggyik a másik után, Bessenyeit Udvari szám felett való, vagy titkos
Agensnek esmerte, és esztendönként Öt, és Öt Száz mindöszve Két ezer forintal fizette.

Ezen foglalatosságában, melly alig tartott 10. esztendökíg, mit használt, vagy mit segített
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a Vallásos bajokban, mellyek azon idõ korban igen is meg szaporodtak volt, az akkori tölté-
netek bövebben meg mutatják, elég, hogy a dolog nem úgy ütött ki, a mint Bessenyei
reménylette, vagy a Publicum várta volna. Hanem en`űl alább bövebben.

Már most elég ideje volt a mi Bessenyeinknek az ó tanulásra és Irásra vágyódó indulati-
nak eleget tenni; Hogy ı`égíbb pajtássait (Némellyeknek Bajtárs, nekem a Pajtás jobban
tettzik; Paj ta Kunyhot, Kalibát, Sátort lészen; Pajtás tehát eggyütt lakó, Camerád) annál több-
ször láthassa, és el fogadhassa, közel a Gardísták lako Palotájához a Josef Várossában foga-
dott szállást, melynek ablakai a Várig nyuló Glászira, vagy sétálo puszta helyre nyilván, a
szemnek gyönyörűséget, az okoskodó Léleknek pedig munkát szolgáltatott, különıbb külömbb
színű, elég gazdag készúletü, térdig érő Magyar ruhákat készittetett; Magyar Gazdaszszonyt
fogadott, de a ki az ó házában sem nem lakott, sem nem fözött, lıanem naponként a maga
lakó hellyébúl kúldötte fel a Bessenyei Négy, öt tál ételét. Igen kevés, de jó szívű barátokat
tartott a kik ötet néha meg látogatták; ezek közzúl voltak Báró Orczy Löı`íntz. Báró Vay Miklos,
a ki akkor az úgy nevezett Ingenieuı` Corban tanult, Bartsai Abı`aháın, Székely Obríst-
líeutenant, Jármi Hadnagy, a testvére Bessenyei Sándor Kapitány, és még néhány kevesek.
- Az ó' életének mostani Irója két egész esztendökíg nálla laktában, soha se tapasztalta, hogy
egy Asszony, vagy Leány is meg látogatta, annyival inkább nálla nıulatott volna. Báı`óczy
Sandoıra, a ki éppen azon idöben irta a maga betses forditásait, nem haı`agudott ugyan (ha-
ragudni nem is tudott) De nem is szerette különössen; azért é, ınível a gondolkozások modja
külömbözött? vagy azért, mivel azt a Mesterséget, mellyel Báı`óczy Tellyes életében üzött
tudniillik az Alclıinuät vagy Arany tsinálást, nem szenvedhette? vagy más okon, az Iró nem
akarja, de nem is tudja meg határozni; mindazonáltal hogy ötet szenyvedhette, sött betsülte
is, meg tettzik abbul, hogy egy Versekben írt Filosofusi Levelet (nem is irt talám Báróczy
többet Versben) azon munkájában melynek Czimje: A Bessenyei György Társasága ki adott,
melly alá illyen Jegyzést tett Bároczy Sandor ki Kassandrzíval az E1á'Őlts1'Mesék, és Le Ve-
lelmek nye/Vünkbe Va/0' [217] ki adasával Magyaısaígzzít /Ja/hatatlanna' tette itt versben szo/1
s. a. t.

Ebben az ídó folytában irta György az ó nagyobb, és aprobb Munkáít mellyek, keveseket
ki vévén, eredetiek, és nem fordítások. Emlékeztünk fellyebb Két szomoru Játékaírol, a Görög
Agisrol, és a Magyar Hunyadi Lászlórul mellyek a magok Nenıekben, valoságos Remekek,
mellyekben mind a jádzó Személlyeknek a történethez való ki válogatása, mind a Fel voná-
soknak, és Jelenéseknek el osztása, a valoságos Theatrumi Régulák szerént vágynak ki ta-
lálva; annyi bizonyos, hogy sem az Anglusok, sem a Frantzíák, sem a Nemetek a maguk első
Játékokat azoknál hellyessebben nem írták.

Azok után nem sokkal dolgozta, és adta ki a mi Poetank azt a Munkáját, mellyet így
Czímezett: Az Emberpmbaˇ/a. Ez az Anglus Popénak Frantziara illy Czím alatt Essay sur
l'homme lett forditásábul vagyon által véve, a dolgot Popbul vette, hanem a foı`dítás szabad,
és a gondolkozás níntsen a Szerzóéhez szorossan kötve.

