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„…a szőke Tisza Szigetes kebelébenn...”1

A Bessenyeiek sírhelye a paszabi határban

Bevezetés

Évekkel ezelőtt került a kezembe a Jósa András Múzeum Fotótárában egy kép, mely 
Bessenyei György bátyjának, Sándornak paszabi sírhelyét ábrázolta. Bár sokszor ter-
veztem, hogy azt személyesen is megtekintem, erre végül csak 2018 tavaszán nyílt 
lehetőség, amikor a Jósa András Múzeum munkatársai Paszab határában végeztek 
leletmentést. A helybeliek a református templomhoz irányítottak, hogy ott vannak 
eltemetve a Bessenyey család tagjai.2 Ez valóban így van, de ott nem Sándor, hanem 
a család későbbi leszármazottainak hamvai nyugszanak. Egy kis márványtábla viszont 
ott volt, mely Sándor emlékét örökítette meg.3 A fentiek nyomán kezdtem el érdek-
lődni az iránt, hogy vajon hol volt az eredeti sírhely és mi lett a sorsa? A téma alapo-
sabb feldolgozása során az is kiderült, hogy – az adatok alapján – nem is egy, hanem 
két Bessenyei sírjával kell számolnunk. Sándornak és Zsigmond nevű bátyjának nyug-
helye egykor a paszabi határba – ma már belterületre – esik. Kettejük közül Sándor az 
ismertebb. Irodalomtörténeti körökben leginkább Milton Elveszett Paradicsom, illetve 
Visszanyert Paradicsom című könyveinek franciából magyarra fordítójaként tartják 
számon, de néhány kisebb művéről is tudunk. Dolgozatomban nem térek ki irodalmi 
működésére, annak megítélésére, de annyit talán érdemes megjegyeznem, hogy em-
lített munkáján kívül több is megjelent nyomtatásban. Kapcsolatban állt Csokonai 
Vitéz Mihállyal is, aki nagy tisztelője volt.4 Magam ebben az írásban a két testvér 
életére, a sírhelyre, valamint annak sorsára vonatkozó adatokat kívánom a lehető-

1 Az idézet Bessenyei Sándor alábbi könyvének, Az Olvasóhoz című bevezető, oldalszám nélküli részében olvasható: 
Elvesztett Paraditsom Milton által. Fordította Frantziából Bessenyei Sándor Cs. és Kir. Lovas Kapitány. Kassánn, 
1796. Eilinger János Könyvnyomtatónál [Bessenyei, 1796.]

2 A következőkben a Bessenyey családnevet y-nal – az idézetek esetében az ott leírtaknak megfelelően – írom, ám 
tekintve, hogy György nevét hagyományosan -i betűvel írjuk, és Sándor is ily módon írta nevét Milton-fordításá-
ban, ezekben az esetekben eltérek a jelzett írásmódtól. Amennyiben a különböző módon írt családtagok neve egy 
mondaton belül fordul elő, ott – önkényesen – az -i betűs változatot használom. 

3 Felirata: „Bessenyei Sándor 1743 Bercel – 1809 Paszab Állíttatta Paszab község lakossága 1998.”
4 Csokonainak fennmaradt egy levele, amelyet 1795-ben írt hozzá. Lásd Csokonai Vitéz Mihály. Levelezés. Sajtó 

alá rendezte és a jegyzeteket írta: Debreczeni Attila. Budapest, 1999. Akadémiai Kiadó. 53–54. [Debreczeni, 
1999.] Csokonai Kleist egyik ódáját lefordítván annak eredetileg az Óda Kapitány Bessenyei Sándor Úrhoz 
címet adta, de végül A tsendes élet címmel jelent meg. (Debreczeni, 1999. 473–474.) További irodalmi mű-
ködésére lásd Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái. I. kötet. Aachas – Bzenszki. A Magyar Könyvki-
adók és Könyvterjesztők Egyesülése utánnyomat-sorozata. Budapest, 1891. [Reprint. Budapest, 1980–1981.] 
1006–1007., Szilágyi Ferenc: Barátok Jean Jacques-ban s Apollóban. (Az ismeretlen Bessenyei Sándor) Iroda-
lomtörténet (32.) 72. évf., 2. szám (1991) 331–361. Még az is felmerült, hogy a Milton fordításában szereplő 
ajánlóverset maga Csokonai írta volna, de mások ezt vitatják (Debreczeni, 1999. 473.).



20

Jakab attila

ségekhez képest összegyűjteni az általam ismert források 
alapján. 1. kép5

A Bessenyeyek Szabolcsban

Nem célom ismertetni a család részletes történetét, erre 
vonatkozólag a máig leginkább használt forrás az egyik 
leszármazott, Széll Farkas munkája.6 Ebben a fejezetben a 
család Szabolcs megyei kapcsolatairól, illetve néhány, a té-
mám szempontjából fontosabb alakjáról emlékezem meg.
 A Bessenyeyek nevüket a Heves megyében fekvő Be-
senyőről – ma Besenyőtelek – vették fel, mely a XVII. szá-
zadig a család tulajdonában maradt.7 Szabolcs megyébe a 
család III. Bessenyei György (1455–1505) révén került. Ő 
volt az, aki feleségül vette Berczeli Helénát; ennek köszön-
hetően eresztettek gyökeret a Bessenyeyek (Tisza)Bercelen.8
 Ami a Tiszabercellel szomszédos Paszabra kerülésü-
ket illeti, arról a következőket mondhatjuk: 1460-ban a 

Berczeliek perre mentek Szokoly Miklóssal és Péterrel szemben az Egyházas-Bercel és 
Paszab birtokaik között lévő Bénye praediumért, így bizonyosra vehető, hogy Paszab 
ekkor még a Berczelieké volt.9 – Egy 1549-ben kelt összeírás viszont már a Szokolya-
kat – Istvánt és Boldizsárt tüntette fel birtokosként, azaz valamikor a két időpont 
között a Szokolyak rátették a kezüket Paszabra.10

 Az említett György fia volt II. Mihály (1527–1571), akit 1554-ben ecsedi vár-
nagyként említenek.11– Utódjához, III. Mihályhoz (1557–1610) fűződik Széll Farkas 
adatai szerint a Kelincen lévő méhes kialakítása,12 vagyis ekkora már a Bessenyeyek itt 
is birtokosokká váltak.
 Az ő, azaz III. Mihály dédunokája volt I. Bessenyey Zsigmond (?–1714), aki előbb 
Thököly Imre, majd II. Rákóczi Ferenc udvarmestere, míg 1683–1685 között a kis-
várdai vár kapitánya volt. Részt vett a szabadságharcban. 1703-ban szabolcsi alispán.13 

5 Kép forrása: http://real-r.mtak.hu/881/1/520588_1.pdf.
6 Széll Farkas: A nagybessenyői Bessenyey-család története. Budapest, 1890. [Széll, 1890.]
7 Széll, 1890. 1.
8 Széll, 1890. 27.
9 Széll, 1890. 30.
10 Maksay Ferenc: Magyarország birtokviszonyai a 16. század közepén. II. kötet. Budapest, 1990. Akadémiai Kiadó 

697. Bercelen ugyanekkor – számos más nemessel együtt – feltűnik Bessenyey Mihály is mint birtokos. Uo. 687. 
11 Széll, 1890. 34.
12 Széll, 1890. 82. 1. lábjegyzet. 
13 Széll, 1890. 68–75. Életútjára bővebben: Heckenast Gusztáv: Ki kicsoda a Rákóczi-szabadságharcban? Élet-

rajzi adattár. Sajtó alá rendezte, kiegészítette és az előszót írta: Mészáros Kálmán. Budapest, 2005. História – 
MTA Történettudományi Intézet. 64.

1. kép – Bessenyei Sándor Milton 
fordítása első kötetének 

belső címlapja
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Nevéhez fűződik az ősi javadalom, Besenyő eladása 1698-ban, bár még közel ötven év 
múlva is pereskedtek érte.14 
 Fia, II. Zsigmond (1700?–1786)15 1732-ben szabolcsi szolga-, majd táblabíró. Két 
leánya, valamint nyolc fiúgyermeke született, köztük az író Bessenyei György (1747–
1811).
 Nem merülve el részletesebben a család tagjainak életrajzában, most csak a témánk 
szempontjából fontos két személyt emelk ki, György bátyjait, Sándort, illetve (III.) 
Zsigmondot, akiket a források szerint egy helyen, a paszabi határban fekvő Kelincen 
temettek el. 

Bessenyei Sándor

Sándor Bessenyey Zsigmond gyermekei közül a hetedik volt, egyúttal a hatodik fiú.16 
Születési évére vonatkozólag eltérő adatokat találunk. Így van olyan, amely alapján 
1739-ben,17 míg más források szerint 1744–45-ben született.18 A testőrségi iratok 
áttanulmányozása után Gálos Rezső határozta meg helyesen születésének idejét, azaz 
1743-at.19 Tekintve, hogy más adatok is ezt támasztják alá, ezt kell tartanunk születési 
évének.20

 Patakra járt iskolába, mint testvérei.21 1763 őszén Szabolcs vármegye egyik jelöltje 
a Magyar Királyi Nemesi Testőrségbe, ahová a következő év januárjában bevonult.22 

14 Széll, 1890. 78., 80. 
15 Születési ideje bizonytalan. Széll Farkas könyvében 1698 olvasható (Széll, 1890. 15.), ám 1776-ban 75 évesnek 

vallja magát (Gálos Rezső: Bessenyei György életrajza. Budapest, 1951. Közoktatásügyi Kiadóvállalat. 379. 
9. lábjegyzet, [Gálos, 1951.]), míg halálakor 86 évesnek írták (Csorba Sándor: Bessenyei György világa. 
Irodalomtörténeti füzetek 145. szám. Budapest, 2000. Argumentum Kiadó. 76. [Csorba, 2000.]).

