
KOVÁCS SÁNDOR IVÁN 

Még egy író Bessenyei: Bessenyei Anna 

„Néhány évvel halála előtt hozzáköltözött 
húsz évvel fiatalabb unokahúga, Anna, s 
ebben a művelt, Írogató nőben kedves társra 
talált élete végéig." 

(Szauder József) 

György és Anna 

Bessenyei György unokahúgát (László nevű bátyjának leányát), a költő és pró-
zaíró Bessenyei Annát (1767-1859), aki 1804 és 1811 között Bessenyeinek társa 
volt a pusztakovácsi magánosságban, nem ismeri az irodalmi közvélemény. 
Irodalomtörténet-írásunk is úgy-ahogy tartja számon. Műveit nem olvasták, a 
rá vonatkozó gyér adatokat a nyilatkozók nem tiszta forrásból merítik, hanem 
egymás felületességeiből orozzák el. 

Az akadémiai irodalomtörténeti bibliográfia (1990) két kérdőjellel mutatja a 
szélhámos tájékozatlanságot születési és halálozási évét illetően, mintha Szinnyei 
és Gulyás írói életrajzgyűjteményében nem is szerepelne. A hevenyészett újabb 
irodalmi lexikonok szócikkei (1963,1994) nagyvonalúan eltekintenek Gálos Rezső 
Bessenyei-életrajzának (1951) említésétől, amelyben a múlt századi ismeretek 
újakkal egészülnek ki. 

Bessenyei Annára Széli Farkas irányította rá a figyelmet A Bessenyei család 
történetében (1890). A Bessenyeiekkel anyai ágon rokonságban álló Széli (aki 
minden Bessenyeit y-nal ír) gyermekkorában még találkozott vele: „E jó nőt 
gyermekkoromban ismertem, most is előttem áll fehér tornyos hálófőkötőjével, 
talpig fehér ruhában, derekán - egyedüli dísze - aranyos öv, kezében a bibliával. 
Igen istenfélő agg leány volt, magas kort élt, csaknem száz évet, Fekete-Tóthon 
(Biharban) halt meg 1859-ben." 

A család történész korábbi közleményéből (Bessenyei György végrendelete, Re-
form, 1872) meglepve látom, hogy a rokon-Széli a rokoni rokonszenvnél bonyo-
lultabbnak látszó kapcsolat jellemzésére nem hasznosítja az 1810. november 
28-án kelt végrendeletből ezt a 8. cikkelyt: „Bessenyey Anna húgomnak terhes 
betegségemben szüntelen mellettem való éjjeli és nappali fáradságaért adom és 
hagyom Sírhalmi vagy Szőke pusztájában levő egész részemet, melytől most 
500, azaz ötszáz forint árendát fizetnek és ezt a jussom mértéke szerint mind-
halálig szedhesse vagy pedig a fiúág atyafiai tegyenek le 10.000 frtot, hogy 
annak az interessébői a fiúágnak menő haszon helyett a szívessége jutalmát 
vehesse halálaig." Ezután a biztosítékok részletezése következik, majd ez a zá-
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radék: „Végre tekintvén az ő erántam mutatott lankadás nélkül való hűségét, 
hagyom és legálom minden ezüstömet és házibútoromat szabad dispositiójára." 

A végrendeletben a családi ezüstök és a házibútorok a legszemélyesebb, leg-
bizalmasabb örökölhető ingóságok. Aki ezeket kapta, a legközelebb állott az 
örökhagyóhoz. A citált cikkelyt Széli azért nem kommentálhatja, mert belőle 
Bessenyei Györgynek és unokahúgának bizalmas kapcsolatára következtethetni. 

Amikor a családtörténet utolsó ívét nyomták, Széli Farkas váratlan informá-
ciókhoz jutott. így számol be erről a névmutató előtti utolsó lapon: 

„Bessenyey Annáról (lásd 100. lap) említettem, hogy verseket írt és kortársai 
előtt verselő néven volt ismeretes; családi hagyományokból értesültem arról is, 
hogy némely munkája nyomtatásban megjelent. Minthogy nyomtatott munkáját 
soha sem láttam, sem könyvészeti irodalmunkban annak még címét sem talál-
tam, eme családi hagyományt fel sem említettem. Király Pál bpesti tanár úr 
lekötelező szívélyessége folytán, munkám csaknem legutolsó íve nyomatása köz-
ben, jutott kezemhez a Bessenyey Anna által kiadott kis füzet, melynek címe: 
Bessenyei Anna Versei. Készült Gáván 1815. esztend. S.-Patakon nyomtattatott 1815-
ben. Az 55 lapra terjedő 8.[-ad rét] alakú kis füzet, úgy látszik, igen szűk körre 
szorítkozó, nagyon kevés példányban jelent meg; így a legnagyobb könyvészeti 
ritkaságok közé tartozik; minél fogva tartalmából néhány darabot mutatóul kö-
zölni nem tartottam érdektelennek." 

És közread hat istenes verset. Bessenyei Anna életművéből mindössze ez a 
mutatványközlés ismert. Hadd iktassam ide közülük - még én is csak mutat-
ványként - az elsőt, a szonettszerűen zárt (s éppen tizennégy soros) A halogatott 
reménység idején címűt. Négy évvel Bessenyei György halála után, ezüstjei és 
házibútorai között, 500 forint évi árenda birtokában a negyvennyolc esztendős 
Bessenyei Anna így látja önmagát: 

Képzelődésemnek sebessége lankad, 
A kétségnek sűrű fellegében akad. 

Az egész világot szomorúan nézem, 
Egyik bút a másra szüntelen tetézem. 

A viszontagságnak irtóztató árja 
Zúg, ijeszt, szívemet igen sűrűn járja. 

De akármint zúg is, nagyon még sem félek, 
Sőt az Isten mellett bátorsággal élek. 

Itt lelem ő nála a gyönyörűséget, 
Itt nem érzem soha a keserűséget, 

Most is hát Istenem ne légy messze tőlem, 
Mindent, valami bűn, tisztíts ki belőlem, 

Hogy én a kegyelem edénye lehessek, 
Végre a dicsőség helyére mehessek. 
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Egyelőre nincsen több nyomunk a Sárospatakon 1815-ben megjelent verses-
könyvről, mint hogy a pataki kollégiumi nagykönyvtár gyűjteményében őrzik. 
Ez a bekötetlen kis könyv bibliográfiai ismereteink szerint unikum, mert nem-
csak az Országos Széchényi Könyvtárból hiányzik, de nincs benne a nemzeti 
könyvészetnek számító Petrik-bibliográfiában és annak eddigi pótlásaiban sem. 

A Petrik-pótlások tanulmányozása mégsem volt felesleges, mert Bessenyei 
Annának egy nyomtatásban megjelent másik munkáját is felmerítette. A VII. 
kötet (1989) írja le ezt a művét: Ifijak emlékezetoszlopa, melyet némely csendes óráiban 
gyakorolni szokott elmélkedései szerént ama romolhatatlan erős kősziklából, az Úr Jézus 
Krisztus drága beszédéből egyberakott és az örökké élő igaz Isten félelmének s tisztele-
tének emlékezetére egynéhány új énekkel együtt töredelmes szívvel fel is emelt Bessenyei 
Anna, Kolozsvár, 1794. 

Nemzeti könyvtárunkban ez sincsen meg; én Székelyudvarhelyről kaptam 
belőle xeroxmásolatot, de vannak példányai Kolozsvárott is. Protestáns kegyes-
ségi könyv ez az Ifijak emlékezetoszlopa: rövid imádságok, könyörgések, zsoltár-
parafrázisok „csepegtetik" belőle „a keresztényi kegyelmesség" éltető nedveit 
ifjú szívekbe. 

Bessenyei Anna még sok teologizáló prózát és istenes verset írt; ezek mind 
kéziratban várják a feltámadást (A keresztény hitnek gyümölcsei; A tiszta és józan 
értelemnek cseppjei; A Jézushitnek gyümölcsei; Újabb munkácskái). Az összefűzött 
kéziratkötegek 1821-ben és 1823-ban Gáván nyerték el tisztázatukat; mai lelő-
helyük a sárospataki és a debreceni kollégiumi könyvtár. Hol van ez a Gáva? 
A falut már elnyelte a véle egybeépült Vencsellő, és Gávavencsellő nem az Isten 
háta mögött, hanem a Weöres Sándor Psyc/iéjéből jól ismert vidék: a Tokaj-Sá-
rospatak-távolság középtáján, a Szabolcs és Zemplén közötti határon fekszik. 