Ekkortájban, söt, a mint Bartsai Abrahámnak ó hozzá a Nyitrai Mustra placzıul 1773""“"'
küldött Levelébűl meg tettzik, még Gardísta korában probálta a mi Bessenyeínk amaz hires
és nagy tüzű Romai Poetát, és Hístoríkust Lukánust Magyarra fordítani, nem ugyan magábul
az eredeti Deák Irobúl, mert, meg kell vallaní, hogy ö annyira Deákúl nem tudott; hanem a
Híres Marmontel Franczía forditásábul; de ollyan eló menetellel, hogy a hozzá tudok errúl
a Magyar fordításrúl méltán tették azt az ítéletet, hogy semmit sem enged a Franczía
fordításnak. Ezt a Kis Munkát Bartsai baráttyának ajánlotta.
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1777* Esztendöben ment Bessenyei Györgyhöz a Debı`etzeni Reformatusok F6 Oskolájá-
bul ezen Ő Élete Irója, ki most a Nemes Jász, és Kun Kerületek Magistratussa között F6
Físcusi, és Nádor Ispányí Tábla Bírói Hivatalt visel; ezt ó azonnal, mihelyest annak erköltsét,
gondolkozását, és tanulásra való hajlandoságát meg esméıte, aszta.láı`a, s végre baráttságára
méltoztatta; Nem kímélt semmi költséget, semmi fáradságot, hogy az Ifjubul Embert formál-
hasson; meg engedte hogy az Universitasbeli Letzkéket járlıassa, Németı`e, kivált Fı`anczíára
maga tanította, söt tisztességes öltözetirül is annyiı`a gondoskodott, hogy véle eggyütt Na-
gyobb társaságokba, még az Udvaı`i Inneplesekre is be ınehessen. Kevesebb ereje vagyon
az Ő Élete Irójának, mint sem ezt a Nagy szivűségét valaha illendóen meg köszónhetné; Néma
háláadások emelkednek fel mellyébűl, és az 6 Jóltévöje hanıvának most is buzgó Kónytsep-
pekkel áldozík.

Eddig többire Filozofusi Darabokat, és Szomoru Játékokat iı`t a mi Bessenyeink; most
már Segédje, és baráttya is lévén a Háznál arrul tanakodott, ha lehetne é, és mi modon a
Hazai nyelven eredeti Víg Játékot Komediát dolgozni. Hamar meg lett az elszánás, el ké-
szült a Planum és a Fílozofus Czimű Játék Darab, mellyet közönségessen egy abban neveze-
tes Rollt jádzó személyrűl Pontyínak is hívnak, meg született. Tegyen ítéletet errúl a Darabrul
a ki azt olvassa; Ennek a Biografiának Irója, minthogy magának is benne nagy része volt,
abba nem avatkozik; elég szerentsésnek tartya magát, hogy azt nelıány esztendökkel ez [3a]
elött a Pesti Magyar Jattzó Társaság által ugyan ott Pesten el jádzattatni láthatta.

Vagynak még Bessenyeinek ezeken kivűl sok futo Darabjai mellyek bölts gondolkozá-
sokkal, tanuságokkal, a Világ esmeretivel, néhol tsinos satirakkal is tellyesek. Illyenek az
ŐHO/mıje, Magya1`Néz(Í/'e, Levelezéseívagy Társasága. Nem utolsó lıellyet éı`demel Hunyadi
János élete le írása is, melly elmés, és tanító Jegyzesekkel tele vagyon. Adott ki több Dara-
bokat is, mellyek most az Irónak eszébe nem juthatnak; maradtak Kéz Irásokban is Mun-
káí, ınellyeket az akkori idöben kinyomtatni nem engedtek.

