
S zem le

Tanulmányok a Bessenyey családról a
Nemesi és Polgári Füzetekben

A hagyományosan évente almanachhal 
jelentkező Bessenyei György Irodalmi és 
Művelődési Társaság 2018-ban a Neme
si és Polgári Füzetek második kötetével is 
gyarapította névadójának emlékét őrző és 
ápoló irodalmat. A genealógiai, történészi 
és numizmatikai nézőpontú tanulmányok, 
írások számos újabb ismerettel, adalékkal 
gazdagítják a bölcsész, költő, filozófus test
őríró életútja és utóélete iránt érdeklődőket. 
A négy tanulmány közül a legterjedelme
sebbet Komiszár Dénes írta és szerkesztet
te, aki nem kevesebbre vállalkozott, mint 
a nagybessenyői (és azari) Bessenyey család 
történetének az eddig ismertnél részlete
sebb és teljesebb bemutatására. Ennek, a 
képmellékletekkel együtt szűk 180 oldalas 
családtörténeti munkának az elkészítését 
elsőrendűen az alapos levéltári kutatásokkal 
és a leszármazott családtagok segítségével 
felszínre hozott adatok, tények átfogó fel
dolgozása motiválta.

A magyar felvilágosodás vezéralakja 
családjának történetéről eddig Széli Farkas 
1890-ben megjelent könyvéből tájékozód
hattunk (A nagybesenyői Bessenyey-család 
történeté). A kötet forráskritikai elemzése 
során kiderült, hogy a Bessenyey család ún.
I. , Heves-Szabolcsi vonalához tartozó szerző 
leszármazottként elhallgatta egy másik, a
II. Zempléni vonal létezését. Hogy mi volt 
az oka a családfa ilyetén megcsonkításának, 
csak találgatni lehet. Annyi bizonyos, hogy 
a Bessenyei szobor 1899-es nyíregyházi ava
tásán Széli Farkas képviselte a családot, míg 
a két világháború között a zempléni vonal 
nemzetségfője, Bessenyey Zénó járt el aktí
van a családi ügyekben, adta hozzájárulását
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többek között Bessenyei György 1940-es 
nyíregyházi újratemetéséhez. Széli Farkas 
munkájának pontosítására, az utóbbi bő 
évszázad során előkerült dokumentumok 
feldolgozására vállalkozott tehát Komiszár 
Dénes, másrészt arra, hogy kiegészítse a csa
ládtörténetet az 1890 után született leszár
mazottak genealógiai adataival, valamint az 
elfelejtett/letagadott zempléni vonal törté
netével. A szerző figyelmét nem kerülték el 
a Bessenyey család birtokában maradt leve
lek, fotóalbumok, tárgyi emlékek, amelyek 
két leszármazottnak, Bessenyey Balázsnak 
és Bálintnak köszönhetően digitalizáltan a 
nyíregyházi közgyűjteményekben elérhetők.

