
Sinkó Ferenc

BENICZKY, A SZENTELT VITÉZ
Háromszázütven éve született Beniczky Péter, és százötven

esztendede, hogy utoljára kiadták egyetlen verseskötetét, a Ma
gyar Rilhmusokat. Nevét az irodalomtörténet Balassa követői kö
zött tartja nyilván, az, úgynevezett főrangú költők társaságában,
és az epigonoknak járó hűvös bírálattal tér napirendre felette. Pe
Ilig verseskötete - attól kezdve, hogy fi. költő halála esztendejé
ben, . 1664-ben Bertök István esztergomi kanonok Nagyszombat
ban kiadta -, nem egészen másfél század alatt, 1806-ig, tizenhét
kiadást ért meg. Azt bizonyítja e szám, hogy a XVII. század má
-odik felének és a XVIII.-nak kellett Benicsky mondanivalója,
hogy akor embere szerette, nagyrabecsülte, szívesen fordult hoz
zá pihenésért és vigasztalásért,

Beniezkv nemcsak költészetében volt Balassa követője, élete
is hasonlított Balassáéhoz. A felvidéki végek sajátos társadalmá
ból való, mely testévelodadobta magát a török elé, lélekben pe
dig a szellem ételei és élete után áhítozott, megkísérelve, hogy harc
közben is szolg'álja a nemzet kulturáját, Vácon született. Apja,
Beniczky Ferenc szentelt vitéz, Vác város kapitánya volt. Ott
nevelkedett Péter a végvárosban, gyakran harci zaj közepett; ami
kulturát kapott, szelíd lelkű anyjától, Dacsó Annától kapta. Apja
házánál tanult meg latinul is. Ifjúkorában ott forgott a végvári
vitézek között és a harcokban olyannyira kitűntette magát; hogy
jutalmul négy falura terjedő birtokot nyert.

Élete második felét Nyitra megyében töltötte, Pácolajon. Szel
leme előtt, úgy látszik, meghódolt a környék társadalma; ta
náesadója és barátja lett a gazdag Thurzó Annának, ő fogalmaz
ta meg az asszony végrendeletet és ő lett annak végrehajtója.
Ilyen minőségében kerűlt szembe éppen azzal a főúri társadalom
inal, amelynek költőjeként könyveli el az irodalomtörténet. A ke
serű küzdelem, amelyet a feudális kapzsisággal kellett vívnia,
kimerítette erejét. Verseit még maga rendezte sajtó alá, de könyve
sikerét már nem érhette meg.

"Magyar Rithmusok, amelyeket írt nemzetes Beniczky Péter
szentelt vitéz, első része, szép isteni dieséreteket és pcnitentaia
tartásra indító énekeket foglal magában, a második közdnséges
m agyu r példabeszédeket szép oktatással" -- ez verseskötetének
cím.. : barokk szokás szerint összefoglalja és elmondja a mű tar
talmát és velejét. És llle,gjeWli azt is, ami Beniczky könyvének
sikerét megalapozta. A "penitencia tartásra indító szép énekek"
éb a "közönsége8 magyar példabeszédek" olyan tárgyat jelentet
tek, amelyen át a korabeli magvarság' lelkét szólaltatta meg és a
lelkéhez tudott szólani.

Formáiban valóban epigon, Balassa követője, de mondaui
valójúban van valami, amit nem lehet oly könnyedén az vepigon
jelzőjével elintézni. Életéről végeredményben keveset tudunk, de
az az egyéniség, amely verseiből sugárzik, megragadó, határozott,
tele van mélységgel éR sok olyan vonással, amelyből az utána
következő évszázadok is mcrítettek. "Hogy ezeket a verseket ki-
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nyomtattam - mondja első kiadója, Bertók István - oka az;
hogy meg akartam mutatni, hogyha az ember szintén sokat nem
tanult is és iskolákban nem járt is, ha sokat deákul nem tud is,
privato studio, csak a munkát és olvasást ne restellve, sok hasz
nos dolgot cselekedhetik, mint szegény Beniczky Péter uram."
A kor azt a magyart látta Beniczkvbeu, aki önerejéből, autodi
dakta médján fel tud emelkedni a szellemi élet magaslataira, és
akinek az élményei biztosítják a hitelét.

Olyan dícséret ez, amely igen jellemző és sokatmondó ebbeli
a korban, amikor oly nagyra becsülték a poeta doctust, és amely
ben illett telezsufolni minden írást klasszikus nevekkel. Beniczky
a végvári társadalom magyarjainak mindénnapi életét, gondol
kodását képviselte verseiben. Az önmagában és az emberben,
minden emberi erőben csalódott, vergődő és' kínlódó ember vi
lága nyílik meg a Magyar Rithmusokban. Még pedig oly hatá
rozottan és oly erővel, hogy meg lehet belőle rajzolni a török és II
Habsburg között, feudális urainak járma alatt vergődő végvári
magyar világának irányító eszméit, erkölcsi magatartását és fel
fogását.