Bessenyei Anna kéziratos irodalmi hagyatékának felmérése éppen hogy meg-
történt, az 1815. évi verseskönyv hasonmás kiadása miskolci bölcsészhallgatók 
közreműködésével a sátoraljaújhelyi Széphalom című évkönyvben jelent meg. 
Annak is itt az ideje, hogy Bessenyei Györgyhöz fűződő viszonyára és költé-
szetére vonatkozóan próbáljunk megválaszolni, még inkább: feltenni néhány 
kérdést. 

Gálos Rezső Bessenyei-életrajzának Az alkonyat című fejezetében olvassuk: 
„Amit a hagyomány szerint régóta sürgetett", 1804-ben „végre elszánta magát 

László bátyjának hajadonfővel maradt leánya, Anna, hogy háztartása vezetésére 
végképpen hozzá költözik. Az értelemnek keresésé-ben olvassuk Bessenyeinek e 
sorát: »akiben örömöm találnám, hozzám nem jön.« Széli Farkas ezt a sort -
valószínűleg joggal - Annára vonatkoztatja. Ha ez igaz, akkor a vonzalom régibb 
és mélyebb volt, talán mindkettejükben. Bessenyeinek most teljesedett óhajtása. 
Széli szépítgeti, takargatja az elhatározást: »erkölcsi tekintetek nem szolgálhattak 
már akadályul«, »ápolónak jött«, »megosztá vele a magánosságot és rokon lel-
kével rideg tanyáját barátságos tűzhellyé varázsolta. Mindketten már öregek.« 
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Sőt véníti is Annát, azt mondja - ő maga is ösmerte még - , hogy az istenfélő 
aggleány csaknem százéves volt, mikor meghalt. 

Lehet, hogy Széli Farkas a rokonság kedvéért takargatta a dolgot, én csak azt 
állapíthatom meg, hogy adatai nem fedik egészen a valóságot. Bessenyei ekkor 
57 éves volt és Anna nála 20 esztendővel fiatalabb - a Széli Farkas által ösz-
szeállított családfa szerint 1767-ben született, tehát nem is volt olyan öreg: 37 
éves volt. Kedvese volt-e, vagy lett-e Bessenyeinek, azt nem kutatom. Minden-
képpen társa lett magános életének, gondozója házatájának és ápolója, nemcsak 
ki-kiújuló betegségében, hanem egész öregkorában. - Művelt és finomlelkű 
asszony volt, aki későbben nemcsak verseket, hanem prózai elmélkedéseket is 
írt. 1815-ben írt verseit - ekkor már ismét Gáván lakott - Sárospatakon ugyan-
ebben az évben ki is nyomtatta. [...] írt-e már Bessenyei oldalán is valamit, 
költőnk gyönyörködött-e még húga dolgaiban, vagy mulatott-e rajtuk az öreg 
poéta, azt nem tudjuk. [...] Úgy tartja a hagyomány, hogy az öregedő Bessenyei 
gyakran hívott meg házához gyermekeket, eljátszadozott, eltréfálkozott velük -
ezzel áltatta magát, vagy álmodta bele magát abba az elmúlt ábrándba, hogy 
család veszi körül. Pedig minden elmúlt körüle: ifjúság, hírért való vágyakozás, 
közéleti szereplés. Attól kezdve, hogy Anna odaköltözött, semmi további írásá-
ról sem tudunk." 

Harminchét éves unokahúga vajon „Kedvese volt-e vagy lett-e Bessenyeinek?" 
Csak dicsérhetem Gálos Rezső bátorságát, hogy 1951-ben ezt megkérdezi. A 
nemzeti és a családi szemérem Széli Farkast még a legcsekélyebb efféle gyanú 
eloszlatására sarkallta. 

Feltehető, hogy György és Anna hat közös pusztakovácsi esztendeje gyü-
mölcsöző együttlét volt. „Napjaimnak kevés óráit, amelyekkel még rendelkezem, 
a természet igazságának áldozom fel. Az emberi ítéletet nem rettegem! - Síromnak 
halmain kárhoztatásodnak komor mennykövei hidegen alusznak el hottetemeim 
felett" - idézi Az értelem kereséséből Gálos. És megint rá mer kérdezni: „Annára 
gondolt-e?... Az emberi ítéletre azelőtt sem adott. [...] Ha Annára gondolt -
tévedett; az utókor n e m kárhoztatja érte." 

A hasznos egymásrautaltság úgy értendő: Bessenyei mint író elhallgatott, de 
segíthette megszólalni a vers nyelvén Annát. Közös élményük s témájuk is volt: 
a házasság kötelékén kívüli hosszú egyedüllét s a gyermektelenség. 

Erre a helyzetre - Annának még Pusztakovácsiba költözése előtt - Gálos így 
idézi Bessenyeit: 

„A Társaságnak eredeté-ben, tehát 1803 tavaszán írja e sorokat: »Az én életem 
puszta. . . gyermek nélkül való öregségemben gyönyörűségemért vágyódásomat 
csak képzelődéssel táplálom.. . Nincs kire tekinteni. Nincs kihez szólani... Ke-
rüld a magános vénséget, ó boldog ifjú, mely a halálnak mord keservét elhú-
nyásod előtt érezteti.« N e m az érzelmességre hajló sorok, mint inkább a mun-
káiban mindenütt megnyilatkozó megnyugvás, a dolgok folyásába való beletö-
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rődés mondják el, hogy valóban megöregedett és érezni kezdte a magánosság 
leverő érzését. Hiányzott a házastárs, hiányzott a gyermek, az unoka, - hiányzott 
az eleven környezet. 

Mikor unokáid már aggott éltedben 
Cirókálják orcád, szökdösnek öledben; 
Nyakadnál megölel, orcádat csókolja, 
Lábújjhegyre feláll: kis testét pótolja -
Melyik muzsikáért adnád csevegését 
S karodon, öleden való enyelgését? -

énekelte a Természet világá-ban." 
Mintha erre a kitárulkozásra felelne Bessenyei Anna verseskönyvének leg-

nyíltabb hangú XXI. darabja, amelyben felteszi „a magánosságra kitett", az egye-
dül maradt nő legkínzóbb kérdéseit: 

Árva vagyok, érzem, nyugodalmam nincsen, 
Nem találok férjet, aki rám tekintsen. 

Atyám, anyám, bátyám, néném s szeretőm volt. 
Hová lettek mégis? Felelet: mind megholt. 

Mért élek hát magam árván elmaradva, 
Férjnek feleségül mért nem vagyok adva? 

Mikor engem minden szeretett és ölelt, 
Bennem lelket, eszet, virtust és formát lelt. 

Isten és természet együtt készítettek. 
A magánosságra mégis így kitettek. 

Vajon az általam kiemelt „szeretőm volt" mai értelemben jelent-e szeretőt, s 
vonatkozhat-e Bessenyei Györgyre? Azt hiszem, igen, mert a „néném" előtt álló 
„bátyám"-mal nem a nagybátyjára, hanem a testvérére, Bessenyei Pálra utal, 
akihez verset is írt. 

Anna és Boldizsár 

A Természet világa „unokáid"-víziójára is van felelet. Bessenyei György halála, 
1811. február 24-e után Anna ezt a hiányzó gyermeket-unokát találta meg uno-
kaöccse, Bessenyei Boldizsár személyében. 

A kis Boldizsár 1813-ban született Feketetóton, Anna József nevű bátyjának 
volt a fia. Boldizsár úrfi kilenc-tízéves korában már kész költő: három kéziratos 
versesfüzet is marad utána Patak és Debrecen könyvtáraiban (ahová Anna 1821-
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ben és 1823-ban a maga kéziratait Boldizsár verses irkáival együtt elhelyezte). 
Az egyik Boldizsár-kódex Bessenyei Anna verseit is tartalmazza. 