16 Széll, 1890. 16., Gálos, 1951. 35., Csorba, 2000. 240. 
17 1817-ben Gáván tanúvallatást tartottak a Bessenyei leszármazottak, melynek során öreg berceli lakosokat val-

lattak Bessenyei Sándor, György és Pál kora felől. Ennek során Bessenyei Sándorra vonatkozólag a tanúk a 
következőket mondták: „Néhai Bessenyei Sándor urnak esztendejét a Tanúk ugyan bizonyosan meghatározni 
nem tudják, úgy emlékeznek, mindazonáltal hogy a Tisztelt úr, ha most élne lehetne mintegy 78 esztendős...” 
Lásd Ballagi Aladár: A magyar királyi testőrség története, különös tekintettel irodalmi működésére. Második, 
változatlan kiadás. Budapest, 1878. Franklin Társulat. 418–419. [Ballagi, 1878.]

18 „Alább irtak jó lelkünk esmeretei szerint vallyuk s bizonyosan tudjuk, hogy Tek. Nztes és Vitézlő Kapitány Bes-
senyei Sándor úr Pestis utánn legalább hat vagy hét esztendőkkel született e világra.” Az említett pestisjárvány 
1738-ban volt. Ballagi, 1878. 419. 

19 Gálos Rezső: Adatok testőríróink pályafutásából. Irodalomtörténeti közlemények. 1935. 45. évf. 1. füzet. 58–
66. A születési év meghatározásáról az 59. oldalon olvashatunk. A Bessenyei Sándorra vonatkozó egyéb adatokat 
a 62. oldalon találhatjuk meg. Gálos Rezső hagyatékában leljük meg Bessenyei Sándornak a testőrségnél töltött 
ideje alatt vezetett minősítési lapját, az ún. Conduite-Listet is, mely az 1770–1773-as évek közötti értékelést 
tartalmazza. Az irat másolatban: Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ Kézirattár és 
Régi könyvek Gyűjteménye, Gálos Rezső hagyatéka, Ms 553/4. 2.f. Hagyatékában lásd még Bessenyei Sándorra 
vonatkozólag: Ms 560/15. 27.f. 2. kép

20 Gálos adatait más források is alátámasztják. Az 1779. február 22-én a felső-sziléziai Wegstadel (Wegstadl) 
településen összeállított mustrajegyzék szerint abban az időben 35 és fél éves volt, ami igazolja az 1743-as születési 
dátum helyességét. Az adatot Réfi Attila történész juttatta el hozzám, aki a bécsi Kriegsarchívban végzett kutatá-
sait önzetlenül a rendelkezésemre bocsátotta. Segítségét ezúton is köszönöm. 

21 Gálos, 1951. 21. 
22 Gálos, 1951. 29–30. 
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Nekilátott nyelveket tanulni – németet, franciát, olaszt – és könyvéhségét is próbálta 
kielégíteni.23 Összebarátkozott Barcsay Ábrahámmal – a későbbi testőríróval –, akivel 
utóbb egy ezredbe került. Együtt jártak társaságba Radvánszky János mulatságaira; ott 
ismerkedett meg Prileszky Eszterrel, akihez szoros szálak fűzték.24 Házasság nem lett 
a dologból, és később sem nősült meg. Az 1764–65. évi pozsonyi országgyűlés meg-
nyitásán a kirendelt testőrkülönítmény tagjaként vett részt a testvérével, Boldizsárral25 
és Barcsayval együtt.26 Utóbbival 1764 őszén járt Prágában egy udvari mulatságon. 
A következő év elején három hónap szabadságra hazatért. Minden bizonnyal ekkor 
próbálta kijárni, hogy öccse, György is testőr lehessen. Mint tudjuk, sikeresen, de ez 
nyilván nemcsak Sándor érdeme volt.
 1767-ben Sándor és György levelet írtak apjuknak, hogy engedélyezze számukra a 
belépést a hivatásos katonasághoz, ő azonban elutasította ezt. A fiúk elálltak szándé-
kuktól.27 A következő évben Sándor öccsével, Györggyel és Naláczi Józseffel – szintén 
testőríróval – lakott egy szobában.28

 1769-ben – Györggyel együtt – tagja annak a tizenhárom főből álló testőrcsapatnak, 
mely Mária Amália hercegnőt – Mária Terézia lányát – kísérte el Itáliába leendő férjé-
hez, Ferdinánd spanyol infánshoz, pármai uralkodó herceghez. Itt sok szép és érdekes 
helyen megfordultak. A látottakról Bessenyei György még évtizedek múlva is megem-
lékezik.29 Sándor – aki számos alkalommal kapott büntetést a testőrségnél30 – 1773. 
április 1-jén királyi engedéllyel lépett át mint főhadnagy az Albert szász-tescheni herceg, 
birodalmi tábornagy tulajdonában álló 1. karabélyos, a későbbi 3. számú vértesezredbe.31 
1778 áprilisában elvezényelték Bécsből. A morvaországi táborból meleg hangú levelet 
írt Györgynek.32 November 1-jén, másodkapitányi előléptetés mellett, a Lipót főherceg, 
toszkánai nagyherceg, tábornagy tulajdonában lévő dragonyosezredbe helyezték.33 1786 
novemberében már elsőkapitányi rangban szolgált. Katonáskodása alatt részt vett a ba-
jor örökösödési, valamint a török háborúkban.34 1790-ben Magyarországon, Somogy 
megyében tartózkodott.35 1793. október 27-étől betegség miatt a durlachi (Badeni Őr-

23 Gálos, 1951. 33. Laczka János, Bessenyei György későbbi életrajzírója azt írta, hogy Bessenyei Sándor németül 
és franciául beszélt, és ezen nyelveken írt munkákból egy kis könyvárat válogatott össze, melyet majd később – 
1778-ban – neki ajándékozott. Ballagi, 1878. 429.

24 Gálos, 1951. 34. Az 1771-ben történt eseményről bővebben: Baros Gyula: Bessenyei Sándor szerelme. 
Irodalomtörténeti Közlemények, 16. évf. (1906) 1. szám. 53–67. 

25 Boldizsár (1740–1797) a hatodik gyermek, az ötödik fiú a családban. Széll, 1890. 16., Gálos, 1951. 35., Csor-
ba, 2000. 240. 1764–1769 között maga is testőr volt. Gálos, 1951. 30., 45. 

26 Gálos, 1951. 37–38.
27 Gálos, 1951. 39. 
28 Gálos, 1951. 36. 
29 Gálos, 1951. 40–44.
30 Gálos, 1951. 58.
31 Gálos, 1951. 120–121. A karabélyos csapatnem, illetve fenti alakulat történetére lásd Réfi Attila: Császári-

királyi karabélyos és vértes törzstisztek a francia háborúk idején (1792–1815). Életrajzi lexikon. I. köt. A–H. 
Pápa, 2015. 13–18. [Réfi, 2015.]

32 Gálos, 1951. 153. 
33 A fenti alakulatra lásd Réfi, 2015. 75. 237. lábjegyzet.
34 A magyar testőrségek névkönyve 1760–1918. Összeállította tisza-beői Hellebronth Kálmán. Budapest, [1940.] 

Stádium Sajtóvállalat Részvénytársaság kiadása. 94.
35 Szilágyi, 1991. 340.
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grófság, ma Karlsruhe városrésze) tábori kórházban kezelték, még a következő év tava-
szán is ott ápolták. Végül nem tért vissza alakulatához, miután a március 15-én kelt ud-
vari haditanácsi rendelet alapján március 31-i hatállyal nyugállományba helyezték36 600 
forintos nyugdíjjal.37 Áprilisban már Pestről írt levelet.38 A nyár elején Pusztakovácsiban 
találjuk György testvérénél. Itt házat építtetett magának öccse jelentős anyagi támoga-
tásával. A kölcsön visszafizetésével azonban folytonos lemaradásban volt, ami végleg 
megrontotta kettejük viszonyát. Öt évig tartó pereskedésbe kezdtek, ám Györgynek a 
végén nem adott igazat a bíróság.39 Nem csoda, hogy György – meg nem jelent írása-
iban – igen negatívan írt bátyja Milton-fordításáról.40 Kapcsolatuk megromlása miatt 
1795 tavaszán elköltözött onnan.41 Debrecenbe ment, ahol – Nagy Gábor adatai szerint 
– 1799-ig tartózkodott.42 Egy 1798. február 11-én írt levelét már Tokajból keltezte, 
így valószínűleg korábban odaköltözött.43 Itt próbált találkozni vele (eredménytelenül) 
Csokonai 1801-ben; erről egy ebben az évben kelt levele tanúskodik.44 Később a Kama-

36 Az 1773. áprilisi áthelyezésével kapcsolatos adatokat részben, míg az 1778. november 1. – 1794. március 31. 
közötti életrajzi adatokat teljes mértékben Réfi Attilának köszönöm! Itt érdemes megjegyeznem, hogy Bessenyei 
György a testvére kapitányi előmenetelét magának, illetve kapcsolatainak tulajdonította: „… halhatatlan em-
lékezetü, akkor felségesen uralkodó Maria Theresianal általam Kapitány caractert kapott. Én notificaltam néki 
resolucióját a regementhez; nékem köszönte egyedül. De soha három háboruban forogván 30 esztendeig tartot 
szolgálattyával (…) ezen Kapitányságból odéb egyet, a maga érdemével nem léphetet.” Lásd Csorba, 2000. 121. 