Önmagáról tudja és meggyőződéssel vallja, hogy: "Kősziklától
fajzott - Sárkány ieién hízott -- Elfajult kemény szivem." Min
dennapi életéről tudja és vallja: "Menésem szükséges, - Téréseni
kétséges". És hogy: "Vesznek azért gyakran - Akik bíznak bát
ran - Magános erejökben". De ugyanakkor így figyelmezteti ma
gát is, kortársait is: "Ne bízd magad másra - Hogy ne jőjj rom
lásra - Hanem magad menj elől". Mily t eagikus erővel komorlik
fel a végvári magyar sorsa ebből a bíztatásból: "Mostan paisodal
- Tisztítsd s páncélodat - Sisakod vedd le szegrő l - Élesitsd
kardodat - S híz~aljad lovadat - Oldd ki az eke mellől". Ilyen
bíztatást csak olyan társadalom fia hangoztat. ahol megszekott
dolog, hogy az ekéből ki kell fogni a lovlat harcra.
. Beniczky stílusát sokszor dícsérik a későbbi korokban. Er
dekes, mily kevéssé veszik észre viszont benne azt, ami talán a
legsajátosabb és a legjellemzőbb: hogy addig szekatlan erővel
jelenik meg verseiben a szabadságszeretet és a belső. lelki szem
felfordulás az uralkodó rend alaptörvényeivel. az uraság és szolga
ság rendszerével.

"Mi lehet kedvesebb - S gyönyörűségesebb - Mint a kívánt
seabadsáqt" - kiált fel s így tesz hitet az emberi függetlenség és
szabadság mellett: "Ki ·van más birtokában - Sok álomszakasz
test, - Törődés-(, udvarlást - Tűrve nyög az magában - Aki más
asztalán - S nem maga tányérján -- Akar enní a koncban. 
N em mondom, királyság - De egy kis uraság - Ki lakhatik
házánál - Bár füstös légyen is - gs sással fedett' ill - Jobb
más palotájánál - Nyugszik hol akarja - Sétál hol kívánja 
N em ül más ajtajánál."

Petőfi híres versének, a Farkasok dalának motívuma nála
Ieleník meg első ízben a magyar irodalomban. Nagyobb verseiben
is, közmondásaiban is feltűnik a kutva és a farkas szembeállítása:
"Farkas ha koplal is - Nem cserélne mégis - Kalmároknak ebé
vel- Ebnek va.~lánc nyakán - Kötve szekér farán - Noha lakik
jó lével. - Farkas úr magának - (h'ül szabadságnak - Ritkán
ütik. vesszővel".



A szahadságszeretet ott kap egészen határozott társadalmi ízt.
ahol az urak és a szolgák egymáshoz való viszonyát és egyáltalán
az urak viselkedését táirgyalja. Az úr-szolga viszonynak kiilön
iker-verset szentel. Az elsőben, malynek címe: "Jó szolga, keve
sen hív voltál, ezután nagyobbat bízok rád", hosszan felsorolja
mindazt; amivel az urak bíztatják szolgáikat, amíg szűkségük van
rájuk. A másik versben, melynek címe: "Ember fogad fogadást,
aggeb .aki megállja", azt mondja el, milyen ürüggyel hajítják félre
a szolgát, akire nincs szükség: "Hogy liberia ruhád - Lészen
rongyos gatyád - Az is avult és' reves - V éare költnek rád bűzt

- Hogy minden szód gyujt tűzt -- Kezed enyves s va,qy nyel
ves." "Aki eztet iria - Alkalmason tudta, - Az udvarnak mivoi
tát - Mert az irigyektől - És fondor nyelvektől - Gyakran hal
lott íly nótát: - V én seotaa s agg kuiua - A hasznot nem hajtja
- N e vesztegess rtf korpát". Ha a magyar szatírából gyűjteményt
akarna valaki összeállítani, nem hagvhatná ki belőle ezt az iker
verset.

A feudális úr-fogalom elítélése megjelenik megverselt köz
mondásaiban is: "Soha na,qy urakkal - Cseresznyét mamkkal ..
Ne egyél egy tálbul - Ha eszel szépen - Esel irigységben 
Rád lövöldöz magvábul - H a csontot nem ront' is - Jelt hágy
rajtad mégis - Hogy nézd másszor iáoolabb" (143. közmondás).
"Nagy urak ezerelme - S kedveknek öröme - Jár gyakran nyúl
háton - Mely hol egyszer nyugszik - Másszor ott nem fekszik
- Nyomot sem hágy a hordon. - Igy az urak kedve - Egyszer
volt nevetve - Mjsszor veretett nyakon" (144. közmondás}, Egé
szen nyiltan bírálja kora társadalmi rendjét egy-egy' ilyen verses
közmondásban: "Sok jó ló a hámban - J.lfe(Jszalwd a vonyásbal''''
l1ert nem tudják jó voltát - Sok. érdemes legény - Hogy értéke
szegény - Fogja az eke szarvát - Noha az tarsolyból - S nem
csak ezüst tálból -- Eeenete vajas. pogácsát". Vagv». "Orszá,q
pusztulása - S városok romlása - Gyakran történik abból 
Hogya; jó gonosztól - S a jámbor latortól - Nincs rekesztve
egymástól. - Latornak aranylánc - Jámbornak nehéz tá.nc _.
ltéltetik birákfól". .