A feketetóti „Mozartot" Bessenyei Anna a költészet janicsárjának nevelte. 
Több mint nyilvánvaló, hogy hathatós segítő közreműködéssel: Bessenyei Bol-
dizsár „munkátskái" - amelyeket a kéziratait először ismertető Gulyás József 
aggálytalanul az övéinek tekintett (ItK, 1930) - az ő energikus, jobbító keze 
nyomát is magukon viselik. Boldizsár-„Mozart" a Nénémnek írott versecskéimben 
meg is köszöni ezt a segítséget: „Élj sokáig Bessenyei Anna, / A Mennyben 
legyen eledeled Manna" stb., stb. Az esetlen-bájos klapanciák és teologizálások 
(mert Boldizsár természetesen kiképzett vallásos elmélkedő is) inkább Bessenyei 
Anna, semmint Boldizsár személyiségének, egy irodalmisággal, kegyességgel 
túlfűtött udvarházi „szalon" atmoszférájának lélektanilag érdekes dokumentu-
mai. A Bessenyei halála után végképp elárvult, öregedő nagynéni orcáját leg-
feljebb kis unokaöccse „cirókálja", és „szökdös ölében"; ő azonban a költészet 
muzsikájáért odaadja „csevegését". Inkább deformál, mintsem alakít a gyermeki 
elmén. (Boldizsárból férfikorában mindenesetre nem lett költő. A Gulyás-féle 
írói életrajzokban csak annyi maradt fenn róla: „Kétszer nősült. Első felesége 
Lasztóczy Anna, a második Ilosvay Paula volt. További sorsa ismeretlen.") 

Azok a miskolci bölcsészhallgatók, akik textológiai szemináriumainkon leírták 
a Boldizsár neve alatt fennmaradt kéziratokat (Bessenyei Boldizsár irodalmi hagya-
téka, sajtó alatt) egy kis antológiát is összeállítottak verseiből. Jellemző váloga-
tásuk kevéssé szorult kiegészítésre, csak az alábbi kommentárt kellett hozzáfűz-
nöm. 

Vajon Bessenyei Boldizsár vagy Bessenyei Anna verseiből válogattunk? Ez itt 
a fő kérdés, mert például én elképzelhetetlennek tartom, hogy a tömör, kétsoros 
ízekre tagolható, erős szókötésű Miatyánk-paraházis a kis Boldizsár opusculuma. 
Ő ismerhette a napi elmondásra használt próza-Miatyánkot, de nem írhatta ezt 
a mesterkedő rímeivel is egyedi változatot (vö. „a neved - el ne vedd"-, „Te ama 
gonosztól - mindenféle kosztól"). Ez csak Bessenyei Anna műve lehet, aki legfel-
jebb megtanította, lemásoltatta vele. Ugyancsak képtelenségnek látszik, hogy 
Boldizsár gyermeki elméje felért volna a Húsvéti vers túlfűtött, bizarr, istenes 
erotikájáig: „Foganszik már bennem az a Mennyei Mag, / Melyet belém vetett 
egy Dicsőséges Tag." Ez a gyermeket sohasem szült, de a férfi szerelmét ismerő 
Bessenyei Anna merész, már-már blaszfémikusan nőies képzelgése. 

Ismeretes, hogy nemcsak a középkor, de még a XVII. századi protestáns ba-
rokk is él a misztikus elragadtatottság és túlfűtöttség efféle stiláris eszközeivel. 
Érdekes példája ennek a református Pápai Borsáti Ferenc műve, a Váradon 
1656-ban latinul és magyarul megjelent Metamorphosis illustrissimi quondam herois 
memoriae Sigismundi Rakoci, azaz Változása a néhai tekintetes és nagyságos boldog 
emlékezetű Rákóczi Zsigmondnak. A hős ifjút, Zsigmondot a Mennyei Szerelem 
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nyila találja el, s véréből „szép rózsafa" nő, amit Gábriel arkangyal „Mennyegbe 
felvive kertében Jézusnak". 

Ez kertben van amaz szentséges jó manna, 
Kit ez világra szült Bethlemben Mária, 
Kinek lábát mosá könnyével Magdolna, 
És kiről jövendült prophetissa Anna. 

Lám, már ekkor felbukkan a könnyen kínálkozó Anna - manna rím! Távol áll 
tőlem, hogy Borsáti Metamorphosisét Bessenyei Annával hozzam kapcsolatba. 
Azt tartom meggondolandónak, hogy az ő szinte katolikus színezetű buzgó 
protestantizmusa inkább ezzel a prolongált barokk hagyománnyal függ össze, 
semmint Bessenyei György felekezeti toleranciájából ágazik el. Mintha megállt 
volna az idő. Borsátinak ezt a szakaszát például könnyen Bessenyei Anna istenes 
versei közé illeszthetnénk: 

Ha örökké élrii kévánsz, te szeressed 
A tudományokat, s a Jézust kövessed. 
Világot Virtuson kívül csak megvessed, 
A bölcsességet de egyedül keressed. 

A „Foganszik már bennem az a Mennyei Mag, / Melyet belém vetett egy 
dicsőséges Tag" barokkos bizarrsága is érthetőbb lesz, ha azt a Borsáti-helyet 
rendeljük mellé párhuzamul, ahol a rózsából liliommá lett Zsigmond és Krisztus 
felelget egymásnak szerelmesen: „Szerelmes Jézusom, te ártatlan bárány, / [...] 
Te kívüled lelkem már semmit nem kíván"; „Oh, mely szép vagy immár sze-
relmes Zsigmondom. / / [...] Jöjj hozzám kegyesen s vigadj szerelmemben, / 
Tapsolj, mert régen vagy szerelmem kedvében. / / [...] Itt lakjál, szerelmem, 
drága füvek hegyén, / Ó, én szép galambom, Jézusod mezején." Szilágyi Sándor, 
a nagy tekintélyű protestáns történetíró 1887-ben hozzászólt a Borsáti-kérdéshez 
- utal rá a szegedi Actában Németh S. Katalin (1972) - , és ízléstelennek tartotta 
az ilyen részleteket. Pedig hát itt még szó sincs „Mennyei Mag"-ról s „Dicsőséges 
Tag"-ról. De arról sem, hogy egy tízéves kisfiú Krisztus jegyesévé vizionálja 
magát. 

Márpedig Bessenyei Anna ezt téteti unokaöccsével. Boldizsárnak tehát aligha 
van szerzői köze az Uram Jézus, tisztíts minket... kezdetű vershez, amelyben sem 
a menyasszonyszerep nem saját lelemény, sem a bíborban - sorban vagy a Hitbe 
- vidd be rímek rafinériája nem az. Úgyszintén nem hihető, hogy Boldizsár 
rakogatja ide-oda rutinosan verseiben az olyasféle rímkliséket, mint amilyen 
ebben a versben a szívembe - versembe, ez ugyanis az Isteni Természet... kezdetű 
sikerült epigrammában is visszatér. Anna persze vigyáz a látszatra: az Uram 
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Jézus, tisztíts minket... „kicsiny szolgá"-nak állítja be a lelke „vőlegényéihez 
fohászkodót. 

Az Estvéli gondolataim első két sora és kiemelt ríme („Én az Úrban dicsekedem 
és róla gondolkozom, / A törvényét, szeretetét munkálom és dolgozom") Annának 
Bessenyei-imitációjára emlékeztet: „Élek, félek, sírok, írok, gondolkozom; / Nyu-
godnom nem lehet, szüntelen dolgozom. " Most sem arról van szó, hogy a verselő 
Boldizsár lel rá a megoldásra, hanem arról, hogy a költő Anna gazdálkodik a 
magáéval. 

Lássunk erre még más példákat. Magam is gyermekes klapanciának minősí-
tettem ezt a két Boldizsár-sort: „Élj sokáig, Bessenyei Anna, / A mennyben 
légyen eledeled manna." Pedig ez a rím Vályi Lászlónak Bessenyei Anna köny-
vére reflektáló 1815. évi verses leveléből való (lásd beleapplikálva A tiszta és 
józan értelemnek cseppjei... 1823-ban készült szövegébe): „Tudd meg, jó olvasó, 
ez Bessenyi Anna, / Kire sűrven hulljon égből hullott manna." 