Őseként Usubuu, vagy más néven Öcsöb 
vezért tiszteli a Bessenyei-nemzetség, aki 
Anonymus szerint a honfoglaláskor Árpád 
megbízásából Mén Maróthoz ment, hogy a 
Szamos vizétől a nyíri határszélig, valamint 
a Meszesi-kapuig terjedő vidék átengedését
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követelje a magyaroknak. Az 1930-as évek
ben készült és az ismertetett kiadványban 
színesben megjelentetett családfán meg
örökítették a sírban nyugvó Ocsöb alak
ját. A homályba vesző kezdetektől indulva 
Komiszár Dénes — Széli Farkas munkájára 
támaszkodva, azt pontosítva, kiegészítve — 
először bemutatja a nemzetség históriáját a 
XV. század közepéig, majd nyomon kíséri 
a két vonal kialakulását. Ezt követően a 
Heves-Szabolcsi vonal története bomlik ki 
az ország, illetve a nemzetség birtokaival 
érintett vármegyék történelmébe ágyazva. 
A középkor évszázadaiban koronaőr, alná- 
dor, alispán, szolga- és táblabíró került ki 
a családból. Egyikük, Bessenyey Mihály 
1464-ben pallosjogot kapott Mátyás király
tól. Az évszázadok folyamán más, az ország 
ügyeibe nagy beleszólással bíró nemes csa
ládokkal kerültek rokonságba Ocsöb leszár
mazottai, mint például a Báthoryakkal, a 
Drágfiakkal és a Telekiekkel. A mohácsi 
vész után a sorsfordító eseményekből sem 
vonták ki magukat a Bessenyeyek. Erre 
példa Bessenyey V. Mihály, aki részt vett 
a Wesselényi-féle összeesküvésben, aminek 
következtében bujdosóvá vált. A Heves-Sza
bolcsi vonalat tovább követve jutunk el Bes
senyey Zsigmond vármegyei táblabíróhoz, 
kinek szép szál fiai közül hárman szolgáltak 
Bécsben Mária Terézia magyar testőrségé
ben. Közülük az egyik György volt, aki a 
császári udvarban tapasztalta meg pallér- 
ozatlanságát. Ebből a felismerésből erőt 
merítve nemes szorgalommal, kitartással a 
tudományokban és idegen nyelvekben el
mélyült jártasságot szerzett. A Zempléni vo
nal történetét a XV. századi megalapítástól 
a napjainkban élő leszármazottak bemuta
tásáig vezeti a szerző. A nagy ívű családtör
ténetet a Bessenyei Györgyről alkotott kép 
aktuálpolitikától sem mentes változatainak

felvázolása és a nemzetség kiemelkedő fel
menőinek méltatása zárja. A szerző érdeme
it elismerve megemlítjük, hogy a genealógi
ában járatlanabb olvasók számára jobb lett 
volna a családtörténeti ágakat, oldalágakat 
tipográfiai kiemelésekkel áttekinthetőbbé 
tenni. Másrészt szerencsésebb lett volna az 
alfejezet végére illeszteni a két „lélekemelő 
ünnepélyről”, a paszabi egyház tornyának 
felújításáról és a templomban 1908 augusz
tusában tartott orgonaünnepélyről szóló tu
dósításokat, amelyek úgy nem törték volna 
meg a leszármazás-történetet.

A magyarság felemelkedésért cselek
vő, tudatosan Európára figyelő Bessenyei 
György szellemiségéről, vívódásairól és 
magányossá válásának okairól írt emelke
dett stílusú tanulmányt Takács Péter. A 
XVIII. századi szellemi restségben és tes- 
pedtségben riadót fújó György egyike volt 
Bessenyei Zsigmond nyolc szépszál fiának, 
és egyike annak a három daliának, akiket 
a Bérceiben lakó nemesi családból Szabolcs 
vármegye közgyűlése méltónak talált arra, 
hogy Mária Terézia királynő testőrségébe 
kerüljön. így Boldizsár és Sándor mellett 
György is magára öltötte a díszegyenru
hát, miközben fájón megtapasztalta, hogy 
az otthon természetesnek tartott életmód 
és öltözködés a bécsiek szemében mulat
ságosan elavultnak számított. A szűk két 
évtizeddel később kényszerűen hazafelé ka
nyargó út legalább ilyen fájdalmasan lélek
törő volt Bessenyei György számára. A földi 
paradicsomnak számító Bécsből kiűzetett, 
az 1779-ben katolikus hitre áttért, így a re
formátus Bérceiben hitehagyott árulónak 
tekintett nyugdíjas gárdahadnagyot ide
genkedés, meg nem értés, családi gyűlölkö
dés, perpatvar vette körül. Nem tudott visz- 
szailleszkedni a kicsinyesen belterjes nemesi 
udvarházak világába. Hogy miért vált indu
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latos, robbanékony és haragtartó emberré, 
annak okait, összetevőit is megismerhetjük 
a tanulmányból. Mint ahogyan annak rész
leteit is, milyen hullámokat vetett kortársai 
körében felekezet elhagyása. Bécsből való 
kiűzetésének traumáját sem a Fekete-Kőrös 
menti Feketetótiba, sem a Berettyó partján 
elterülő, Bakonszeghez tartozó Pusztaková
csiba költözve sem heverte ki. A minden
napok feszítő gondjait csak a papírra vetett 
gondolatok tudták némileg enyhíteni.