37 Szilágyi, 1991. 339. A nevezett helyen Szilágyi Ferenc Nagy Gábor (1770–1861) debreceni ügyvédnek, táblabí-
rónak (Debreczeni, 1999. 436.) egy Bessenyei Sándor hozzá írt levelének hátoldalán fennmaradt rövid életrajzi 
leírását idézi, ha nem is mindig pontosan. Ezért itt szó szerint közlöm a Szilágyi Ferenc cikkében megjelent élet-
rajzot, dőlt betűvel jelezve a helyes olvasatot: „Bessenyei Sándor Szép tálentumú vólt; szólgált először a’ Nemes 
Magyar Testőrző Seregnél, azután a Regulárisoknál mint Kapitány; onnan Kapitányi rangal és 600. ft penzióval 
hazajött 1796. tájba, és azólta 1798-ig [jav. ebből: 1799-ig, bár Bessenyei leveleinek keltezése szerint az 1798 a 
helyes évszám] Debreczenbe, azután kevés ideig Tokajba lakott; végre a T. Kamarától valami Gávai részjószágot 
visszanyervén ott lakott hóltig; meghólt 1808ba [valójában 1809. február 24-én; lásd Szinnyei] [áthúzva: mint-
egy] 60. esztendő fellyül véle maradt egy Katicza nevű naturális Leánya. Fordította Magyarra a’ Milton Elveszett 
Paraditsomát, melly kinyomtatódott; [áthúzva: Pos] Pope Essay sur l’homme et sur Critique Kézírásban maradt.” 
Az 1801-ben írt levélre minden bizonnyal Sándor halála után nem sokkal jegyezhette fel a legfontosabb általa 
ismert adatokat Nagy Gábor. Az életrajz: Országos Széchényi Könyvtár, Kézirattár, Levelestár. Bessenyei Sándor 
levele Nagy Gáborhoz (1801). 

  Az említett Gávai „jószágról” egyébként a következőket tudjuk Bessenyey Mária, Sándor testvére vallomása 
alapján: „Somogyinak Gáván egy telket el zálogosított néhai édes Atyám, 80 köblös földel(!), hat vagy hétszáz vál-
tóforintért, mely summát Bessenyey Sándor Kapitány Öcsém(!) vitt el maga számára.” Magyar Nemzeti Levéltár 
Országos Levéltára O 18-H-85. f. 46.

38 Szilágyi, 1991. 340.
39 Gálos, 1951. 269–270. Az ügyről és egyéb peres ügyeikről bővebben: Csorba, 2000. 118–127. A Sándor által 

építtetett házról a következőket írta Széll Farkas: „Bessenyei György egykori szolgája, mutatta a helyet, ahol 
György, „Sándor testvére (cs. kir. kapitány Milton „Elveszett Paradicsoma” Fordítója) házat épített, de megint(?) 
lebontatta, (még látszottak a téglamaradványok)”. Lásd Széll Farkas: Bessenyey György sírja és levéltára. Pesti 
Napló, 22. évf. 267. szám, (1871. november 20.) 1. 

40 Gálos, 1951. 270., 305.
41 Csorba, 2000. 118., 124.
42 A Debrecenbe költözését követően némileg bizonytalanok az adatok a megtelepedésére vonatkozólag. Gálos 

Rezső azt írja – forráshivatkozások nélkül –, hogy később Bercelre vonult vissza (Gálos, 1951. 269.), és azt is 
biztosan tudjuk, hogy (mint alább idézem) Milton-fordítását Paszabon készítette el. Valószínűleg több helyen élt 
hosszabb-rövidebb ideig, de tartósan már csak Gáván, egészen haláláig.

43 Zalai közlöny, 21. évf. 15. szám. (1882. február 19.) 1. Igaz, mint korábban olvashattuk, Nagy Gábor először 
1898-at írt a költözés évének, így valószínűleg csak rosszul emlékezett a pontos évszámra. 

44 Debreczeni, 1999. 473.
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rától egy zálogos részjószágot – birtokot – visszanyerve Gáván telepedett le. Ami még 
érdekes – és nemigen van okunk kételkedni benne –, hogy akkori szemmel idős korára 
vele maradt Katica nevű „naturális” – azaz házasságon kívül született – leánya, akiről 
többet nem tudunk.45

 1797 júliusában egy barátjának azt írta, hogy: „Én megyek az Insurgensekkel. Is-
ten tudja mire és hova megyek.” A levél aláírása: „Bessenyei Kapitány Major és In-
surgens”.46 Azaz részt vett nemesi felkelésben. Ezt megerősíti a Szabolcs vármegyei 
inszurgensek 1797. július 7-én kelt mustralistája is, ahol rangban – Báró Vay Miklós 
és Ibrányi Miklós – harmadikként mint „Feő Strázsa Mester” említtetik.47

 Elhunytakor a következőt jegyezték fel a gávai halotti anyakönyvben: „Tekintetes 
Bessenyei Sándor kapitány úr temett. Pred.” (1809. február 24.)48

Bessenyei Zsigmond

Jóval kevesebbet tudunk Sándor testvéréről, Zsigmondról. Születési éve ismeretlen, de 
a genealógiai táblázatokban mindenütt a család negyedik gyermekeként, a harmadik 
fiúként tüntetik fel.49

 Korábban úgy tartották, hogy az 1780-as évek táján halt meg László és Mihály 
nevű bátyja előtt,50 ám a paszabi református egyház halotti anyakönyvéből egyér-
telműen kiderül, hogy temetésére nem sokkal Sándor bátyja után, 1809. június 

45 Szilágyi, 1991. 339.
46 Szilágyi, 1991. 348–349.
47 Magyar Nemzeti Levéltár Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltára IV.A.1. Fasc. 13. No. 395 (1797). Fekete 

János (1741–1803) lovas generális, író, költő is ezt a titulust használta, feltehetően 1797-ben írt, Bessenyei 
Sándornak címzett versében: „Fő Strázsa Mester Bessenyei Sándornak”. Péterffy Ida: Fekete János verses levele 
Horváth Ádámhoz. 448. Irodalomtörténeti Közlemények 1979. 83. évf. 4. szám. 447–454. A főstrázsamester 
volt a felelős az ezred – jelen esetben az szabolcsi inszurrekciós sereg – belrendjéért, valamint kiképzéséért. Az 
inszurrekciós vármegyei csapatokat egyébként I. Ferenc császár hívta hadba 1797. április 8-án, amikor Napóleon 
csapatai a birodalmat fenyegették. A hadba hívottak táborba vonultak a Dunántúlra, ám tényleges bevetésükre 
nem került sor, köszönhetően annak, hogy a két uralkodó Campo Formioban (ma: Olaszország) október 17-én 
békét kötött. Lásd Magyarország történeti kronológiája II. 1526–1848. Főszerk. Benda Kálmán. 2. kiadás. Bu-
dapest, 1983. Akadémiai Kiadó. 615–616. Nem sokkal ezt követően a csapatok visszatértek vármegyéjükbe. 

48 Csorba, 2000. 86. Számos helyen ezt a dátumot mint halálozási dátumot tartják nyilván. Azonban biztos, hogy 
nem azt, hanem mindössze a temetés dátumát jelöli. Halála több nappal előzhette meg a temetést.

49 Széll, 1890. 16., Gálos, 1951. 35., Csorba, 2000. 240. 
50 Gálos, 1951. 264., 406. 17. lábjegyzet. Ugyanakkor máshol azt írja, hogy Zsigmond három idősebb testvére 

után hunyt volna el. Gálos, 1951. 355. Hasonlóképpen vélekedett Für Lajos is: Für Lajos: A berceli zenebona, 
1784. Budapest, 2000. Osiris Kiadó. 79., 84., 152., 138. [Für, 2000.]
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23-án került sor51 Gonda Balázs gávai református lelkész adatai szerint a Kelincben 
temették el.52

 Felesége Csoma Klára volt. Négy gyermekének kereszteléséről maradtak fenn ada-
tok, Zsuzsánna (1759), Ábrahám (1760), András (?), Borbála (1770), de Bessenyei 
végrendeletében már csak a két fiút említik meg örökösként, a lányok korábban meg-
haltak.53

 Életéről nem sokat tudunk. 1770-ben már Paszabon lakott, itt vették fel a nevét 
mind az 1774-es,54 mind az 1792-es nemesi összeírásban.55 Széll Farkas szerint „Mi-
hály, Zsigmond és István atyjuk mellett gazdálkodással foglalkoztak.”56 Az 1780-as 
években belekeveredett testvérével, Boldizsárral együtt Györgynek egy adósságvitájá-
ba.57 1782-ben említik, hogy az ifjabb Bessenyey Zsigmond a bátyja, Boldizsár által 
részben lebontott paszabi templomot emberei segítségével helyreállította.58 1790-ben59 
és 1795-ben, a paszabi egyház főkurátoraként említik.60 