Nehéz elképzelni, hogy Anna odaadta volna házi feladatként Boldizsárnak 
Vályi László gratuláló levelét: építse bele érdekesebb rímeit valamely saját mun-
kácskájába, s a szorgos Boldizsár éppen az Anna-manná-t tűzte volna gratuláló 
tollának hegyére. Valószínűbb, hogy Anna emlékezete őrizte meg a rímet, s ő 
írta elő használatát (vagy írta bele a versbe). 

Az Uram Jézus, tisztíts mindent... és a Más („Adj belém bizodalmat.. .") amaz 
óhajtása, hogy „Fejér követ vehessek", úgyszintén nem áll jól egy „tízesztendős 
ember"-nek. A „fejér kő" ugyanis a sírkő; ahogy a halált s a temetést anticipáló 
Bessenyei Annánál olvassuk: „Atyám, add meg nékem ama fejér követ / Es a 
kövön felül az új írott nevet . . ." (I. m.) Az Újabb toldalékaimban megint van egy 
keresett rím, amit nem Boldizsár találhatott a porban, amikor ott Béni barátjával 
játszadoztak: a mennyei - Bessenyei. Variáció az Vályi László idézett verses le-
velének erre a rím-ötletére: „Nem csuda külömben, mert ha már Bessenyi / 
Nevet visel, az mind okos valamennyi." Bár meglehet, nem is játszottak ők a kis 
Benjáminnal, hiszen „versváltásuk" azon való örvendezés, hogy „Krisztussal 
szent társaságban" lehessenek: 

A kis Bénim légyen nálunk szomszédságban, 
Vélem a Krisztussal szelid társaságban. 

(A kis Benjáminnak írott versem) 

Én is rettenetesképpen örülhetek, 
Hogy ily kies helyen eleget tehetek. 

(Erre való felelete) 

Milyen felnőttesen kirívó kifejezés Béni költőtárs Feleletében a „retteneteskép-
pen"! Boldizsár saját versei az efféle kis kétsoros és egyéb köszöntők lehetnek 
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(amilyeneket a gyermekekkel szoktak megtanítani). Ezeket - a Béni-epigram-
mával együtt - állítólag nyolcévesen írta: 

Isteni természet, szállj az én szívembe, 
Segíts mindenkoron ebbe a mívembe. 

(Isteni természet...) 

Örülök, hogy Kis uramat békességbe láthatom, 
Szeretetét, tiszteletét örömmel megadhatom. 

(Kis Jánosnak írt versem) 

Ez már tízéves kori darab; ez talán a legjobb: 

Ezernyolcszázhuszonkettő és October 
írta ezt a munkát tízesztendős ember. 

Végül íme négysornyi gyermekhangra „rímszerelt" részlet az Újabb toldalékaim-
ból: 

Bessenyei vagyok, egy gyermek: Boldizsár, 
Isten, az én lelkem Téged keres és vár. [...] 

Építsd és erősítsd lelkem, mint mennyeit; 
Nevelj a lelkeddel mint kis Bessenyeit. 

A hitelességre vonatkozó megnyugtatóbb feleletet Boldizsárnak aligha fenn-
maradt saját kezű szövegeitől kaphatnánk, nem a Bessenyei Anna vershímző 
rámájára vont, kivasalt, a maga verseszményei és technikája szerint átdolgozott 
vagy egyszerűen a Boldizsár nevében írt versektől. 

A Bessenyei Anna verseivel való módszeresebb egybevetés is hozhatna újabb 
eredményeket, ha ugyan megéri a fáradságot. Boldizsár poétái tündöklése tanúk 
előtt, a szűkebb gávai családi környezetben történt, képességei tehát nem lehet-
nek kitalációk. De hogy versfüzetekben megtestesített szabályos „költői életmű-
vet" hagyott ránk, az Anna nénjének ötlete és teremtő kivitelezése. 

Bessenyei György halott, Annának teremtenie kellett egy új költő-Bessenyeit, 
költőként kellett megteremtenie a sem Györgynek, sem neki meg nem adatott 
gyermeket. A lélektan láposában lépdel, aki erre a rejtélyre keresi a legfeljebb 
lidércfényként derengő választ. Megvilágosodás hihetőleg annak belátásával ér-
hető el, hogy Bessenyei Boldizsár afféle kisíiú-Psyché, akinek ránk maradt művét, 
a valóság látszatát keltve, jelen formájában nem a gyermek, hanem költő-nagy-
nénje hozta a világra. 
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Bessenyei Anna „Versei" (1815) 

Ha mindezt tudjuk negyedszázaddal ezelőtt, amikor Weöres Sándor Három veréb 
hat szemmel című költészettörténeti antológiája készült, W. S. mester poétriái 
közé (vagy akár a pataki, újhelyi, miskolci, tokaji színtereken játszódó Psyché-
történetbe is) Bessenyei Anna biztosan belekerül. Benne van abban irodalmi 
levelezőtársa, Molnár Borbála is. Ott lett volna a helye a poétriák között, mert 
nem volt tehetségtelen. Nemcsak áldozatos sorsa: költői műve is megérdemli, 
hogy fényre hozzuk Bessenyei György nagy nevének árnyékából. 

„Elek, sírok, írok, gondolkozom: / Nyugodnom nem lehet, szüntelen dolgo-
zom" - választott hitvallást verseihez, követve ezzel is Bessenyeit. Ez a szüntelen 
gyakorlati és irodalmi foglalatosság volt a legjellemzőbb rá. Talán nem is igazi 
költői becsvágy, inkább csak érzésnek és gondolatnak a köznapinál emeltebb 
szintű kifejezése sarkallta. „Ahol hibáztam, tűrjétek el bennem, minthogy én 
úgysem vagyok poéta, hanem csak egy lakos a világban, aki így érzek, és így 
gondolkodom, amint leírtam itt" - határozta meg poétikai fogalmak nélküli „ars 
poeticáját" szerénykedve verseskönyvének Kedves embertársaim! megszólítású 
előszavában. Önmagáról és eszményeiről pedig így nyilatkozott: „Lányember-
társotok, aki az Istent féli, a virtusos embereket szereti, akikből származnak az 
életnek legszebb, legjobb cselekedetei." (Vesd össze ezt a XXI. vers önvallomá-
sával: „Mikor engem minden szeretett és ölelt, / Bennem lelket, eszet, virtust 
és formát lelt.") 

„Nem poéta" lányembertársunk feltűnően jól ért a komponáláshoz. Verses-
könyvét „atyafiságos" levelek betétjeivel s A szerzőhöz írott versek függelékével 
teszi változatossá. Ez a kötetkomponálási mód Bessenyei Györgyre emlékeztet. 
Már a Pope-poéma fordítása, Az embernek próbája változatos, akár külön kötetnek 
is felfogható Toldalékkal jelent meg (Bécs, 1772). A Toldalékban Л lélekrül 300 
verssorát ugyanakkora terjedelmű prózai elmélkedésfüzér követi; aztán a Pári-
des-Rézus-Ediza-heroidák verseire megint próza, a Gondolatok gyakorlatias afo-
rizma-gyűjteménye felel. Azt mondhatnám: mint kötetkompozíció Az embernek 
próbája - s különösen a Toldalék - egy emelkedett és egy köznapibb hányadból 
áll, akárcsak Bessenyei Anna verseskönyve, amelynek istenes, filozofikus darab-
jait földközelibb levélszövegek s alkalmi társasági és társalgási versek ciklusa 
egészíti ki. 

A Bessenyei György Társasága (Bécs, 1777) még inkább ötletadó kompozíciós 
minta. Mesteri szerkesztéstechnikára vall, ahogy ennek a nevezetes antológiának 
a verses és prózaszövegeit a kedves öreg kopasz generális, Orczy Lőrinc iniciáló 
versétől a maga befejező Futó darabjaiig Bessenyei egybeválogatta. „Noha sok 
baj fúrja kopasz homlokomat" - üti meg már Orczy báró azt a hangot, ami a 
fennköltséget emberszabásúvá teszi a Bessenyei György Társaságában. íme a „ko-
moly", a „komor" szerkesztő válaszának „tiszta ríme" erre a hangütésre: „Em-
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beri hív érzés csergedez szívedbül, / Mennyei villámás csapkod ki lelkedbül. 
/ Csak úgy szóllok néked most, mint halandónak; / Megbocsáss, nem hívlak 
Méltóságos Úrnak". . . Még inkább Kapitány Barcsay Ábrahám „patai kunyhó-
jából" kelt levelei és versei képviselik ezt az elegyítő hangvételt. „Jól tudom, 
kedves Györgyöm, hogy nevetve nézed a táncoló időnek, azaz a fársángnak bo-
londjait"; „Azért, kedves Gyurim, ne vedd rossz néven"; „Ugyan, György, mit 
mívelsz, miben töröd fejed"; „Láttalak, Gyuri, az őrszobában felébredni", és így 
tovább, egészen a költőkoronázás ötletéig, amire a gömöri Tasso-Gyöngyösitől 
megszentelt Murányvárban kerülne sor („borostyán ágot törünk a fejedre, s a 
murányi várba idézünk, mint szegény Tassust Rómában"). 