A történész-levéltáros Szálkai Tamás 
Bessenyei bihari éveiről fennmaradt levéltári 
töredékeket és nyíregyházi újratemetésének 
körülményeit foglalta össze tanulmányában. 
A szerző többek között azokat a Bessenyei 
családra vonatkozó utalásokat és iratokat 
gyűjtötte ki, tekintette át, amelyek Bihar 
vármegye hányatott sorsú archívumában és 
Debrecen város törvényszéki iratai között 
megőrződtek. A közgyűlési iratok, a megyei 
tisztviselők irathagyatékai, illetve a korábbi 
levéltárosok cédulagyűjteményei is segíthetik 
a kutatókat a jövőben néhány részletkérdés 
megválaszolásában. Az 1940-es exhumálást 
megelőzte az 1883-as kihantolás, amikor a 
Berettyó áradásai miatt veszélyeztetett sír
helyről Bessenyei hamvait védett helyen újra
temették. Szálkai Tamás hangsúlyozza, hogy 
az újabb áttemetés sürgetője dr. Dajka And
rás budapesti lakos volt, aki először az 1930- 
as évek végén Csonka-Bihar megye elöljárói
hoz fordult és Berettyóújfalut jelölte meg a 
hamvak színhelyeként, de végül a bihari re
mete újratemetésének ügyét a Bessenyei Kör 
karolta fel. A tanulmányból az olvasó megis
merheti az 1940-es exhumálás és újrateme
tés részleteit. Szálkai Tamás írása zárásaként 
felveti egy digitalizált Bessenyei-adatbázis 
létrehozásának ötletét, amelyik remélhetően 
az érintett közgyűjtemények összefogásával a 
közeljövőben megvalósul.

Jakó János hiánypótló írása zárja a Ne
mesi és Polgári Füzetek közelmúltban meg
jelent kötetét. A szerző nem kevesebbre 
vállalkozott, mint a Bessenyeit ábrázoló 
érmék összegyűjtésére és leírására. Az már 
kérdéses, hogy az alkotások valóban Bes
senyei arcvonásait örökítik meg, ugyanis a 
magyar felvilágosodás vezéralakjáról hiteles 
kép, ábrázolás nem maradt fenn. Az etalon
nak számító mű Kallós Ede szobrászművész 
nyíregyházi Bessenyei-szobra, amelyhez az 
alkotó a Szatmár megyei születésű Czirjék 
Mihály testőríró olajportréját használta fel. 
Az érmeken látható Bessenyei portrék tehát 
valójában Czirjék Mihály arcvonásait őr
zik. Jakó János 24 érmét és egy, ugyancsak 
Bessenyi portréval díszített dékáni láncot 
mutat be olvasóinak. A testőríró szabolcsi 
kötődéséből fakadóan természetes, hogy az 
alkotók művészi pályája — kevés kivétellel 
— ugyancsak Északkelet-Magyarországhoz 
kapcsolódik, és a megrendelők többsége 
Bessenyei nevét viselő intézmény, szervezet. 
Az első Bessenyeit ábrázoló numizmatikai 
alkotást Spányi Géza, a nyíregyházi kórház 
bőrgyógyász főorvosa készítette 1938-ban 
a Bessenyei Kör fennállásának 40 éves ju
bileumára. Irodalomtörténeti szempontból 
pedig azok a numizmatikai alkotások érde
melnek külön figyelmet, melyek idézeteik
kel éltetik tovább a filozófus-költő, író esz
meiségét. Ahogyan híven eleget tesz ennek 
a küldetésének a Nemesi és Polgári Füzeteket 
gondozó Bessenyei Kör, amelynek újabb ki
adványát haszonnal forgathatják a régi ko
rok hagyatéka iránt érdeklődők.

Kührner Éva (szerk.): Nemesi és Polgári Füzetek. 2. 
Nyíregyháza, 2018. Bessenyei György Irodalmi és Műve

lődési Társaság, 221 p.
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