51 Az anyakönyvben 1809. június 23-ai bejegyzéssel a következő olvasható: Ttes. V[itéz]lő Bessenyei Sigmond Úr 
tanítással temetett.” Temetési – esketési – halottas anyakönyv 1803–1844. (születési csak 1811 július 28tól) II., 
Paszab.
 Lehetőségként felmerülhet, hogy az említett évben eltemetett Zsigmond esetleg nem Sándor bátyja, hanem 
egy másik, a családfán és a forrásokban nem szereplő személy – esetleg éppen az emlegetett Zsigmondnak a fia 
– lehetett. Ezt a felvetést azonban több adat cáfolja. Így az egyik – közvetett – adat éppen Bessenyei Sándortól 
származik, aki azt írja, hogy bátyjának, Zsigmondnak a nyári lakában fordította Miltont. Ha testvére nem élt 
volna, nyilván másképp fogalmaz. Lásd Bessenyei, 1796. (Oldalszám nélkül, az Olvasóhoz című bevezetésben.) 
További adatokat találunk Für Lajos könyvében. Az egyik általa idézett tanúvallomásban ugyanis 1785-ben azt 
tudakolják, hogy: „Minémü híreket hallott (ti. a tanú) Bessenyei Boldizsár és György Uramék felől, hogy testvér 
attyokfia, Bessenyei Sigmond Úr Leányával vétkesen élnének?” Lásd Für, 2000. 26. Az idézetben szereplő Zsig-
mond itt is mint élő személy jelenik meg. Ez tehát szintén megerősíti, hogy Sándor bátyjáról van szó. A fentieket 
más forrás is megerősíti, mely szintén 1809-et jelöli meg Zsigmond halálának évéül: Ld. erre. Magyar Nemzeti 
Levéltár Országos Levéltára O 18-H-85. f. 68.

52 Ballagi, 1878. 420., 421. A paszabi halotti anyakönyvben semmilyen erre vonatkozó megjegyzés nem szerepel. 
53 Csorba, 2000. 87–88., 252. 
54 Für, 2000. 132.
55 Ugyanekkor a nevét Bercelen is feljegyezték. Magyar Nemzeti Levéltár Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltára 

IV.A.1. Fasc.9. No.635. (1792). Azt, hogy Paszabon élt, kiderül Borbála nevű leányának keresztelési bejegyzéséből 
is, ahol az olvasható, hogy bár a keresztelés Gáván történt, az apja paszabi. Lásd Csorba, 2000. 87.

56 Széll, 1890. 81.
57 Csorba, 2000. 68–69.
58 Magyar Nemzeti Levéltár Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltára IV.A.1. Fasc. 2. No. 61. (1782-1785) Az 

ifjabb kitétel itt is csak Sándor bátyjára vonatkozhat, tekintettel arra, hogy apjuk ekkor még élt. 
59 Tiszántúli Református Egyházkerület Levéltára I.8.c.5. Paszab. Tomory Pál: A paszabi református egyház törté-

nete. 4. Itt a paszabi református egyház önállóvá válása kapcsán írt határozatot teljes terjedelmében közölték. Az 
aláírók között tűnik fel Bessenyey Zsigmond neve. 

60 Paszab „Kő temploma épült bólt hajtással 1795ben maga költségén a Fő Tiszt[eletű] Tiszán túl levő Helv[étiai] 
vallás tételt követő Superintendentiának segedelmén kívül, Tiszt. Farkas Dániel Úr Prédikátorságában, Tekintetes 
Bessenyeÿ Sigm. Úr fő Curátor, és Biri Mihály vice Curátor idejekben.” „Kivül, belöl, földben, ládában, papiro-
son, contractuson...” Lásd A Máramarosi és Szabolcsi református egyházmegyék vagyonösszeírási jegyzőkönyvei, 
1809. Szerk. Szabadi István. Debrecen, 2017. 164. 
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Kelinc

Érdemes röviden kitérnünk a sírokat rejtő, korábban már emlegetett Kelinc nevű 
dűlőre, melyről számos adat maradt fenn. Így megemlékezik róla Bessenyei Sándor 
Milton-fordításának előszavában,61 említik Pesty Frigyes 1864. évi Helynévtárában,62 
feltűnik Gonda Balázs levelében,63 szó esik róla Széll Farkas könyvében,64 Kiss Lajos 
rétközi gyűjtésében,65 valamint Turi Sándor Paszab helyneveit ismertető cikkében.66

 A leírásokat összevetve a következő kép rajzolódik ki. Az egykori Kelinc egy kb. 
10 hold – valamivel több mint fél hektár – nagyságú terület volt. A Kelincere által 
körbefolyt terület központi része egy kis, szigetszerűen kiemelkedő domb lehetett.67 
A dűlőt egykor erdő borította, melynek egy részét később méhesként, fácánosként, 
illetve gyümölcsöskertként hasznosították a Bessenyey család tagjai. A területen lévő 
erdőt 1866-ban68 tagosították, a fákat kiirtották, és szántóként, kaszálóként használ-
ták tovább.
 Ami a dűlő megnevezését illeti, a Kelinc szó, ha helyi formájában is, utal az egykori 
funkciójára, azaz a méhtartásra; ez Széll Farkas idézett adatai alapján hosszú időre 
nyúlik vissza. Ehhez tudni kell, hogy a XVI–XVII. században Magyarország egyik 
legfontosabb kiviteli cikke a méz és a viasz volt. Éppen ezért a korabeli összeírásokban 

61 „Kilintz nevű Szigetecskénn, idősb Testvér Bátyám Bessenyei Sigmond nyári Házatskájábann, Szabólts Várme-
gyébenn a Paszali(!) kies vidékenn készült Milton.” Lásd Bessenyei, 1796. (Oldalszám nélkül, az Olvasóhoz című 
bevezetésben.)

62 „…van meg egy örökös Kaszalo Kelinc ez elkölönitett erdös hely, benne van a Régyi Bessenyeji Csalad temet-
kező helye. nevezetétt vete a Mé tenyésztésröl.” Lásd Szabolcs megye Pesty Frigyes 1864. évi helynévtárában. A 
szöveget gondozta és a mutatót készítette Mizser Lajos. A Nyíregyházi Jósa András Múzeum Évkönyve, XLVII. 
évfolyam (2000.) 245.

63 „Ezen Kelinc hajdan szép gyümölcsöskert volt, most egészen fátlan környékét a volt urbéresek szántják, vetik és 
kaszálják.” Lásd Ballagi, 1878. 420. 

64 „Kelincz. E bájos kis sziget a paszabi határban, közvetlen a Tisza mellett, nevét minden valószínűség szerint attól 
a méh-kelincztől (kelincz-zár) vette, melyet – 1628-ki(!) tanúvallomás szerint – itt még Bessenyey III. Mihály 
készíttetett, ki mint láttuk 1610-ben már meghalt. Ez a Kelincz hajdan szép gyümölcsös kert volt, most egészen 
fátlan környékét a volt úrbéresek szántják, vetik és kaszálják. Hogy Bessenyey Sándor sírja a felszántást kikerülje, 
Bessenyey László úr az 1865-ben történt tagosítás alkalmával a sír helyét saját illetőségébe juttatta és bekerítette.” 
Lásd Széll, 1890. 82. 1. lábjegyzet. 

65 „Kelinc. Egykor a Kiszátonyban elkülönített erdős hely, majd örökös kaszáló a Hordozótól nyugatra az Ásot-
tcsatorna felett. Északról és nyugatról a Kelincere vette körül. Területe 10 hold. Két hold tölgyes volt belőle, 
azonkívül cserfa, a partján pedig körte-, szilva- és diófa. (…) Méhes volt itt és vályogfalú ház. Ma szántó.” Lásd 
Kiss Lajos: Régi Rétköz. Budapest, 1961. 305. (1923. évi gyűjtés)

66 „Kelinc. A Kis-zátonyban kiemelkedő kis domb, amit régen körülfolyt a víz. A Bessenyei család kedvelt tartóz-
kodó helye. Az öregek Körlinc-nek hívják. Két Bessenyei van itt eltemetve.” Lásd Turi Sándor: Adatok Paszab 
község helyneveihez. Szabolcsi Szemle, 7. évf. (1940) 5–10. szám. 171–175. 174.