Bessenyei Gyuri? Igen, a Bessenyei György Társasága episztoláinak barátságos, 
évődő közegében járhatja ez a meghitt, bizalmas megszólítás. Éppúgy, ahogy 
Bessenyei Anna „Társaságá"-nak episztolázói is tollúkra vehetik az Anicát az 
Anna helyett. Bessenyei Mária egyik levele emlegeti így Anna verseskönyvében 
az ő „kedves lelkének felét". 

Gyurit Murányban koszorúzná költővé kapitány Barcsay, és „a nyitrai must-
ra-piacról" is így üzen neki 1773. május 10-én: „Féljünk, Gyuri, leikeinknek [...] 
kínos sorsától, és ha egymásban tapasztalnék olykor, hívjuk ki őket ama dicső 
mezőkre, »Hol Máró, Tassus, Póp koszorút kötöttek, / Nézzük, ha találunk 
Gyöngyösit közöttek, / Vagy más magyarokat, kik verset szerzettek...«" 

Лш'слпак ilyen „dicső mezőt" és koszorús költőkolleginákat - három híres 
Annát a világirodalomból - Ferge János nyírpazonyi prédikátor kínál összeha-
sonlításul abban a panegirikuszban, amelyet Anna bizony nem is habozik be-
kebelezni verseskönyvébe. (Szólok még erről a dicsőítésről később.) 

Ismerte-e biztosan Bessenyei Anna a Bessenyei György Társasága s Az embernek 
próbája (és a Toldalék) Bessenyei-szövegeit? Bizonyíték rá, hogy Versei élére Bes-
senyei két szóban forgó kötete nyomán állította ezt a kétsoros ars poeticát: 

Élek, félek, sírok, írok, gondolkozom; 

Nyugodnom nem lehet, szüntelen dolgozom. 

És ezeket a kérdéseket is Bessenyei Pope-fordítását követve tette fel: 

Lettem, vagyok, múlok, ismét leszek, de mi? Nem tudom, búsulok, nem vigasztal semmi. 
(Magamat csudálom...) 

Szauder József, Bessenyei monográfusa már 1953-ban ezzel a szép nyugtázással 
válaszolt Gálos Rezső idézett megállapításaira: „Néhány évvel halála előtt hozzá-
költözött húsz évvel fiatalabb unokahúga, Anna, s ebben a művelt, írogató nőben 
kedves társra talált élete végéig." Nagy kár, hogy Szauder sem vehette kézbe 
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Bessenyei Anna Verseit Kazinczy szerelmeiről oly ihletett irodalomtörténeti 
esszét írt (Veteris vestigiaflammae, 1969), biztosan lett volna mondandója Bessenyei 
Anicáról is. így maradtak csonkán Szauder egybevetései Az estve és az álom című 
kötetében (1970), amikor összegyűjtötte a már Pascaltól és Voltaire-től idézhető 
ama kérdéseket, amelyekben - a francia példák nyomán - Bessenyei és Csokonai 
az emberi létezés végokát feszegeti. 

Szauder azt kérdezi: „Bessenyei kiáltása - vagy az őt is ilyenre bíró élményé -
visszhangoznék Csokonai ajkán? Ezé a Bessenyeié: 

Ki vagyok? mi vagyok? merrül s mibül jöttem? 

Hol voltam? s hogy esett, hogy világra lettem?" 

És ezeket idézi mellé párhuzamként Csokonaitól: 

Ki vagy, miért vagy, hol lakol? és kinek Szavára mozgasz? s végre mivé leszel? 
(Az ember, a poézis első tárgya) 

Mi voltam magam is, míg meg nem születtem, 
Míg fűből s állatból e testet nem vettem? 

(Az álom) 

Hogy ki és mi vagyok? mit kell itten tennem? 
E tigrisek s majmok közt kiért kell lennem? 

Micsoda célja van bennem az Istennek, 
Hogy engem teremtett, mi az oka ennek? 

(A kétségbeesés) 

Te, ki által mozgok, növök és dolgozok, 
Eszmélek, ítélek, vágyok, gondolkozok, 
Örvendek, búsulok, reménylek és félek, 
Te csuda valóság, belém szállott lélek. 

(Halotti versek) 

A Bessenyei-versek kritikai kiadásából (sajtó alá rendezte Gergye László, 1991) 
ez a kis gyűjtemény állítható össze: 

Itt szenyvedek, atyám, egyedül magamba, 
Gondolkozom, sírok, s írok fájdalmamba. 

(Rézus Parideshez) 
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A magánosságtul itt környül vétetve 
Hallgatok, barátom, te reád tekintve. 
A szív kebelemben édesdeden érez, 
Megnyugodt most egyszer s belülről nem vérez, 
Nézek, ülök, írok, rólad gondolkodom, 
Magamon, másokon titkon álmélkodom. 

(Barcsay kapitánynak, 2.) 

Barátom, kérdezed, mondjam meg, mint vagyok: 
Mozgok a világban, nézek és hallgatok. 
Bécs. 25. Augusti 1776. B. Gy. 

(Barátom, kérdezed...) 

Ki vagyok? mi vagyok? merrül s mibül jöttem? 
Hol voltam s hogy esett, hogy világra lettem? 
Érzek, gondolkodom, küszködöm, fáradok, 
S élek, melynek útján szüntelenül halok. [...] 
Nézek, gondolkodom, bujdosok, remélek, 
Járok, ülök, mozgok, s nem tudom, hogy élek. 

(Bessenyei György magához) 

„Az ember helyéről és létének értelméről" feltett kérdésekre - ahogy Szauder 
fogalmaz - „kereste a feleletet Voltaire, s adott rá választ Rousseau és Diderot. 
Csokonai is Voltaire magasán kereste a választ s megtalálta Rousseau és d'Hol-
bach segítségével." A Bessenyeié is a voltaire-i magasság, „de ez az »inquié-
tude«" az ő „sajátja" - teszi hozzá Bíró Ferenc (A fiatal Bessenyei és íróbarátai, 
1970); Bessenyei „arra kérdez, hogy vajon melyik univerzum bocsátotta őt útjára, 
melyikhez, az anyagihoz vagy a szellemihez tartozik - s a választás nem lehet-
séges, mert teljes, önmagában megálló magyarázatot egyik alapján sem tud 
elképzelni". 

Bessenyei Anna, akinek „válaszát" Az embernek próbája toldalékából és a Bes-
senyei György Társaságából idézett kérdések kódájává tesszük, nem kérdez. Ő 
csak válaszol, sírva, félve, valakit siratva, asszonyi hangon: „Élek, félek, sírok, 
írok, gondolkozom; / Nyugodnom nem lehet, szüntelen dolgozom." 