llly munkás, és valoságos Filozofusi életet töltött 6 Bétsben szinte 1780* Esztendeíg. De
minthogy níntsen ollyan tsendes idó, mellyet elébb, vagy utobb szélveszek ne kövessenek;
úgy jáıt Ö is. Már 1778* Esztendöben vette észre, hogy a Supeı`íntendentiak kezdenek az ó
szolgálattyára rá unni; Valosággal nem is ment az olly foganatossan, mint elébb reınéllették;
A Rend szeı`ent való Református Udvari Agens, akkor Nagy Samuel nehezen nézte, hogy
Bessenyei magát az 6 foglalatosságába avatta; a hol tsak lehetett, ellene beszélt, és dolgo-
zott; Ki esett Beleznay Generalıs Kegyelmébül is; báró Grászné is el öregedvén, nem lehe-
tett annyi be folyása a dolgokba, mint az elött volt. - Ezeknek következésében a Kalvinista
Supeı`intendentiak eggyik a másik után, el vonták Bessenyeitöl az esztendei fizetést; azon
vette észre, hogy senımissé lett. Mitsoda Kontraszt! Bétsben egy, úgy szolván, Udvari em-
bernek, Kavallérnak, Magyar Fő Nemesnek, és F6 Nemesek baráttyának egy szempillanat-
ba Pénz nélkül maradni! <Mit volt mit tenni! Elő kellett venni azt a modot, ınellyre az elött
már sok ízben kényszeı`ittetett, de az ó nagy lelke attol mindig íıtodzott; Meg kellett tenni
azt az áldozatot, melyre Ő elötte is igen sokakat és még derék embereket is rávitt a szorult-
ság, Pápistává kellett lennie.> Jelentette ınagát Mária Therésiánál, hogy papista lesz;* Ez a
Nagy Lelkü, és még nagyobb Hítű Monaı`cha ki terjesztett Kaı`okkal fogadta ótet, minden

* A cenzor úgy húzta át a < >-be tett szöveget, hogy az utána következõ mondatot ts átalakítottaz az õ beszú
rása az .,Ekkor". övé a nagy J kis]-re javítása, a „hogy Papista lesz” hozzátétel és az utána következõ „Ez”
nagybetűs kezdése.
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lárma nélkül meg lett a Professrb a Sz Baromeus Templomában; Bessenyei 2000 forint
esztendő Kegyelem Pénzt Nyert, és Betsületböl valo Bétsi Bibliotekariusnak neveztetett.

Jaj de ezen kegyelemmel sem élhetett sokáig; Mária Theresia 1780"` esztendőben meg
halván, Josefre szállott a Királyi Páltza, Ő a mint tudva vagyon, minden illyen Kegyelem
fizetéseket, mellyeket az Annya, az ő ítélete szerént szerfelett való buzgolkodásbol osztoga-
tott, vissza vett. Vissza vonta a Bessenyeiét is, 's a szeı`ént ismét Pénz, és Kenyér nélkül
maradott.

[317] Már most tovább nem lakhatott Bétsben, haza jött Magyar Országra, és Nemes Bi-
har Varmegyében fekvő Puszta Kovátsi Kis joszágában le telepedett, kevés gazdálkodást
indított, nevezetesen Juhokat tartott és tsendes nyugodalomban élt. A' Nemes Várrnegyén
Tábla Birónak tétetett, és a Gyüléseket gyakrabban meg látogatta.

Voltak ollyanok, a kik elő hozták neki, hogy ha meg unta a Pápista Vallást, be jővén a
Türedelmi Parantsolat, és a Hitbeli szabadság Törvénnye, állaná ki a hat heti Tanitást, és
térne vissza Őseinek Vallásáı`a, hanem őezt a javaslást el nem fogadta, nem akarván játé-
kot üzni a Hit dolgábul; külömben is a Vallás dolgaíval kevesett tepelödott. Jó Vénségét
érvén, midön halálát közelgetní észre vette, mivel a Pusztán mellyen lakott, és meg halt,
sem egy, sem más Hitú Pap nem lakott, meg hagyta Attyafianak, barátinak, és tselédinek,
hogy holt testét minden tzérémonia nélkül tegyék le a Keı`tyébe egy általa ki mutatott fa
alá, mellyet azok híven be tellyesitettek. (Országos Széchényi Könyvtár Kézlrattára, Fol.
Hung. 702.)