67 Itt helyezkedhetett el a Bessenyei Sándor által említett nyári lak. 
68 Mint fentebb olvashattuk, Széll Farkas könyvében 1865 szerepel a tagosítás időpontjaként. Ezt az adatot tünteti 

fel Gonda Balázs gávai lelkész is levelében (Ballagi, 1878. 419.), míg Turi Sándor – az akkoriban a birtokában 
lévő eredeti jegyzőkönyvek alapján – 1866-ra tette azt. Így nyilván ezt kell elfogadnunk a helyes évszámként, 
de az sem kizárható, hogy valójában 1-2 évig is elhúzódtak a tagosítások, és emiatt szerepel a forrásokban két 
évszám. Lásd erre: Turi Sándor: Paszab község néprajza. Gépelt kézirat a Sárospataki Református Kollégium 
Adattárában. Turi Sándor-hagyaték. Fsz. Kt.3208. 2. (1953. év iratai.) Ugyanezt az évszámot közli Tomory Pál 
is. Tiszántúli Református Egyházkerület Levéltára I.8.c.5. Paszab. Tomory Pál: A paszabi református egyház tör-
ténete. 7. 
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a várak, kastélyok, udvarházak esetében nem ritkán találkozunk méheskerttel, mely 
legtöbbször külön kertet, gazdasági egységet alkotott.
 Az inventáriumokban olykor feltűnik a méhkelence, méhkölönce kifejezés, méhes-
ház, méhtartó állás jelentéssel.69

 Megyénk szabolcsi területén sem voltak ismeretlenek a méhesek. A XIX. század 
közepén kialakult helyzetet Páll István ismertette egyik dolgozatában70 Ebből kiderül, 
hogy az 1840-es években sok helyen írtak össze méhest, ám ezek száma településen-
ként ritkán érte el a tízet. Hangsúlyoznom kell ugyanakkor, hogy ez csupán azt jelenti, 
hogy ennyi gazdának volt olyan építménye, amelyben méheket tartott, míg a méheket 
tartó gazdák száma ennél jóval több lehetett.71 A feldolgozáshoz használt összeírás-
ban változatos névvel illették ezeket az építményeket. Leggyakrabban a méhes szót 
használták, ám igen gyakran olvasható a kelence, valamint ennek változatai, úgymint 
kölöncz, kelencz, keléntz kifejezés. A néprajz szakirodalom egy részében a kelence 
csupán a négyzet alaprajzú, kerített méhes kifejezéssel él, míg a Kárpát-medence keleti 
felében – így területünkön is – a kelence nem kerített méhest, hanem általában mé-
hest jelöl. A Páll István által használt összeírásból az derül ki, hogy ezeket általában pa-
ticsfalú, nád-, zsúp-, gyékény- szalma-, ritkán cserépfedeles, félereszes építményként 
kell elképzelnünk, melyet általában tölgyfa ágasokra építettek. Az épületen belül az 
oszlopok közét deszkákkal határolták. A kasok, köpűk tartására deszkapolcok szolgál-
takéhol maradtak fenn adatok az ajtóra vonatkozólag is. A méhesek némelyike méret-
ben igen tekintélyes volt; vannak adatok közel 30 m hosszú, 2–3 m széles épületekről 
is. Egyes esetekben valódi kerített – kerítéssel körbevett – méhesekre utalnak. A mé-
heseket általában a kiskertben, kertben helyezték el, de akadnak a lakott területektől 
távolabb eső helyekre mutató leírások is.72 Egy XVII. századi ábrázolást mutatok be 
arra vonatkozólag, hogyan képzelhetünk el egy olyan korabeli méhest, mint amilyen 
a Kelincen lehetett.73 3. kép
 A Széll Farkas könyvében leírt kelinc kifejezés valójában nem az általa vélelmezett 
zár szóval áll összefüggésben,74 hanem a méhessel mint építménnyel, amely akár kerí-
tett is lehetett.75 

69 Takáts Sándor: Művelődéstörténeti tanulmányok a XVI–XVII. századból. Sajtó alá rendezte Benda Kálmán. 
Budapest, 1961. Gondolat kiadó. 199–201. 

70 Páll István: Méhesek Szabolcs megyében a XIX. század derekán. A Herman Ottó Múzeum Évkönyve XXV–
XXVI. (1986‒1987.). [1988.] Tanulmányok Szabadfalvi József tiszteletére. Szerk. Dobrossy István – Viga Gyula. 
537–543. [Páll, 1988.] 

71 i,. N Páll, 1988. 537.
72 Páll, 1988. 542–545.
73 A kép forrása: Joh. Amos Comenii: Orbis Sensualium Pictus – A Látható Világ. De editione Coronensi. (in 

Transylvania, 1675.) Facsimile kiadás. Budapest, 1970. Akadémiai Kiadó. 100.
74 Talán a kilincs szóval való hasonlóság az alapja zárójeles megjegyzésének, amelynek valóban volt korábban „re-

tesz, zárnyelv” jelentése. Lásd A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára 2. H–Ó. Budapest, 1970. Akadémiai 
Kiadó. 489.; Az is lehet, hogy a Szamosháton ismert kelincs – kilincs, zár – kifejezést vehette alapul. Lásd Csűry 
Bálint: Szamosháti szótár. I. A – K. Budapest, 1935. Kiadja a Magyar Nyelvtudományi Társaság., 505‒506. Az 
idézett Pesty-féle Helynévtár adatai alapján az akkor élt lakosok még pontosan tudták a helynév eredetét.

75 Ezt erősíthetné meg a területnek a később fácánosként (is) történő hasznosítása, amelyhez mindenképpen 
szükséges volt a terület lekerítése.
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Bessenyey László és 
végrendelete

Mielőtt részletesebben 
bemutatnám a sírhely 
történetére vonatkozó 
forrásokat, szükséges ki-
térnem Bessenyey László 
(1820–1895) személyé-
re. Ő gávai földbirto-
kos, egyben a Kelincen 
eltemetett Zsigmondnak 
dédunokája volt. Szemé-
lyében halt ki férfiágon 
a Bessenyeyek szabolcsi 
ága.76 Felesége Hegyessy 
Lujza (1833–1897), aki-
vel 41 évig voltak háza-

sok. Közös gyermekükről nincs tudomásom, mindössze nevelt lányukról, a források 
Horváth Gyuláné Bodó Ilonáról tesznek említést.77

 Életéről nem sokat tudunk. 1820. június 16-án keresztelték meg Paszabon. Apja 
Bessenyey András, anyja Vida Krisztina. Keresztapja Marussi Olasz Lajos, kereszt-
anyja Intzédy Borbála, Csoma László felesége volt.78 Közvetett adatok alapján felté-
teleztem, hogy magasabb iskoláit – elődeihez hasonlóan – Sárospatakon végezte.79 A 
meglévő diáknévsorokban azonban neve nem található.80 A református hitű földbirto-

76 A leányág maradékai a mai napig élnek.
77 Ezekre az adatokra lásd az értesítést Bessenyey László haláláról: „A vármegye balkonjára kitűzték a gyászlobogót, 

Szabolcsvármegyének egy köztiszteletben álló bizottsági tagja hunyt el: Bessenyey László. Halálára vonatkozólag 
a következő gyászjelentést küldték be hozzánk.: Özv. Bessenyey Lászlóné született Hegyessy Lujza, – Horváth 
Gyula és neje Bodó Ilona, gyermekeik Lujza, Gizella, Sarolta és Lajos, – ugy a számos rokonok nevében is, fáj-
dalomtól megtört szívvel jelentik a legjobb férj illetőleg jóltevőjüknek: a nagy-bessenyői Bessenyey László-nak, a 
Bessenyey-család szeniorának, Szabolcsmegye bizottsági tagjának, élete 75-ik, boldog házasságának 41-ik évében 
folyó hó 11-én végelgyengülés következtében történt gyászos elhunytát. A boldogult drága halott földi maradvá-
nyai folyó hó 13-án délelőtt 10 órakor fognak Gáváról a gyászháztól az ev. ref. egyház szertartásai után délután 
2 órakor Paszabon a családi sírboltba örök nyugalomra tétetni. Kelt Gáván, 1895. február 11-én. Áldás és béke 
hamvaira”. Lásd Nyírvidék, 16. évf. 8. szám. (1895. február 24.) 

78 Keresztelési – esketési – halottas anyakönyv 1804–1844 Születtek(!) csak 1811 julius 28tól. II. kötet (Paszab)
79 Egy Sárospatakon 1905-ben kelt jegyzőkönyvből kiderül, hogy Bessenyey László végrendeletében keresztfiát, 

Rakovszky Józsefet tette meg örökösül, ha ő eléri a nagykorúságot. Utóörökösül pedig a sárospataki főiskolát 
nevezte meg. Ez alapján tehetjük fel, hogy iskolába is idejárt. (Keresztfia ‒ megérve a nagykorúságot ‒ át is vette 
az örökséget a feljegyzések szerint.) Radácsi György szerk. A Tiszáninneni Ev. Ref. Egyházkerület 1905. május 
23–25. napjain Miskolcon tartott tavaszi közgyűlésének jegyzőkönyve. 119. szám. Sárospatak, 1905. 54. 

80 Ezúton is köszönöm a Sárospataki Református Kollégium Levéltár munkatársainak segítségét, akik kérésemre 
átnézték a diáknévsor listáit!