Abban a kétszázötven versben, amelyben a korabeli magyar
közmondásokat szedi össze Balassa-strófákban. természetesen nem
csupán társadalombírálat található. Összefoglalja mindazt a szen
tenciát, véleményt, közmondást és szállóigét, amelyben a korszak
magyarja a maga világszemléletét, önmagáról, . társadalmáról,
asszonyairól, fiaüalságáról, erkölcseiről, a jó és a balsors válto
zásairól való meggyőződésétkifejezte. A szerenese. a balsors nagy
élménye, mely Zrinyitől kezdve ott kísért költőink soraiban. Be
niczky verseinek is állandóan visszatérő tárgya: .Beerencse ke
reken. azért okosan' ülj - Tündér változásán hogy meg ne szé
gyenülj - Mikor rád moeoiuo«, mások kárán tanulj - Biztatása
után vakmerőn ne indulj".

Azáltal, hogy - a magyar irodalom történetében talán elsőnek
- összefoglalja és versbeszedd a magyar közmondásokat, sokkal
közelebb áll a néphez, mint a főúri társadalomhoz. A palotával
szemben a sásfedte hajlékot dicsérő, és az eke mellett szántó ma
gyart harcra bíztató verseiben amellett a társadalmi réteg mel-
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lett tesz hitvallást, amely ott maradt a pogány-gyötörte magytar
rögön és vállalta sorsa minden következrnénvét.

Ez Beniezky-Iéle verses közmondás, 1.1 rigmusba fogott szen
teneia sajátosan magyar műf'a.i, amelyet évszázadokon át szerét
tek és gyakoroltak eleink. Mint n gyöngyszemek, úgy ragyognak
a nép által megteremtett. formába csiszolt magyar közmondások
versben. prózában. világi és egyházi művokben, még a magya)'
dráma sokszor oly kedvesen kezdetleges k ísér-letoiben is. hogy
nemzedékről-nemzedékreátadják a bennük rejlő bölcsességet, ame
lyet afféle magyar filozófiának tartott még a XVII. és XVIII.
század maevar.ia is.

BÚGÁNCS
Irta Fekete István

Bogáncs egy szeles, decemberi éjszakán "látott napvilágot" -
ahogy mondani szokás - ámbár akkor csak a hold világított, az
is csak imitt-amott, ahogy kibukkant a nyargaló felhők közül,
vagy beazaladt valamelyik széltépett égi vitorla mögé,

Ezekből a külső körülményekből Bógáncs azonban mit sem
tudott, mert bent sötét volt és meleg és csak a birkák opálos sze
me tükröződött néhol; de az ujszülött eet nem láthatta, hiszen a
szeme csak néhány nap múlva nyílik látásra.

Mindezekből nyilvánvaló, hogy Bógáncs nem volt azonos II

bógáucs nevezetű növénnyel. amely a legelők dísze. és mit sem
tud arról, hogy ő gyom. Igaz ugyan, hogy Bógáncs sem tudta,
hogy ő kutya, még pedig pumi a javából. Tehát nem puli, hanem
pumi, amely foglalkozására nézve ugyancsak a pásztorkutyák
felekezetébe tartozik, csak belül nyurgább esontozatot és kívül
hosszabb szőrt visel. Más különbség nincs köztük csak hasonlóság,
ami 18. hűséget, okosságot, kitartást és bátorságot illeti.

Ezekből a nevezetes tulajdonságokból ebben a pillanatban per-'
sze nem látszott semmi, mert egyrészt az uiszülöttből még világo
san se látszott volna más, mint egy enyhén szőrös kis valami,
amiből lehet, hogy kutya lesz, de lehet az is, hogy házinyúl.

Természetesen kutva lett, mégpedig csodálatos kutya, mint a
Bógánes nemzetség utolsó hadtása,

Igen, az öreg Bógáncs átadta minden erejét ennek a kis va
karcsnak. Szoptatta, nevelte, ameddig tudta és április első nap
jaiban csak lefeküdt a legelőn egy kökénybokor mellé, nagyot
sóhajtott és egyetlen lobbanással ellobbant, mint a tövig égett
b"Yertya.

A kis Bógáncs megborzongott ekkor, feltartotta kis fejét és
vékony gyermekkutya-baugoll vonítani kezdett a szeleknek és