Amikor Laczka János Jászberényben átadta Kazinczynak a Bessenyei-életrajz
másolatát, Kölesy Vincze Károly és Jacob Melzer (Melzer Jakab) négykötetes élet-
rajzgyüjteménye, a Nemzeti'Plutarkus - Ur1garIscher`P1utar`c12 (1 8 1 5- 1 8 1 6) magyar
és német sorozata már megjelenőben volt Pesten, vagy első kötete meg is jelent. A
bibliográfiai kézikönyv II. kötetének rá való hivatkozásairól azt írja Kovács Sándor
Iván: „Az [...] életrajzgy1'.ijteményTe Barcsay Abrahámnál és Báróczy Sándornál a
[...] bibliográfiai kézikönyv [...] II. kötete is hivatkozik, de [...l a legérdekesebbet. a
Bessenyeiét már elfelejti megemlíteni!" A Nemzeti Plutarkus testõríró-életrajz:-11 (II,
269-278: Báróczy; III, 213-222; IV, 198-206: Bessenyei) adatgazdagok, jól értesül-
tek. Közülük a sűrű szedésü leghosszabbat az újrakiadás elõtt még össze kell vet-
nünk a Bessenyei-nekrolögokkal és Laczka János Bessenyei-életrajzával [...]:nin-
csen-e közöttük olyan viszony, ami a tájékozott Melzerékkel is összefüggésbe hoz-
ható?" (I. m., 145.) A nyomtatvány pontos másaként közöljük, olvassuk el mind-
járt a Laczka-szöveg után!

5.
Bessenyey

B e s s e n y e i B e s s e n y e í G y ö r g y , Szabolcs Vármegyében Beı`czelen született
1740-ik esztendő tájján, régi Magyar nemes familiából, de a' melly az újjabb időkben régi
fényéből sokat elvesztett, a' szerencse külső javainak megkevesedések miatt. Az ő szüléi
tehát számos gyermekeíkkel igen szoros kömyülmények között éltek. Ennek a' kegyetlen
sorsnak, melly az életnek nem kis terhére, az előmenetelnek pedig akadájjára szokott len-
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ni, hanem igen káros is, de nem is hasznos befojása lett a' B e s s e n y e i állapotjába 's ne-
velkedésébe. Ugyan is, ő gyeı`mekségében egészen magára hagyódott, és az ő nagy
talentomainak kifejtegetődzeseik körül csak a' természet nıunkálkodott és még is utoljára
ő, a' Magyar Literaturában nagy híı`ú nevű féı`jfiúvá lett. Tanúltt ugyan ő mint egy Syntaxisig
a' Pataki iskolában, de azt is kéntelen volt 13 esztendős korában oda hagyni. Atyja' házá-
hoz haza téı`vén, itt nyilván az iskolai mesteı" felvígyázása alá adódott. Hanem ennek a' jó
embernek nem voltak elegendő tudományos esméretei arra, hogy B e s s e n y e it a' jó ne-
velés törvényei szerint nevelhette, és az ő benne rejtekező zsenit felébı`eszthette volna, a'
melly pedig ő belőlle minden fatalitásaí mellett is úgy ki tündöklöttek, mint a' napnak sugáı`ai
a' sűrű és setét felhőkön szoktak keresztül rontani. B e s s e n y ei tehát ennek a' Mester-
nek kezei alatt, a' régi Iskolai Slendı`iánismusnak vas lánczaira tétetett, és a' mint akkor
(de még most is sok helyeken) szokásban volt, szüntelen könyv nélkül kellett neki, és deák
kı`iákat íı`ni tanúlní, mint a' szajkónak, mivel az elmének kiformálásában ıni légyen a' fő
dolog? arról még csak képzelete sem volt a' jó Mesteı`nek, ő csak 'a pensuınot tanúltatta.
Illyen viszsza fordúltt tanítás módjának igen kevés sikere lett a' B e s s e n y ei elınéjének
nemesítésében és foı`ınálásában, mert inkabb rontotta azt, mint öı`egbítette volna. Bessenyei
osztán a' Mesteı`ı`ől le mondván egészen nagának hagyatott. Ezen ınunkátlanságnak szomo-
rú állapotjában 4- egész esztendőket tőltött el ez a' szerencsétlen ifjú. Elınéjének kiformál-
tatása és taníttatása félbe maradt! A' mit Patakon tanúlt is valami keveset, azt is elfelejtette
ebben az időben, és a' fejéből egészszen úgy elkiı`epúlt mintha soha benne se lett volna.
Végre 1760-ban mint nemes ifjú Bécsbe mentt, a' Magyar Nobelgárdához, a' mellyre ötet
régi nemes famíliájának tekintete segítette.