3. kép – Méhes ábrázolás Comenius Orbis Pictus című művének első magyar 
nyelvű kiadásában
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kos a paszabi egyház patrónusa volt, aki gyülekezetét 
tevékenyen támogatta. 1889-ben felújíttatta a meg-
rongálódott templomot.81 4. kép
 Mint az idézett gyászjelentésből kiderül, tagja volt 
a Szabolcs vármegyei „bizottmánynak”,82 amely meg-
emlékezett a haláláról.83

 Az alább részletesebben bemutatandó keresetle-
vélben így írnak róla: „…már gyermekkorától fogva 
hiányos testi szervezettel birt, ifju korában már kez-
dett siketté lenni s ez a baja folyton növekedett, ugy 
hogy férfikorában már az ágyu hangját sem hallotta 
meg[84] és mert e miatt másokkal csakis irásban közle-
kedhetett: ennek alkalmatlan módja miatt lassan-las-
san elmaradt a világ folyásától. E fogyatkozásához 
hozzájárult, hogy halála előtt, több mint 20 évvel 
szélhüdés érte s azóta féloldali hűdésben szenvedett, 

81 „Nagybessenyői Bessenyei László, aki a híres Bessenyey-család ivadéka a paszabi egyházat, mint családja ősi fész-
két becses ajándékkal tüntette ki. A tornyot, melynek tetejét a szélvihar ledöntötte, saját költségén fényes bá-
dog-tetővel fedeti be, az egész templomot kívül-belül kijavíttatja, a templom környékét szép kövezettel a feljárót 
három ölnyi kő-lépcsőzettel s az út felől kerítéssel láttatja el. A torony-gomb feltevése alkalmával szép ünnepet 
rendeztek a derék patrónus tiszteletére, mely alkalommal Kósa Imre lelkész szép beszédben méltányolta Besse-
nyey László érdemeit. Isten áldja a derék egyháztagot!”. Lásd Protestáns egyházi és iskolai lapok, 32. évf. 29. 
szám. (1889. július 21.) 939. Ekkor készült az a tábla is, mely a torony keleti homlokzatán helyezkedik el. Felső 
felében a Bessenyeyek címere, felette félkörívben felirat: „A nagybessenyői Bessenyey család czimere”. Alatta: 
„Készittette nagybessenyői Bessenyey László és neje Hegyessi Lujza 1889.” Ennek kapcsán érdemes felidézni egy 
anekdotát is, melyet még Turi Sándor jegyzett fel: „A nyolcvanas években a vihar levitte a paszabi toronyról a 
tetőt. Tákolták valahogyan, de csúnyán nézett ki. Bessenyei László és felesége 1889-ben megcsináltatták a tetőt 
és rendbe hozatták a templomot. Bessenyei már ekkor Gáván lakott. A paszabi presbitérium szépen felöltözve 
átgyalogolt egy vasárnap Gávára. Bessenyeinek éppen vendégei voltak. Mondják, hogy itt vannak a paszabiak. 
Megörült Bessenyei, hogy milyen tisztességtudó nép a paszabi. Eljöttek megköszönni az ő jóságát. Úgy is kez-
dődött az esemény. Szónokuk elmondta, hogy Isten megsegített nemzetes urat, és nekünk templomot, hajlékot 
csinált. Azért jöttünk el, hogy ha már felépítette, tessék adni egy kis áldomásra valót, mi is hadd örvendezzünk... 
Bessenyeinek éppen a hosszúszárú pipa lógott a kezében. Hirtelen felemelte, és a nemes küldöttséget kikergette 
az udvarából. Ezzel az esettel nem szoktak dicsekedni a paszabiak. Elmondója is azt kérte, ne írjam le…” Lásd 
Barota Mihály: Turi Sándor. Nyíregyháza, 1981. Pedagógiai Szakszervezet Szabolcs-Szatmár Megyei Bizottsága 
133–134. [Barota, 1981.]

82 Azaz mai szóval élve a megyei közgyűlésnek. Ide a tagok részben választás, részben vagyoni alapon kerültek be 
(virilisták). Bessenyey László ez utóbbiak közé tartozott. A fennmaradt adatok alapján még a vagyonát is tudjuk 
viszonyítani a többi, hasonló módon bekerült társaihoz. A „Névjegyzéke Szabolcs vármegye legtöbb adót fizető 
bizottsági tagjainak 1895. évre” című – 1894-ben készített – kimutatás alapján az ott felsorolt 219 rendes, va-
lamint 10 póttag között mint gávai birtokos tűnik fel a 176. helyen, 421 Ft 98 koronával. Azaz a lista második 
felének első harmadába tartozott. (Az összehasonlítás végett: az első helyen gróf Dessewffy Miklós, vencsellői 
birtokos volt, 20 554 Ft 58 koronával. Az első 46 személy mind többet adózott, mint 1000 Ft. A lista végén a 
310–320 Ft-tal adózók helyezkedtek el, a póttagok egy része pedig már az évi 300 Ft-ot sem érte el.) A fentiekre 
lásd http://www.szabarchiv.hu/drupal/sites/default/files/V_B_77_363_1894_VII_92.pdf.

83 „Bessenyey László és Szentmiklóssy László bizottmányi tagok elhunyta felett érzett részvétének a közgyűlés 
jegyzőkönyvében adott kifejezést.” Lásd Nyírvidék, 16. évf. 9. szám. (1895. március 3.)

84 Ezzel kapcsolatban Turi Sándor jegyzett fel egy történetet: „Bessenyei László is ilyen természetű volt. Egyszer 
Rakovszkyval (Rakovszky Sámuel Bessenyei Júlia férje volt, tudós, művelt református pap), a komájával fogadtak, 
hogy egy nagy csikót felemelnek. Rakovszky szakadást kapott, Bessenyei megsiketült...” Lásd Barota, 1981. 133.

4. kép – Bessenyey László portréja 
a paszabi parókián 

(Boros György fényképe)
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bot nélkül egy lépést sem tudott tenni, ezenkivül epileptikus görcsök – nyavalyatö-
rés – kinozták s ezek az ő életének utolsó hét esztendejében mindig gyakrabban is-

métlődtek, szóval ő testileg-lelkileg minden munkára 
képtelen ember volt s gazdasági s általában vagyoni 
ügyeit-dolgait nem is intézte soha, sőt röviden ismer-
tetett siralmas állapota valóságos élőhalottá tette.”85

 Portréját – melyet a paszabi református parókia 
őriz – 1908-ban festette meg Hrabovszky Sámuel.86 
5. kép
 Ősi emlékének tiszteletét számos módon kifejezés-
re juttatta: így Bessenyei György bakonszegi sírjára 
állítandó emlékműre 200 Ft-ot,87 míg a Bessenyei 
szoboralap javára 1000 Ft-ot adományozott.88

 A református egyház támogatójaként végrende-
letében tekintélyes adományt juttatott a paszabi és 
kisebb részben a berceli egyház javára. A paszabira 
konkrétan az Újérháton fekvő 54 kataszteri hold föl-
det, míg a Czakód nevű dűlőben 67 kataszteri hold 
erdőt és legelőt, mely majd csak az özvegy halála után 

kerül az egyház tulajdonába.89 Tekintettel arra, hogy a tagosítások során a sírhelyet a 
saját kezelésébe vette, és később a református egyház újíttatta fel, úgy véltem, hogy 
a végrendelet a sírhelyre vonatkozólag is tartalmazhat adatokat. Az iratot azonban 
sem eredetiben, sem másolatban nem sikerült fellelnem, úgy tűnik, az idők folyamán 
elkallódott.

85 A Nyiregyházai Tekintetetes Királyi Törvényszékhez rendes útú keresetlevele…. Debrecen, 1898. április 21. 6. 
Országos Széchényi Könyvtár, Plakát- és Kisnyomtatványtár, Kny. D 4.902. [Keresetlevél, 1898.] Tekintve, 
hogy a keresetlevelet a hoppon maradt örökösök adták be, szükséges némi távolságtartással és kritikával kezel-
nünk a leírtakat. Az ugyanakkor kétségtelennek tűnik, hogy Bessenyey László számos testi bajtól szenvedett. Ezt 
az is megerősíti, hogy 1872-ben, az Akadémia által rendezett Bessenyei-ünnepségre nem tudott felutazni, mert 
‒ mint írja ‒ „Testi erőm fogyatkozása miatt az ünnepélyen személyesen nem vehetek részt.” Lásd Magyar Tudo-
mányos Akadémia Könyvtár és Információs Központ Kézirattár és Régi könyvek Gyűjteménye, RAL 1127/1872.

86 „A ref. parochia tanácstermében találkozunk Bessenyei László arcképével. Nagyon szép, kifejező pasztell-kép, 
Hrabovszky Samu kiválóan sikerült műve, amelyet 1908-ban készített arról a fényképről, amelyet Bessenyei 
László nevelt lányától, Horváth Gyulánétól kapott.” Lásd Téger Béla: Tiszaparti magyarok regéket mondanak 
Bessenyeiről. Bessenyei emlékek Paszabon. – A vas nyakravaló. A nagyerejű Bessenyei. Nyírvidék, 46. évf., 293. 
szám (1925. december 25.) 20. [Téger 1925.]

87 Ország-Világ, IV. (1883. június 16.) 397.
88 Nyírvidék, XV. 11. szám (1894. március 18.) oldalszám nélkül. 
89 Paszabi presbitériumi jegyzőkönyv: 1895. június 13. 20. szám. A jegyzőkönyveket Szilágyi Sándor tiszaberceli 

tiszteletes bocsátotta a rendelkezésemre; segítségét ezúton is köszönöm.