A „sírok, írok, gondolkozom" nem Bessenyei közvetlen önvallomásaiból, ha-
nem a Rézus-Parides-Ediza-heroidák egyik darabjából való: „Itt szenyvedek, 
atyám, egyedül magamba, / Gondolkozom, sírok s írok fájdalmamba." (A „félek" 
és a „Nyugodnom n e m lehet" a „szenyvedek" hozzávetőleges párhuzama.) Pa-
rides és Ediza tragikus szerelmi történetét (az atyjától, Paridestől próbára tett 
Rézus lakatlan tengerszigetben reked, szerelme, Ediza kolostorba vonul) úgy 
értelmezi a Bessenyei-kutatás: ebben is legszemélyesebb dilemmái kapnak han-
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got. „Sorsuk tanulságát" Rézus-Bessenyei Bíró Ferenc szerint önjellemző sírfel-
iratban fogalmazza meg: „Itt mull el egy ember, kit e nagy természet / A 
földnek porábul megelevenített. / Míg élt, történetin széllyel hányattatott, / 
Mindent érzett, látott, gondolt és hallhatott. /[...] Mindent a természet csinált életével, 
/ Amely szabaddá lett örök erejével." A kiemelt szavak a voltaire-i kérdés-fe-
leletek alig előtűnő variációi, a másik sor a természet, a „vér", a „szív", az 
„érzékenység" hatalmára vonatkozik: „az isteni akarat és a természet erejeként 
megnyilvánuló szerelem között diszharmonikus viszony támad" (Gergye Lász-
ló). Vagy még élesebben fogalmazva: „a »természet rabsága« most félelmetes 
ketrecnek mutatkozik. Jellemző, hogy Ediza a kolostorban még Istent kérlelve 
sem tudja kitépni Rézus képét a szívéből: nem csupán a józan ész, de maga a 
teremtő sem tudja megszabadítani lelkének kínjaitól - nem győzhető le sehogy-
sem az érzékenység, a természet ereje" (Bíró Ferenc). 

Ha Rézus: Bessenyei, Ediza: Anna. Ő, a hagyományos, tételes vallásban két-
ségek nélkül hívő protestáns (az „igen istenfélő agg leány") sem tud megsza-
badulni György emlékétől. Nyugtalanság, félelem, sírás kínozza, s emlékjelet 
(„sírfeliratot") állít neki két őt idéző sorának változatával: „Elek, félek, sírok, 
írok, gondolkozom; / Nyugodnom nem lehet, szüntelen dolgozom." Most azt húz-
tam alá a Bessenyeit megidéző „epitáfium"-ból, ami gyakorlatias ars poetica 
érvényű. „Szüntelen dolgozom", „gondolkozom", „írok": úgy lehetek méltó hoz-
zá, úgy mutathatom meg magam, úgy követhetem, ha verseimet Véle iniciálom, 
ha ezzel a Tőle vett kétsoros mottóval egyszersmind Neki dedikálom. 

A Bessenyei-változatok közüli választásnak és az imitáció műformájának nem-
csak életrajzi, hanem poétikai oka is van. Ami Annából kiszakad, azt egy két-
soros „epitáfium"-epigrammába tömöríti. Éppúgy, mint a Barcsayhoz forduló 
Bessenyei, aki maga is kétsoros epigrammaként hagyta hátra a kronológiailag 
legkésőbbi, a valami okból pontosan dátumozott és betűjelekkel aláírt „Barátom, 
kérdezed. . ." kezdetű változatot. A dátum és az aláírás jele nézetem szerint 
éppen azt jelenti, hogy ez a két sor a kritikai kiadás vélekedésével szemben 
nem töredék, hanem befejezett, teljes és hiteles epigramma. Bessenyei Anna is 
éppen ilyet írt, mert kiváló mintát talált hozzá. 

Megjegyzendő, hogy csak az „Élek, félek, sírok..." (ez legyen tehát a címe, nem 
az, hogy [Töredék]) két fájdalmas, öntudatos, személyes, etikus sora ntán követ-
kezik a verseskönyv „istenes" intonációja, az Ég szemlélésén való elragadtatás. 
György emléke s élménye olyan erős, annyira „nem győzhető le sehogysem az 
érzékenység, a természet ereje", hogy Anna előbb engedi átáramolni magán a 
„vér", a „szív" emlékeit, és csak azután kulcsolja össze a kezét, veti szemét 
elragadtatottan az égre. 

Ahelyett, hogy végigtekintenék a Bessenyei-költészet és Bessenyei Anna ver-
seinek kínálkozó további párhuzamain, felteszem a fentebb anticipált kérdéseket. 
Mit ismert ő valójában Bessenyei versei és prózai munkái közül? Mit profitálhat 
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Bessenyei Anna műveiből a Bessenyei-kutatás? Milyen Bessenyei-kötetek s kéz-
iratok fordulhattak meg a kezén? Kikből állott és népesebb lehetett-e, mint Ver-
seiből kitetszik, „Bessenyei Anna Társasága"? Kik voltak az olvasói? Volt-e kri-
tikai visszhangja verseskönyvének? Ismert-e, hasznosított-e más írókat? Kiket 
kedvelt, olvasott Bessenyein kívül? Milyen istenkép és filozófiai-teológiai tájé-
kozottság, felekezeti elkötelezettség (vagy tolerancia) határozza meg vallásossá-
gát? A még szaporítható kérdésekre műveinek kommentált kiadásával nyerhető 
felelet. 

Amivel én zárni szeretném ezt a költészettörténetünkbe beiktató kísérletet, 
az most már csak a verseskönyv világának és darabjainak néhány további szín-
nel való jellemzése. 

Még egyszer kiemelem, hogy Bessenyei Anna Verseinek a köznapi és az emel-
kedett tematika és az azokkal adekvát hangvétel váltakoztatása ad sajátos jel-
leget. 

„Egynéhány levelekre fognak találni olvasóim e közt a kis m u n k á m közt [...] 
Kár lett volna ilyen szép leveleken kalácsot sütni csak..." - olvassuk háziasz-
szonyos indoklását az előszóban. De verssel is m o n d köszönetet neki ajándékba 
küldött „fáin kalácsok"-ért: 

Köszönöm alásan az egy pár kalácsot, 
Bezzeg adhatom már azt a jó tanácsot, 

Hogy Vatay Esztert mindenek szeressék, 
És a barátságát szüntelen keressék. 

Mert bizony jó, okos, szép és nemes vérű, 
A nagy társaságban diskurálni mér ű, 

Az okos ezeket benne mind felleli, 
Azért Bessenyei Anna is öleli. 

A kiemelt tiszta rím a mesterkedők hagyományát idézi. Ami a kalácsköszönő 
sorok után következik, s amivel Bessenyei Anna bevezeti A szerzőhöz írott versek 
ciklusát, az is ebből a mesterkedő örökségből merít: 

Ez egy ifiúnak ítéletféfe/e, 
Kár volna kihagyni, nyomassuk ide le. 

Becsüljük meg benne, hogy ő is a virtust 
Dicséri, szereti, inkább mint a bort s tust. 

Nem hinném, hogy ne mutatkozna komponáló tudatosság abban is, hogy ez 
a két derűs-játékos epigramma a kétségbeesett önvallomás, a XXI. vers után, a 
hangváltogatás jeleként következik. Amit már idéztem a XXI. vers téziséből, hadd 
folytassam a hosszabb befejező antitézissel: 
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Hogy álljak én itt meg, mikor csak por vagyok? 
Félelem, bú, kétség bennem igen nagyok. 

Miért vagyok hát így? Mondd meg, ha van eszed, 
H a feleségednek személyem nem veszed. 

Erre ugyan nékem, tudom, meg n e m felelsz, 
Világ és test szerént erre okot nem lelsz. 

Megmondom hát néked magam, miért lettem, 
Ezt az okoskodást, léteit miért vettem? 

Hogy a Mindenhatót esmérjem, csudáljam, 
Szeressem, imádjam, törvényét megálljam, 

Hatalmát, jóságát, szeretetét valljam, 
Félelmét, kegyelmét másoknak javalljam, 

Az igazgatását mindenben esmérjem, 
Mint Fő-Valóságtól boldogságom kérjem. 

Áldassál hát, Isten, ki így teremtettél, 
Engemet leánynak, nem asszonynak tettél! 

Tovább is igazgass, hordozz, mint akarod, 
Csakhogy arra kérlek, tartsd rajtam szent karod, 

Hogy soha ne érjen semmi veszedelem 
Őrizz meg, Istenem, légy örökké velem! 

Az isteni mindenhatóságban való elragadottságot én nem érzem túlfűtöttnek, 
agitatív felfokozottságúnak. Bessenyei Anna embereszménye Isten teljes köve-
telésével elérhető közelségbe kerül: 

Látod, az ég, a föld s minden, ami vagyon, 
A Teremtő léteit bizonyítja nagyon: 

Hogy vagyon Ő és lesz, lettünk mi is tőle, 
Sugározunk most is, látod, ki belőle. 

Hogy ember-Istenek legyünk s néki mássá, 
Hatalmát, jóságát mindenikünk lássa. 