Szerencsés fordúlás volt ez, a' Bessenyei soısában, az ö nagy elınéjéı`e és árván maradt
talentomaiı`a nézve. Most már ojjan köı`nyülmények közzé tétetődvén, mellyek között a'
becsúletre és szép cselekedetekre való vágyódást sok ezer sarkantyúk ösztönözik, ugy lát-
szott, hogy a' bölcs formáló anya természet, ezen kedves jó fiját egészen metamorfızálni vagy
által változtatni kívánta. B e s se n y ei mostani új hejheztetésében az ő földijeinek
seregekből a' legnemesebb ifjakkal esmeı`kedett meg. Látta ö azt, hogy azok mínö nagy
eı`őlködéssel igyekeznek a hír' lajtoı`jájának meredek fogain felfelé sietni, hogy a' világnak
és Hazájoknak hasznos polgárjai lehessenek, és ő benne is az Enthusiásınusnak tüze fel-
lobbanván azoknak nyomdokaikat igyekezett követni, hogy azoknak oldalaik mellett azon
ékes koronának elnyerésére törekedjen, a' melly a' zseni, tudós és pallérozott férjfiakat il-
leti. B e s s e n y ein e k mind esze, mind tehettsége bőven volt arra, hogy a' durvaság'
állapotjából a' világosságnak kies mezeiı`e eljuthasson, és nemes bátor feltételében elméjé-
nek kipallérozásáı`a nézve tüstént boldogulhasson. A' jó és szép érzések hirtelen elektrizál-
ták az ő egész valóságát, a' szép tudományok eránt igen forró buzgóságu ösztön gerjedezett
szívében és lelkében B e s s e n y e i ugyan már a' tökéletesen kipallérozódott ífjuság' korá-
ban volt élet' idejére nézve, és még akkor csak egy ígét nem értett a' Teutonok nyelvéből,
de leírhatatlan szorgalommal neki feküdt ezen nyelv' megtanulásának: a' melly úgy szolván
a' tudoınányok' títkaihoz és a' hírnek templomába nyíló ajtóknak kúlcsa. A' német nyelvet
megtanúlván, más pallérozott nyelveknek megtanulásokhoz is tüstént hozzájok fogott pél-
dátlan nagy serénységgel, ugy hogy az ánglus és franczia nyelveket igen hamar megtanúlta.
De nem csak az emlitett nyelveket tanulta meg B e s s e n y e i , hanem az anglus, franczia
és német Literatura' títkaíval is megesmerkedett.
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B e s s e n y e i rövid idő alatt egészen más emberré lett Bécsben mint volt az előtt hazá-
jának kies mezein. A' mi földi lételünket nagy méltóságra emeli, és drága ékességgel ru-
házza fel, a' mi elménknek csinosodása! Hitelt meghaladó óriási lépéseket tett B e s s e n y e i ,
az ő szívének nemesítésében, lelkének és elméjének csinosításában, úgy hogy a' ki a'
B e s s e n y e i tálentomainak energiájokat, mellyekkel a' pallérozódásban olly sebesen előre
nyomúlt, jól meg gondolja, és még azt is mellé érti minő felséges szüleményei lettek az ő
elméjének, bizonyosan bámulni fog azon, és az ő nagy talentomai felől igazságos vallást
lészen. Még nagyobb ember lehetett volna ő, és a' Magyar Literatorok sorában elöl
lündöklöbben fényeskedelt volna, hogy ha valamely jó iskolában, okos tanító alatt rende-
sen tanúlva formálhatla volna magát, vagy midőn maga tanúlván és olvasván a' tudományos
dolgokat methodussal vagy rendel olvasta 's tanulta volna. Az ő elméjének tökéletesitésével
's formálásával éppen ugy volt a' dolog, mint az üvegházakban a' virágokkal szokott lenni.
B e s s e n y ein e k külömben sok, oldalokról drága és becses munkáiban nem találna a'
fígyelmetes olvasó itt ott, a' phílosophiáı`a, historíára és költésı`e tarlozókban annyi incon-
sequentziákat vagy értetlenségeket, ha a' sors néki megengedte volna, hogy elméjét rende-
sen mivelő útakon indúlhatott, járhatoll és fulhatotl volna, vagy ha az önnön maga tanúlá-
saiban is, a' tanúlás rendének vagy methodusának természetét nem előzgelte vagy annak
eleibe nem szökdécseltt volna. lgy pedig B e s s e n y ei sem Róma sem Görög classícust
csak egyet sem értett, pedig azokat mulhatatlanúl kell azoknak érteni a' kik az ő elméjeket
a' szép tudományoknak kies mezein kívánják legeltelni. Ő, tudni kívánó 's szerető elméjé-
vel mindeneket bé akart nyelni, és így az ő elméjének lombikjában sok emésztetlen nyers
matéría maradt vala, melly mindenkor megtetszett abból, a' mit a' Közönség eleibe a'
Literatura' határjain belöl, kitárogatolt, hogy azt a' Horátz' mondása szerint: ,,Nonum prematur
in annum" kilencz esztendőkig nem emésztette. B e s s e n y e i az ő írásai ban a' tisztaságra
keveset fígyelmezett, a' nyelv' és grammatica' ráspojával nem igen gondolt, és az egész
íroságában inkább csak termékeny író névre vágyakozott 's nézett, mint sem erre kérdésre:
valjon az a' mit ír, jól és hejesen ki lesz e' simítva?