5. kép – Emléktábla a paszabi 
református templom tornyán

 (Boros György felvétele)
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 A Bessenyey László halálát követően kihirdetett 
végrendelet tartalma nem mindenkinek tetszett, köz-
tük az özvegyének sem.90 Ő bíróság előtt megtámadta 
azt. A pereskedés még a halála után is folytatódott. 
A per anyagából mindössze a felperesek – Hegyessy 
Lujza rokonai – által megbízott ügyvéd keresetlevelét 
sikerült fellelnem, melyből számos részletet ismerhe-
tünk meg az eredeti végrendeletből. Ebben – témánk 
szempontjából szerencsés módon – egy idézet erejéig 
kitérnek a minket érintő témára is, amiről az alábbi-
akban olvashatunk. 6. kép

Adatok a sírhely történetéhez

Korábban volt már szó róla, hogy a tagosítások során 
a Kelincnek a sírhelyet őrző területét Bessenyey Lász-
ló saját birtokához csatolta. Az adatok alapján itt két 
Bessenyeit, Sándort és Zsigmondot temették el. Azt, hogy a területen több Bessenyei 
is fekszik, több forrás említi. Már az idézett Pesty Frigyes-féle Helynévtárban a Bes-
senyei család temetkezőhelyeként említik. Gonda Balázs gávai lelkész egyértelműen 
Sándor és Zsigmond nyughelyeként ír a dűlőről,91 míg Turi Sándor korábban már 
említett leírásában ugyancsak két Bessenyeiről olvashatunk – név nélkül –, akiket 
ott temettek el. Látjuk majd: térképi adat is megerősíti azt, hogy a területen két sír 
található.
 A sírhelyet egy, a környezetéből enyhén kiemelkedő dombon alakították ki.92 Sír-
kőről, sírfelépítményről nem maradtak fenn adatok, vélhetőleg nem is készült ilyen. 
Abban azonban biztosak lehetünk, hogy a temetés után valamiféle sírjelölés – fejfa – 
minden bizonnyal készült, ám ez később nyom nélkül megsemmisült. A sírokat (már 
csak a legelésző állatok miatt is) a temetéseket követően kerítéssel vehették körül.

90 A vagyon feletti pereskedés emléke néhány évtizeddel később már kikopott az emlékezetből. „Mondják, hogy a 
hagyatékot a rokonság perrel támadta meg, de ennek nyoma nincs az egyébként igen értékes relikviákban gazdag 
paszabi ref. egyházi levéltárban.” Lásd Téger 1925. 20. Ez azonban tévedés, hiszen a Paszabon lévő presbitériumi 
jegyzőkönyvekben 1895‒98 között igencsak sokat foglalkoztak az örökséggel, illetve az azt övező perrel. Tomory 
Pál lelkész helyesen írja, hogy a végrendeletet Bessenyei László özvegye megtámadta. A pereskedésnek csak az öz-
vegy halála vettet véget. Lásd Tomory Pál: Adatok a paszabi református egyház történetéhez. (1918.) Tiszántúli 
Református Egyházkerület Levéltára, I.8.c.5. Paszab 18. [Tomory, 1918.] Ez utóbbi állítás azonban téves. Mint 
azt az említett keresetlevél tanúsítja, a per még az özvegy halála után is tartott. Amennyire a szórványos adatokból 
meg lehet ítélni, a felperesek végül nem nyerték meg a pert.

91 „Ezen derék úri ember [Bessenyey László] ősei hamvai iránti kegyelemből az ugynevezett „Kelinczen” az 1865-
ben megtörtént tagosítás alkalmával saját illetőségébe tudással(sic!) mintegy félholdat kivágatott, s a hol Sándor és 
Zsigmond feküsznek, bekerittette.” Lásd Ballagi, 878. 419–420., illetve: „Zsigmond (fekszik a Kelincen, Pasza-
bon.)...” Uo. 421., „Sándor, nyugalmazott kapitány, az író, meghalt Gáván, 1809. sept.(!) 24. Fekszik Paszabon 
a Kelincen.” Uo. 422.

92 Mint majd az alábbiakban olvashatjuk, a sírhely nyomai ma már nem észlelhetők. Helyét azonban az emlékezet 
megőrizte, és azt a mai domborzati viszonyokra vetített – georeferált – térképi adatok megerősítik.

6. kép – A keresetlevél első oldala
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 Említettem, hogy Bessenyey László a 
Ke lincen eltemetett Zsigmondnak volt a 
déd unokája. Így nem csoda, hogy érzelmi 
okokból is ragaszkodott a sírhely megőrzé-
séhez. Ennek első lépése volt – miképpen 
fentebb már olvashattuk –, hogy a tagosí-
tások során a területet a saját birtokához 
csatolta. Nem lévén utódja, másképp pró-
bált meg gondoskodni ősei nyughelyéről. 
A keresetlevélből kiderül, hogy végrende-
letében a paszabi egyházra hagyta – egyéb 
adományok mellett – a Kelincben lévő 600 

öl földjét.93 Mint megtudjuk: „A paszabi ref. egyház részére szánt adománynak az a 
feltétele, hogy az egyház a templom oldalában lévő sirboltot oly örökös, diszes, vas-
keritésben tartsa, mint jelenben van, valamint a kelinczi nyugvó helyet is erős, diszes 
keritésben tartsa örök időkre…”.94 7–8. kép
 Az egyház nyilván gondozta a területet, ám annak állapota fokozatosan romlott. 
1923-ban már azt írták, hogy a sír gondozatlan, a sírhelyet körülvevő korlátok om-
ladoznak, sőt le is omlottak. Ezzel együtt sürgették annak felújítását.95 Talán ennek 
az újságcikknek is köszönhető, hogy még az év végén már arról írtak: a sír gondozva 
van.96 A következő évben már dróttal összefogott cölöpsoros kerítésről írták, és ek-
kor sem említették romladozó állapotát. Ugyanekkor felmerült annak a gondolata, 
hogy Bessenyei Sándort exhumálni kellene, illetve a helyet emlékkővel megjelölni. 

93 Keresetlevél 1895. 4. 600 öl mintegy 2160 m2-re becsülhető. A terület nagyságát az 1870-ben felvett katasz-
teri térképen mintegy 1730 m2-re lehet becsülni, majd a későbbi kiigazítást követően, mintegy 1560 m2-re. 
1902-ben pontosan megadták a Zátony-dűlőben lévő, adómentes temető nagyságát. Az 500/2 helyrajzi számon 
fekvő terület 455 négyszögöl, azaz 1638 m2. Magyar Nemzeti Levéltár Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltára 
VI.181.131.d. Földmérési és Térképészeti Hivatal iratai. Paszab nagyközség Birtokrészleti jegyzőkönyve, 1902. 
Az egyházra hagyott és a becsült területnagyság közötti különbség okát nem ismerem.

94 Keresetlevél 1898. 5. Az emlegetett kripta a mai napig megvan a református templom déli oldalától néhány 
méterre. A téglalap alakú, terméskő alapokon nyugvó, díszes vaskerítéssel körbevett terület északi oldalán áll egy 
márványobeliszk, melynek a felirata a következő: „A nagybessenyői Bessenyey család sírboltja. Nyugodjanak 
áldott poraik az Úrban. Áldott emlékezetű szüleinek állíttatta Bessenyey László 1883.” Vasrácsozata ezek szerint 
már a végrendelet megírásakor – 1890-ben – megvolt. Munkájában Tomory is megemlíti azzal, hogy az egyház a 
tetejét minden tavasszal virággal ülteti be. Lásd Tomory, 1918. 5.

95 „A sírja [Bessenyei Sándornak] a paszabi határban a Tiszához nem messzire van, azon a helyen amelyet Kelincnek 
neveznek. (…) Most a paszabi ref. egyház tulajdona. Itt, a poétikus csöndes szigeten pihen a testőr Bessenyei 
Sándor. Sírja gondozatlan, vadvirág nő rajta. Emelkedett helyen van, korlátok kerítik körül. Tiszamenti sétáink-
ban láttuk, hogy az egyszerű sír romladozni kezd. A korlátok összeomlottak. Hisszük, hogy a paszabi református 
egyházközség, mely vagyonát a Bessenyei családtól nyerte, a tavaszi tiszaparti Bessenyei ünnepre tataroztatja 
Bessenyei Sándor elhanyagolt sírját, amelyet valószínűleg többen fel is fognak keresni.” Lásd [N. N.]: Egy volt 
testőr sírja a paszabi határban. – Bessenyei Sándor sírját gondozni kellene. Nyírvidék, 44. évf., 73. szám (1923. 
április 1.)

96 „Láttam a Bessenyeiek sarjának, a régi testőrnek, Bessenyei Sándornak gondozott sírját...” Lásd Ifj. Radványi 
Sándor: A paszabi pénztárnok verse a „fordított világ”-ról. Egyetértés, 5. évf., 274. szám. (1923. december 2.) 2. 

7. kép – A templom déli oldalán álló kripta
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Ebben tevékeny szerepet szántak a Bessenyei Kör-
nek.97 Ezek az adatok arra utalnak, hogy valamiféle 
javítás mégiscsak történt az eltelt időszakban, ennek 
tényét egy újságcikk megerősíti.98

 1926-ban nagyszabású gondolatok fogalma-
zódtak meg a sírhely felújításával kapcsolatban. A 
kezdeményezés vezéralakja Tomory Pál paszabi re-
formátus lelkész, Turi Sándor református tanító és 
Hrabovszky Sámuel „felügyelő” volt. Kikeresték 
Bessenyei László végrendeletét, melyben a sírok 
gondozására való utalások voltak.99 Felmerült a fa-
kerítésnek vasráccsal való helyettesítése, valamint 
az, hogy a Bessenyei Kör indítson akciót egy „tartós 
és művészi kiképzésű síremlék érdekében”, illetve 
Sándor exhumálása is tervbe volt véve.100 Bánszki 
István könyvéből az is kiderül, hogy a Kör Irodal-
mi szakosztálya – élén Vietórisz Józseffel – volt az, 
amely Tomory Lászlóval, Turi Sándorral, Hrabovszky Sámuellel együtt támogatta az 

97 „Paszab határában van eltemetve Bessenyei Sándor lovaskapitány, Milton magyar nyelvre fordítója, Bessenyei 
György testvére is. A paszabiak közül többen erősítik, hogy lovastól van eltemetve. Ez a sír most a szántóföldek 
közül kiemelkedő domb, amelyet dróttal összefogott cölöpök vesznek körül. Emlékoszlop nincs rajta. A Besse-
nyei kör mozgalmat indíthat, hogy ezt a sírt exhumálják, és méltó emlékkővel jelöljék meg. A környéki lakosságra 
nevelő hatású volna, ha érezné, látná, miként becsüljük meg a szellemi élet munkás nagyjait, s az iskolák ifjúsága 
a Levente-Egyesületek időnként megkoszorúztatnák a gondozott sírt.” Lásd Téger Béla: A Bessenyi Kör – Bes-
senyei Györgyért. Nyírvidék, 45. évf., 201. szám (1924. szeptember 14.) 19. 