Az idézett versnek az a címe: Magamat csudálom; az Istent minden teremtőjének, 
örökké élő valóságnak vallom, érzem, hiszem. A „Magamat csudálom" versindító 
tézishányad önvizsgáló kérdések filozofikus sorozata: 

Lettem, vagyok, múlok, ismét leszek, de mi? 
Nem tudom, búsúlok, nem vigasztal semmi. 

Az erőm, az időm, vagyonom, szépségem, 
N e m állhatnak ellent, romlik az épségem. 
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Állapodjunk meg itt, lássuk azt a csudát, 
Tanuljuk ezt inkább, mint akármicsodát. 

Ember! Mondd meg nékem, semmiből hogy lettél? 
Változást, büntetést, törvényt kitől vettél? 

Hol voltál, mi voltál, addig míg nem éltél? 
Míg nem teremtettél, úgy-é nem is féltél? 

Ha hát teremtettél, nem vagy igen régi, 
Hogy foghatod azt meg, akinek nincs végi? 

A vers válaszai közül egyetlen „materiális" következtetést ragadok ki: „Ha 
már valóság vagy, semmivé nem leszel." A folytatás természetesen ez a vég-
következtetés: „A valóságos bölcs beszélget magával. / És nem ellenkezik az 
önnön javával. / Szereti, cselekszi Istene törvényét, / Abba határozza dicsősége 
fényét." 

Noha a két első sor a Bessenyei György magához idézett helyének visszhangja, 
ezek a kérdések és válaszok inkább Az embernek próbája első két részének köze-
lében láttatják Bessenyei Annát. Csak az annotációkat idézem: „Egy embernek 
haladó sorsáról a Világra nézve"; „Az örök Valóság tudatik, de annak nagy 
természete titokban marad. Az ember magát tökéletesen magyarázni elégtelen: 
nem ismervén a teremtésnek mély munkáját." 

„Isten és értelem" - utalhatunk kulcsszavakkal Bessenyei Anna vallásos köl-
tészetének lényegére; „egy emberbarátod" - idézhetjük a felvilágosodás termi-
nológiájával kifejezett önmeghatározását. A „Magamat csudálom.. ." kérdései a 
kötet következő versében még bizonyosabb válaszokká higgadnak: 

Isten és értelem, lakozzatok velem, 
Megelégedésem veletek nevelem! [...] 

Ember vagy, ne vétkezz, lelkedet emeld fel 
Istenhez az Égre, s örömöd ott leld fel. 

Tudod-é, hogy ki vagy és mivégre lettél? 
Erről talán eddig tudományt se vettél. 

Nem érzed-é régen, hogy halhatatlan vagy? 
Azért a kívánság s vágyódás benned nagy. 

Mindazt erősítik ezek benned, látod; 
Én is erősítem: egy emberbarátod. 

Az értelmesen, nem vakbuzgón hívő emberbarát biztos lábakkal áll a földön, 
s megint Pope-Bessenyei kezét fogja: „Elmém, hű barátom, Isteni vezérem! / Kelj 
fel, indulj velem, társaságod kérem." 

Életteli és örömteli megfigyelés - a betétdarabokból is - számtalan idézhető 
a verseskönyvből. Ez a hétköznapi elragadtatottság és szemléletesség máig fris-
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sé-elevenné teszi Bessenyei Anna költészetét. Mária nagynénje - akinek napjában 
„kétszer is lemossa a pápaszemet a könny az orráról" - „atyafiságos" levélben 
hívná magához, de Anna nehezen hagyná ott Pál bátyját (Bessenyei György 
öccsét), mert az a kötelessége mellette, „hogy a pipájába tüzet tegyen". Pedig 
nem szerette a divatban hivalkodókat és nem szerette a dohányfüstöt sem. Versei 
előszavában olvassuk: nem kedveli azokat, „kik csak arra vágynak, hogy a világ 
szerént nagy tetejű, igen kicsiny karimájú görbe kalapjok legyen, amely alatt 
aztán hijába süti-el a Nap az orrokat, most azzal semmit nem gondolnak, csak-
hogy egyenes nyakkal, görbe kalappal járkálhassanak, cifra pipával, melynek 
szárára gyöngyökből rakják a neveket, hogy annálfogva szüntelen füstölhesse-
nek vele, akár fáj, akár szédül a fejem tőle, semmit nem figyelmez rá, mert 
szokás az a füst". Mária néni tovább próbálkozik: Pálhoz is levéllel fordul az 
együttlakás s Pál és Anna óhajtott látogatása ügyében. Azt panaszolja Pálnak: 
„olyan cifra szobát és egyebet annyit nem adhatok, mint a bátyád." Nem tudom, 
kire, nem Bessenyei Györgyre céloz-e itt, mert Gálos életrajzában mind a Be-
regben gazdálkodó Pál, mind Mária (akinek Csorna Józseftől született gyerekei 
Bessenyei György főörökösei lesznek) csak mellékszereplő. Mária László nevű 
fiával 1806-ban járt Györgynél Pusztakovácsiban, s akkor Annával is találkoz-
hattak. Mária ebben a levélben őrizte meg Anna családi becenevét: az Anicát. 

Bessenyei György is így hívhatta. 

Szerelem és halál 

Ilyen lektűr-alcímmel kell utalnom az idegenvezetők, helytörténészek, mú-
zeumőrök által ma is életben tartott Bessenyei-hagyományra, mert az különösen 
úgy tartja: György és Anna szerették egymást. A bakonszegi Harasztosi Csaba 
adatokat és hiedelmeket elegyítő felvilágosítását így idézi Ónody Magdolna 
(akinek kéziratos helyismereti dolgozatát Porkoláb Tibor juttatta el hozzám): 
„Bár húsz évvel fiatalabb volt, mint a testőrköltő, György beleszeretett unoka-
húgába, és emiatt el kellett jönnie Feketetótról. Egy szál lovon jött Pusztaková-
csiba, amely a mai Bakonszegnek egy része. Itt egy Pelbárt Pali nevű kis pa-
rasztfiúval egy földházat épített, abban élt sokáig. Szakácsnője Barakon Rozália 
volt. 1790 őszén készült el csak az új ház, amiben később lakott, és amely most 
múzeumnak van berendezve. Ezután látogatta meg a költőt Anna, Bessenyei 
György édesanyjával együtt. »Akiben örömöm találnám, hozzám lakni nem 
jön« - írta sóhajtva a költő. De később ez is bekövetkezett. Anna is csalódott 
szerelmes lett, és amikor unokabátyjának egészségi állapota megromlott, hoz-
záköltözött és megosztotta vele a magánosságot. [...] Bessenyei György 1811-
ben halt meg. Kertjében temették el kedves piros almafája alá, sírjára Anna 
liliomot ültetett." 
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Úgy tűnik fel, Bessenyeinek és Barcsaynak közös vágya volt ez az almafa 
alatti örök nyugalom. Barcsay temetéséről nyolc évvel később így tudósítanak: 
„Szerelmetes kedves felesége azon almafa alá temette őtet, amelyet ő maga 
választott magának még életében jövendőbeli hosszú álmának csendes nyugvó-
helyéül. Ugyanez a forrás hasonlót közöl Bessenyeiről halála után öt évvel: 
„Kívánsága szerint egy almafa alá temetődött, arra a helyre, amelyet ő magának 
még életében jó előre hosszú aluvása helyéül kiválasztott." A németül és ma-
gyarul is megjelent Ungarischer Plutarch - Nemzeti Plutarchus (1815-16) köteteiből 
idéztem. A lexikon testőríró-életrajzai adatgazdagok, jól értesültek. Kár, hogy a 
foghíjas bibliográfiai kézikönyv (és a Bessenyei-kutatás) közülük éppen a Bes-
senyeiét, a legrészletesebbet nem tartja számon. (A Bessenyei-nekrológokkal és 
a Laczka-féle életrajz autográf kéziratával együtt tervezzük kiadását.) Bessenyei 
és Barcsay almafája a „Gesunkenes Kulturgut" tartományába tartozik. A hagyo-
mányozódás útja egyelőre 1815-ig mutat vissza, de Barcsayról idézi Döbrentei 
már egy évvel előbb (vö. Ballagi Aladár testőrség-történetével, 1872), az almafás 
történet genezise tehát még korábbi lehet. 