Mind ezen kifogások mellett is, a' mellyeket néki a' tudósok szemére vetnek, csak ugyan
a' Magyar első költők közt nevezetes, híres, és a' Magyar Litleratuı`a fáradhatatlan első res-
taurátoraí közzül való férjfiú lesz és marad ő, kivált ha még azt is ide gondoljuk, hogy más,
ojjan kömyülállások között középszerű elmével, soha sem hágott volna arra magas polczra
a' hová ő csak a' természeti zseni által segíttetvén felkapaszkodolt. Ha valaki apologiát vagy
mentő írást akarna ebben a' lekíntetben ő mellette ími: oh melly sok jeles menlségekel és
megigazúlásokat lehetne e' részben ő mellette felhozni! B e s s e n y eí ojjan mezőn mun-
kálkodott, a' mellyen ő előtte még senki előre nem dolgozott, vagy jegel nem törlt: még ak-
kor sok tövisek és bogács kórók voltak a' Magyar Litteratura ösvényein szét szórva. Hanem
éppen azon akadájokkal való küszdése, és nemes szíve' állandósága tették őtet az örök hír-
nek zőldellő babér koszorujára érdemessé, a' mellyre minden méltó, a' ki azt elvégezi a' mit
B e s s e n y e i elvégezett.

Még eddig B e s s e n y ei a' legelső Magyar költők közzűl való, és a' képzeleteknek 's
poétai vagy költői termékeknek termékeny bővségekben senki őtet fej űl nem haladta. Nagy
volt igaz az ő fantáziája, de a' regulásság' határai között, az ő költeményes érzékeí hejesek,
és a' Magyar nyelvet igen jol tudta és igazán értette. - B e s s e n y eí volt az első aki egy
Magyar tudós társaságnak felállításának szükséges voltát közönséges hejen legelébb
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előgördítgette vagy pı`ojeklálgatta. Az ő velős és tudós okait ez eı`ánt magában foglaló illyen
czímű munkáját: ,,Egy Magyar Társaság iránt való jámbor szándék" a' híres R é v a i M i k -
ló s 1790-ben Bécsben kiadta.

B e s s e n y e i , azon kivűl, hogy más tudós nyelvekből nevezetesen fı`anczia és német
Theologiákat is magyarra fordított, többnyire eredeti munkákat írtl. Költeményes írásai job-
bára szomorú játékok, a' mellyeket 1772-iktől fogva 1787-ig íı`kállt u: m: A t t i l a és B u d a ,
H u n y a d i L á s zl ó , g i s z , és A '/rárnras Vrtéze/f vagy Trrurn Vrratus Veltair szerint-
és még: az Eszter/rázy Vrzqasságok 1772. Az ember' próbája Pópe szerint versben 1772; a
Philosophus, egy komédia öt felvonásokban 1787-ben. Társaság 1777: Anyai oktatás 1777;
Magyarság 1778; Hunyadi János' élete, és viselt dolgai, Bécs 1778. A' Holıni versben és
prózában, Bécs 1779; a' Magyar néző; A' Természet' világa vagy a' józan okosság; Debre-
czennek siı`alma 1802; Az ember 1803; A' Bihari Remete, vagy a' világ így ınegyen 1804-;
Az érleleınnek keresése a' világnak testében és határa annnak esmeretében, a' Bihari Re-
ıııetének második darabja 1806; Magyar Országnak törvényes állása 1804-. németül is írt
illyen czíműl ätıtljirlıtt tıtt' ünıiıııttltcit. Wien 1777 - és még Bit Qnıetihaııcr.

