
KÖNYVISMERTETÉS. 

Lendvai Miklós. Bessenyei Ferencz emlékezete. (Olvastatott a temesvári »Arany 
János-társaság« 1906. évi január hó 18-án tartott ülésében.) Arczképpel. Temes

vár. 1906. 

A temesvári Arany János-társaság, egyik elhalt tagjának emlékezetét 
újítja fel e 60 lapra terjedő füzetben. Az elhunyt tag hírlapi (prózai és verses) 
dolgozataiból bőven közölt mutatványok, adomák, stiklik, levélkivonatok stb. 
során, eléggé találó egy pár vonás jellemzi B. F.-et. Ezek egy része az emlék
beszéd szerzőjétől származik, nagyobb része B. F.-é magáé. Hogy B. F.-ben 
»sokat vesztett a magyar irodalom s legtöbbet abban, a mi benne veszett, mert 
nem forrt ki belőle«, oly mondás, mely igaz is lehet, barátság és kegyelet pedig 
mindenkor mondhatja. Az igazság mellett szólnak azok az önismeretre valló 
nyilatkozatok, a melyekkel B. F. a maga tehetségét, szerinte nem kielégítő képez-
tetését s körülményeit emlegeti. A barátság, kegyelet a közvetlen tapasztalásból 
merít s- méltán hálás az élvezett derűs pcrczekért, az eleven ész s emlékező
tehetség készletéből helyén s idején alkalmazott ötletekért, valamint a kiváló 
utánzóképességgel párosult ügyes előadásért. Azt, hogy előadásbeli ügyesség s 
írásbeli formatökély különböző s egymástól igen távol is állható két dolog, 
ennek az emlékbeszédnek során is észreveszszük, kivált ha ezzel együtt B. F.-ben 
költőt keresünk. Erre a közölt versek se formailag se tartamilag nem jogosítanak. 

Arany János tanítványai közül nem egy gondolta azt, hogy benne is 
rejlik valamelyes költői szikra. Lehet, hogy B, F. is gondolt egyszer-másszor 
ilyesfélét, de ez a gondolat nem háborgatta annyira, hogy tőle nyugodni ne 
tudott volna. Az ő eleven gyermekeszét inkább az ragadta meg, a mit Arany 
előadásain Bessenyei Györgyről hallott s attól kezdve saját Besnyei neve helyett 
holtáig Bessenyeit írt. Talán nem ő kezdte s nem egyedül gyakorolta. A magát 
nagymegyeri Besnyei Györgynek író mátyusföldi senior, ki a bibliát fordította 
s pár könyvet is adott ki, vele egy családból származott ; (noha B. F. elei szapi 
Besnyeieknek írták magokat) mégis ma már Bessenyeinek írják őtet is (Uj Magyar 
AthendsJ. Az anyai ágon ebből a családból származott Karács Teréz is ; tiszta 
tudomása ellenére, Visszaemlékezés öt Bessenyeyre czímű czikkében (Békés
gyulai Hiradó. 1888. 18. 19. 20. sz.) Besnyeieket és Bessenyeieket hord össze : 
holott már Nagy Iván megjegyezte, hogy Bessenyei György családja tiszántúli volt, 
míg a galanthai B.-k, valamint a szapi, nagymegyeri stb. Besnyeiek dunántúliak. 
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Egyébiránt azt mondják, hogy a ki csónakban áll s hajón megerősített 
kötelet fogva vonja magát a hajóhoz, annak úgy tetszik, mintha a hajó közelí
tene a csónakhoz. B. F. ezt a Bessenyeiseget, a név használásán kívül nem 
igen vitatta, legfeljebb talán akkor, midőn a nyíregyházi szoborhoz modellnek 
ajánlkozott, és midőn fia bérmáltatásáról némi Kazinczyskodással ír levelében 
(45. 1.) Nem lehet ugyan tudni, hogy Bessenyei Györgyre gondol-e, vagy Besnyei 
Györgynek a madari ref. papnak a testvérére, ki győri kanonok volt ? Minthogy 
B. F.-nél a tréfa és móka volt a fődolog s a miből csak ilyesmi származhatott, azt 
tűrte, hagyta s szívesen elősegítette ; sohasem lehetett tudni, hogy mivel mi a tulaj
donképpeni czélja. Ilyen volt a Hegedűs Sándor miniszter rovására űzött tréfa 
is, a minek ránézve nagyon komoly következése lett. Ő talán ezt sem látta 
olyannak, a milyenné fejlődött, de mindesetre hozzájárult kedvetlensége neve
léséhez. 

Egyéniségének csaknem fascináló hatása volt — kivált az idősebb 
«mberekre, Ormós Zsigmondra, Vukovics Sebőre s másokra. Azzal, hogy rá 
valaki és valami mélyebb hatást gyakorolt volna, bajosan lehetne vádolni. 
Maga útján járt s önállósága mégis annyira eclecticuskodó volt, a mennyire 
azt tréfái, mókái, barátkozásai mondhatni szükségessé tették. Komoly és nem 
komoly dolgokban együtt haladt másokkal, mig kedve tartotta, s különvált, ha 
a dolgot unni kezdte, vagy magára nézve ezt is meg a környezetet is felcseré
lendőnek vélte. Az előbbi helyzet kifigurázásában is kedve telt, de ha ezt vers
ben cselekedte, mint az emlékbeszéd 23. lapján olvasható A liuiya-he.cz mutatja, 
nem emelkedett feljebb az útszéli fűzfák magasságánál, a mikor az egyik 
strófában magáról mondja a szerző, hogy: 

A negyedik »nagynak« van kihiresztelve, 
Mert hogy kutyasággal színig meg van telve ; 
Folyton ugat, nem hagy senkinek sem békét, 
Hanem azért senkit sem harapott meg még. 

A valóságos cynismusnak hajdani hegedűsökhöz méltó hangján fokozza 
.a vaskos allegóriának csak a legnyersebb publikum ízlését gyönyörködtető 
hatását. 

Az Alkalmi vers és Birói végrehajtás is afféle alkalomra, nem egészen 
alkalmatos módon készített versemények ; az október 6 pedig Vörösmarti sza
vaira emlékeztetve azt sejteti, hogy előbb-utóbb minden nyűtt vonóból bot lészen. 

A verselő fogyatékosságát szükségtelen példákkal bizonyítani, míg pró
zája az ízlés rovására is ritkábban bicezent s élvezhetőbb. Azzal ne törőd
jünk, hogy a »danáék hordóját« (55., 56. 1.) ki hogyan érti, de a Függelék 
első lapján (49. 1.) olvasható sütő vak-ról meg kell jegjreznünk, hogy az 
iütő-vak helyett áll, a mi nem minden vidéken ismeretes kifejezés. Valami szó
szedő útján még szótárba kerülhetne a sütő vak s ki tudja mily szómagyará
zatoknak válnék kiadó kovászává ! » 

SZ. 
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