Anica és Psyché 

György halála után Anica egy ideig Pál úr vendégszeretetét élvezte Beregben. 
Nemcsak a verseskönyvbe belekerült (1811 és 1815 közé datálható) levél, de 
több vers is igazolja ezt (Lónyay és Morvay urakhoz, [...] mikor a vármegyeházában 
a bátyámmal mint vendég megfordultam; Kedves bátyám nevenapjára írott versek; 
Ugyanennek a bátyámnak kérésére írott versek). 

Még valaminő ártatlan beregi flörtféléje is volt akkortájt; java terméséhez 
képest elég gyenge versben örökíti meg: „Mert a bölcs természet bennünket 
úgy vezet, / Hogy általa fogjunk barátságos kezet. / Melynek igazságát magá-
ban érzette, / Mikor a Rák-szemet a kezembe tette. / De akkor szemérmünk 
törvénye megtiltott, / Hogy egy főhajtásnál többet ne tegyek ott." A kezébe tett 
„Rák-szem" kötő-horgoló alkalmatosság lehet, ahogy egy célzásból kikövetkez-
tetni: „Köszönöm alássan, hogy pamutot hozott, / Mellyel tiszteletet magának 
okozott" (Egy szép ifjúhoz, ki első látásával megajándékozott és szeretetet mutatott). 

Vannak a verseskönyv világi traktusában ennél érdekesebb darabok is: két 
vers Szathmári Pap Mihály kolozsvári teológiaprofesszorhoz (annak egy válasz-
levelével), a népszerű költőnő, Molnár Borbála verse Bessenyei Annához, Ma-
russy Dániel s Ferge János versei az asszonyi nem dicséretéről. Ferge János 
nyírpazonyi lelkész poétaember volt, Poenitenciális új énekek címmel adott ki 
verseskönyvet (Sárospatak, 1809), mégis meglepő, milyen tájékozott. Három hí-
res, tudós Annát is felsorakoztat, hogy némi hátteret fessen a gávai poétria 
mögé: 
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Versei, míg porba tésznek, 
Bessenyei Annának, 

Nálam oly kedvesek lesznek, 
Mintha kincset adnának. [...] 

Kotnnén, Schurmán és Fábernek 
Három tudós Annái 

Élnek, bár porban hevernek, 
Éltetik szép munkái. 

A nagy Bessenyei nemzet 
E magyar hazában is 

Nemcsak férfiakat nemzett, 
Hanem él lányiban is. 

Ezek valóban nevezetes író-Annák! A XI-XII. századi Anna Komnéné (Com-
nena) Alexios Komnénosz császár leánya, az atyjáról írt történetírói dicsőítés, 
az Alexiász szerzője. 

Schurmann Annáról Faludi Ferenc áradozik a Téli éjtszakákban: „Még egy 
ragyogó csillagot tudok a fehér-népben. Ennek dicséretes neve Schurmann Anna 
Mária. Ez volt eddig e világ csudája az asszonyok között, azért méltó, hogy 
életének legalább kis részét lássuk magyarul is." 1607 „esztendőben lett a világra 
Coloniában. Calvinus hitén nevelkedett fel", már hatévesen „mesterséges képe-
ket tudott metszeni a papirosra", aztán megtanulta „teljesen az énekszót, a 
virginát, a képírást és faragást". Kézírása „oly ritkaság volt", hogy gyűjtők ver-
sengtek érte, „kincsek közé rakták". Gyémánttal ablakra karcolta Krisztina svéd 
királynő arcmását, önarcképét pedig „tükörbe nézve szakasztott úgy ékesen 
kitapasztotta". Tizenegy nyelven tudott, „sok könyveket írt", ő volt „a tizedik 
múzsa", a „hollandiai Minerva". Nemcsak keze munkáiért, kezéért is versengtek, 
de hiába kérte meg egy „bölcs, gazdag" hollandus, „nem tehette szerit, mert 
szűzen akart élni, úgy is halt meg hetvenkétesztendős lévén". 

Ez a régies kuriozitásokkal teli életrajz még a barokk kor „csudája". Fáber 
Anna azonban már kortársi különlegesség. Erre a Fáber Annára - mert eredetileg 
Anna Cecília Ambrosiusnak hívták, a Faber férjének vezetékneve és Fabricius 
alakban ismert - hosszabb keresés után leltem rá. „Freundin Klopstocks": Klop-
stock barátnője! - szította fel érdeklődésemet egy új német irodalmi lexikon 
elszólása és a hivatkozás: „ADB VI, 504 f." Az Allgemeine Deutsche Biographie 
1877. évi VI. kötete 504-505. lapján ott is a részletes életrajz „Anna Cäcilie 
Fabricius, geb. Ambrosius"-ról. Kereskedő leánya volt, 1711-ben ment férjhez 
Johann Christian Fabriciushoz, két fia született, 1820-ban halt meg. Fabriciusnét 
a francia protestáns Reveillière-Lepaux könyvének lefordítása (Értekezések az Is-
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tenszolgálatról, a polgári szokásokról és a nemzeti ünnepekről, 1798) és egy szomo-
rújáték (A hőn szeretett Henrik avagy a protestánsok méltósága, 1802) híresítette el. 
Az emlékezetes szerelmeket s házasságokat megélt Klopstock, a Messiás és az 
ódák világhíres szerzője (akinek akadémiai tervezete, a Deutsche Gelehrtenrepublik 
csak tíz évvel korábbi a Bessenyeiénél) soha nem látta Anna Cecilia Ambrosiust; 
úgy írta hozzá leveleit, mint Goethe a személyesen nem ismert Auguste Stollberg 
grófnőhöz. Klopstock Meta Moller halála után alighanem Ambrosius kisasszonyt 
veszi feleségül, ha Fabricius úr közbe n e m lép. „Szeret Ön engem?" „Akar-e 
örökké szeretni?" „Metán kívül nem ismertem más lányt, aki szívemhez oly 
közel állott, mint Ön." „Minő csalárd dolog, hogy Önnek most férjhez kell 
mennie, most rögtön!" - ragadok ki néhány idézetet 1867-ben publikált levelei-
ből, amelyeket 1767. augusztus 29-e és 1770. október 20-a között írt Koppenhá-
gában. (Klopstock évdíjat kapott V. Frigyes dán királytól, hogy Koppenhágában 
befejezhesse a Messiást.) 

A nyírpazonyi verselő, Ferge János tiszteletes Fabricius asszonynak legfeljebb 
teológiai fordításáról hallhatott harangozni. Friedrich Gottlieb Klopstock és Anna 
Cecilia Ambrosius szerelmes irodalmi barátságát György és Anna kapcsolatával 
párhuzamba állítani: kínálkozó virtuális ötlet. Már nem az irodalomtörténet-írás, 
nem is a filológiai esszé tartományába tartozik. 

Hanem a költészetébe. Oda, ahová Weöres Sándor emelte a kitaláltból való-
ságosnak tetszővé, lehetővé gyúrt Lónyai Erzsébetet: Psychét. Weöres végtelen 
lehetőségeket adott Psychének: Kazinczy ölébe pisilt, „a dicső Wesselényi-csa-
ládfával nyársaltatta fel magát" a delizsánszban, a zárdából kiszabadulva Goethe 
költőistent és a csendes tébolyodottat, Hölderlint kereste fel. Miért ne fújhatták 
volna Psyché fürtjeit a hideg dán szelek Koppenhágában, ahol a Messiás napi 
penzuma után Klopstock titkos episztolát vet papírra Anna Cecilia Ambrosius-
hoz? És miért ne emlékeztethette volna ez Psychét a Pusztakovácsiban kétszer 
is meglátogatott Bessenyei Anna titkolt szerelmére, György úrra, aki Bakonszeg 
csendjében, Bihar fullasztó magányában „Ült csendesen a tornác zugán / és 
nézte a bukó napot". De aztán nem „a toll", hanem Anica arany öves dereka 
„után kapott, / Utolsó szalmaszál u tán" . . . 

Weöres megengedte, hogy a Psychét továbbírják (lásd Csernus Mariann és 
Nagy Péter applikációit). Én György és Anica Koppenhágáig elnyilallható tör-
ténetével írnám tovább a Psyché-regényt. 
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