B e s s e n y e i n e k eınlített és kinyonılatott ınunkáin kívül vannak még neki sok becses
kéziratjai, de a' ınellyekel halála előtt kevéssel S á p i S á m u e l református Predikátomak
ojjan kéréssel adott által, hogy azt az Ország Bibliothekáı`iusának, B ı`as s ói M ü l l e r
F e r d i n á n d Üı`nak küldje el a' Nemzeti Magyar Museum számára. Más becses kéziı`atjai
pedig, a' mellyeket olvasás' végett kiadott eltévedtek u: m: Római történetek; Sully
_\liniszter' élete; Dudásból lett 0ı`vosdoktoı`.

Bessenyei magas termetű, súgár és szép féı`jfiú volt. Gyönyörű szép kellenıeles rózsa pi-
rossága, barna haja és szép fekete szemei elragadó ingerrel bírtak. Az ő szép alkotású testé-
nek kelleınei, a' gárdánál, egész Bécsben, sőt az Udvarnál is kedvessé tették az ő szeméjjét.
B e s s e n y e i maga is jól tudván azt, mennyi kellemekkel díszeskedik ő a' maga nemében
mások felett, nagy gondja volt aı`ra, hogy tiszta, csínos, és kedveltető viselete, és öltözete
által másokat fejűl ınúljon, és ő valóban az első ı`ollél játszotta a' galánt vagy csínos gaval-
lérok között. G ı` á s z Báróné, egy igen palléı`ozott Udvari Dáma, ki nagy becsületben volt,
az ő igen kedves baı`álnéja vala: a' híres Beleznay Generál pedig barátja, és valamikor ezen
utolsőnak, a' Magyar Országi Reformátusok' dolgaiban Bécsben ügyes baja volt, ezen fon-
tos dolgokban mindég B e s s e n y e i t választotta Ágensé. - Hanem nem vólt keltőjük közt
államfő és sokáig tartó a' baráttság.

B e s s e n y e i Bécsben múlatása' ideje alatt, apjainak vallásokı`ól' leınondolt és Mária
flıeréziának kívánsága szerint 1779-ben Aug. 15-kén a' Károly temploınában, a' Római
Katliolika hitel, a' Saltzbuı`gi Herczeg és Cardinalis kezeibe letette, a' ki maga szeınéjjesen
vitt hírt Bessenyeinek ezen cselekedetéről a' nagy Monarkhánéı`ıak Schönbrunnba nagy öı`öın-
mel- Ezen aclus után B e s s e n y ei a' Cs. K. bihliothekának Vice Custossává neveztetett
ki- a' melly hívatalt 5 esztendőkig nagy dícsérettel viselte. Végre a' lármás városi életre reá
unván. Bécset 1784--ben végképen elhagyta; és csendes ınagánosság 's nyugodaloın után óhaj-
torfán Beı`etlyó Kovácsi jószágába, Bihar Váı`megyébe Magyar Országra jött le. Ő ugyan
itt közönséges hivatal és gond nélkül egészen a' tudományos gyönyörűség' kebelébe akart
bıocsátkozni, de még is csak nem vetette meg Bihar Váı`megyének ajánlását, a' ki őtet szol-
galıíróí hívatallal ınegkínálván, azt felválalta, és ezt a' terhes lıívatalt is nagy dícsérettel és
zıerénységgel viselte. A' Váı`ınegyének közönséges gyülésében mindég kedvet talált ő,
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valamennyíszer a' Haza' javáért Szollott. Az ő Szolgabírói járásában minden rendelések és
javallások, a' közönségnek és a' Státusnak javára czélozók, az éles elmének és éı`elt
itélettételnek béjegeivel ékeskedők voltak.

B e s s e n y ei felette igen jó, egyenes és igaz szívű férjfiú volt, baı`átjai között víg jó
kedvű. Hanem a' rozsa kötelekkel körűl övedzett Hymennek világi édes örömeit, soha sem
osztotta meg, valamely szerelmeles feleséggel. B e s s e n y ei 1811-ben a' virágos holna-
pokban, nagy dícsérettel fojtatott pálylyafutásának végére jutván, és hoszszú napiszámjál
elvégezvén lé szállott az anya főld híves kebelébe csendes nyugodalomra. Kívánsága sze-
rint egy almafa alá temetődött arra helyre, a' mellyet 6 magának még életében jó előre, hoszszú
aluvása' helyéűl kiválasztott. Vílágosan és nyilván meghagyta halálos ágyában, hogy őtet
minden legkissebb temetési pompától kiméljék meg. Ugyan azért őtet csak közelebbi atyja-
fiai és baráti kísérték néma hallgatással gyászoló szívvel, sírjába. (Nen'1zeÉiP1uta'r'kus vagy
A ' Mag)/ar Országban és ahoz tartozó Tartornányokban élt Nevezetes Férjfiaknak
Életleirásaj. Iflteles kútfőkből mentették és kronológrai rendben előadták Kölesy
Vincze Károly és MelzerJakab. Negyedik darab. Pesten, Trattner János Tamás költ-
Sêgëvel 'S betűivel. 1816, 198-206.)

=l'=

Laczka és a P1utár`kusBessenyet-életrajza egyaránt a német nyelvü nekrológ fel-
építését követi, de a két nagyjából egyforma teıjedelmű szöveg tartalrnilag bizonyos
mértékig eltér egymástól. Kronológiailag nincs is kizárva, hogy a Plutárkus
szerkesztői lsmerhették az 18 1 5. április 14-én Laczka által aláírt Bessenyei György
életé-t, hiszen a Plutárkus IV. kötete egy év múlva jelent meg. A feltételezhető kap-
csolat filológiai igazolásához vagy elvetéséhez azonban többadat lenne szükséges,
mint a két évszám. Egyelőre maradjunk hát az összehasonlitásnál. A Plutárkus
részletesebben foglalkozik Bessenyei itthoni tanulmányaival, illetve azok megsza-
kadásával, mint Laczka, akinél az által is objektívebb, hogy megemlíti müveltségé-
nek hiányosságait. Laczka elöbb a három Bessenyei-fivért mutatja be. majd rög-
tön az iskola elhagyására és a testörségben töltött évekre tér rá. Ő elsőként szól
György ternıetéröl, és csak azután nyelvtudásáról, olvasottságáról. Mindkét élet-
rajz említést tesz néhány müvérõl. református ágensi tisztéröl, katolizálásáról,
könyvtárosl kinevezéséről, majd a szolgálatból való kilépésről és hazatérésrõl. Egya-
ránt keveset szólnak itthoni utolsó éveiről és haláláról, bár a Plutárkus annyiban
itt is részletesebb, hogy néhány sorban utal az író belsö tulajdonságaira. Laczka
János a Magyar Kurtr nekrológjához hasonlóan a sírhely megjelölésekor pusztán
fát említ. A Hazai és Külfõldr' Tudósítások és a német Annales megemlékezése kife-
jezetten almafát ír. (Kovács Sándor Iván - I. rn., 145. - arra utal: az almafa alá te-
metkezés óhaja ott van már a Plutárkus Barcsay-életrajzában, de Döbrentei Erdé-
lyi Muzéumának 18 14. évi kötetére hivatkozva testőrség-történetében idézi Barcsay
Abrahámról már Ballagi Aladár is.) Laczka és a Plutárkus abban rnindenképpen
megegyeznek, hogy kiemelik a lényeges eseményeket és kevés évszámról tudnak.

A hasonló felépítés és az egrezések azt valószínüsítik, hogy létezhetett egy élet-
rajz, amely már Bessenyei György életében elkészült, vagy halála után rögtön ls-
mertté vált. Az is elképzelhető, hogy Laczka folyamatosan figyelemmel kísérte az
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író életét, esetleg a kéziratos életrajz elött is voltak már feljegyzései. Az olyan tipu-
sú eltérések, mint fa - gyümölcsfa - almafa, azt is elképzelhetõvé teszik, hogy szó-
beli hagyomány is belejátszott a nekrológok és a korai életrajzok Bessenyei elteme-
tésére vonatkozó állitásaiba.

Ami az Ungarische Plutafch (IV, Pest, 1816, 276-287] német szövegét illeti, az
mindenben megegyezik a mag/arral, legfeljebb a nyelvi sajátosságok miatti, alig
számottevő bővülés-rövidülés jellemzõ rájuk. A két szöveg tipográfiailag is azonos,
ugyanott vannak a kiemelések és a bekezdések.

Megjegyezzük végezetül: ez a közlemény a miskolci egyetemi hallgató textológusok
két nemzedékének egyűttrnűkódésébõl született: É. B. és K. I. a Laczka-szöveget
rendezte sajtó alá, M. P. Zs. eg/ebek mellett az összevetéseket végezte el, Papp Éva
a szövegszerkesztésben segített.
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