98 [Bessenyei Sándor sírját] „a paszabi ref. egyház gondoz[za], és csak nem régen vett körül uj korláttal..” Lásd Bes-
senyei György sírja és az újabb Bessenyei emlékek. Írta és a Bessenyei kör irodalmi ünnepén felolvasta Téger Béla. 
Nyírvidék, 45. évf. (1924. június 27.) 2. 

99 Ez akkor tehát már nem volt meg Paszabon, noha – mint a korábban említett presbitériumi jegyzőkönyvből kiderül 
– az egyház azt hivatalból megkapta másolatban. Paszabi presbitériumi jegyzőkönyv: 1895. június 13. 20. szám.

100 „Többször megírta a Nyírvidék, hogy a Paszab mellett, az egykori Kolincs(!) nevű kert helyén húzódó szántóföl-
dön, ringó búzatábláktól körülfogott helyen pihen Bessenyei Sándor volt lovaskapitány, Milton Elveszett paradi-
csomának magyarra fordítója, Bessenyei Györgynek, a magyar irodalmi megújhodás vezérének testvére. A paszabi 
ref. egyház hű gonddal őrködött a sírra, amelyet azonban kikezdett az idő. S elérkezett annak szükségessége, hogy 
a tiszamenti sírt díszes és a múló időknek jobban ellentálló vasrácsozattal kerítsék be. A sír rendezésének ügyét 
Tomory Pál paszabi ref. lelkész, Tury(!) Sándor ref. tanító, Hrabovszky Sámuel felügyelő karolták fel, s rövidesen 
hozzáfognak a sír bekerítéséhez. Tury(!) Sándor ref. tanító a nyíregyházi kir. törvényszéken kikereste az utolsó 
paszabi Bessenyeinek végrendeletét, amelyből pontosan megállapítható, hogy a Bessenyei sírok gondozására az 
örökül hagyott birtokrészek felhasználásával kik és mily mértékben kötelesek. A paszabi ref. egyház a Bessenyei sír 
rendezése tekintetében bizton számíthat a legszélesebb körök támogatására. A Bessenyei-kultuszt ápoló Szabolcs-
vármegyei Körre hárul elsősorban a feladat, hogy a Bessenyei Sándor sírját megjelölő tartós és művészi kiképzésű 
síremlék érdekében is akciót indítson, mert a paszabi ref. egyház a sír vasráccsal való bekerítését vállalhatja, de 
egy méltó síremlék felépíttetése anyagi erejét felülmúló kiadást jelentene számára. A Bessenyei-sír impozáns 
megjelölése egész vármegyénk kulturális életének kérdése, amelynek megoldásában minden tényezőnek össze 
kell, fognia. Több izben szóvá tettük, hogy muzeális és irodalomtörténeti szempontból szükségessé vált a sír ex-
humálása, mint ahogyan ez Bessenyei György sírjánál is történt. Ezt az exhumálást, a Jósa Múzeum végeztethetné 
a síremlék elhelyezésének alkalmával.” Lásd [N. N.]: A nyíregyházi kir. törvényszéken megtekintették Bessenyei 
László végrendeletét. Rendezik Bessenyei Sándor lovaskapitány, író sírját. Nyírvidék, 47. évf., 15. szám (1926. 
január 20.) 3.

8. kép – A kripta végében lévő sírkő
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ötletet, hogy a paszabi határban lévő sírt rendbe hozassák.101 A nagy ívű tervekből vé-
gül szinte semmi sem lett. A Bessenyei Kör a jelek szerint nem tudott pénzt összeszed-
ni – esetleg más okok is közrejátszhattak –, így a remélt emlékmű felállítása csupán 
álom maradt. Érdekes, hogy a Kör munkáját a jelzett évben összefoglaló jelentésben 
egyetlen mondat sem utal arra, hogy bármi történt volna az üggyel kapcsolatban.102

 A fentiekből mindössze annyi valósult meg, hogy a paszabi egyház felújíttatta a 
sírhelyet körülvevő kerítést. Vasrács helyett azonban ismét – ám az előzőnél minden-
képpen díszesebb – fakerítést állíttattak.103

 Ezt követően már csak 1938-ban merült fel, hogy Bessenyei Sándort exhumálják, 
és hamvait Nyíregyházán helyezzék el.104 Természetesen ebből a felvetésből sem lett 
semmi…

A sírhely a II. világháború után

A II. világháború után a paszabi egyházat is sújtotta az egyházi földek állami kézbe-
vétele. Így az 1948–1952 közötti években összesen 99 kataszteri hold és 114 négy-
szögölnyi terület került el az egyháztól.105 Ez lényegében a teljes földvagyon elvételét 
jelentette, melyet az egyházközség 1949-ben 99 katasztrális holdnak és 1579 ölnek írt 
össze, beleértve a temetők területét.106 1951 augusztusában Oláh Károly tiszteletes tá-
jékoztatta a presbitereket a Konvent körleveléről, melyben azt az utasítást közlik, hogy 
az egyház ajánlja fel megvételre a maradék földjeit az államnak, kivéve a temetőket és 
a belsőségeket.107 Tekintve, hogy a sírhely temetkezési helynek bizonyult, ekkor még 
– valószínűleg – az egyház kezelésében volt. 

101 Bánszki István: A Bessenyei Kör története. Nyíregyháza, 1989. Bessenyei György Irodalmi és Művelődési Tár-
saság. 93. 

102 Horthy István: A Bessenyei Kör 40 éves története. Szabolcsi Szemle. 5. évf. (1938) 3–65. 41–42.
103 A felújítást már az év elején tervbe vették. Erre utal, hogy 1926. január 20-án, az egyházközség költségvetésé-

nek tárgyalásakor a 17., egyben utolsó pontba a következőt jegyezték fel: „A Bessenyey sír kerítésre fel lett véve 
1.000.000 kor., mivel a Kelinczen nyugvó Bessenyey család sírját okvetlen körül kell keríttetni.” Az összehason-
lítás végett jegyzem meg, hogy az egyházközség az évre tervezett költségvetése 78 507 414 korona volt, melyből 
813 424 koronát a tartalékalapba tettek. Tiszántúli Református Egyházkerület Levéltára, I.34.A.j. A Középsza-
bolcsi egyházmegye iratai. Egyházközségi vegyes iratok. 46.d., Paszab. Levelek Tomory Pál lelkipásztorsága idejé-
ből. (1915. VI. 14.–1932. VII.01.) „Kivonat a paszabi református egyháztanács 1926. január 20-i jegyzőkönyvé-
ből.” Milyen terhet jelentene napjainkban egy ilyen volumenű összeg kifizetése, merülhet fel bennünk a kérdés. 
Erre a következőket lehet mondani: 1 000 000 korona – 2020-as árakon, kerekítve – 62 200 Ft-ot érne, míg az 
egyház költségvetése 4 882 700 Ft-ot tenne ki. Egy tojás ára ekkoriban a budapesti vásárcsarnokban – kerekít-
ve, átlagolva – 2250 korona volt. Az adatok forrása: https://artortenet.hu/magyar-penzertekindex-arak-es-devi-
zak-alapjan-1754-tol/, https://artortenet.hu/tojas-ara-1914-1926/.

104 „Újra aktuálissá lehet Bessenyei hamvainak és Bessenyei Sándor hamvainak idehozatala [Nyíregyházára] és szá-
mukra művészi mauzóleum építése is.” Lásd [N. N.]: Mozgalom indult meg Vasváry nyíregyházi szobra érdeké-
ben. Nyírvidék – Szabolcsi Hírlap, 6. évf. 180. (1609.) szám, (1938. augusztus 11.) 2.

105 Kormos László (szerk.): Egyháztörténeti források a Tiszántúli Református Egyházkerületi Levéltárban a má-
sodik világháború végén. Tanulmányok és forrásközlések. Melléklet. A Magyarországi Református Egyház 
1948–1952 között állami tulajdonba kerülő ingatlanjainak kimutatása egyházkerületenként és egyházmegyén-
ként. Összeállította Kormos László. Debrecen, 1994. Szerzői kiadás. (Az említett adat a Tiszántúli Egyházkerület 
Középszabolcsi Egyházmegyéjének tabellájánál keresendő, Paszab alatt.)

106 Tiszántúli Református Kollégium Levéltára, I.34.A.j. A Középszabolcsi egyházmegye iratai. Egyházközségi vegyes 
iratok. 46.d., Paszab. Levelek Oláh Károly lelkipásztorsága idejéből. (1933. II. 13-1951. XII. 18.)

107 Paszabi presbitériumi jegyzőkönyv 1927. jan. 1-től – 1952. dec. 31. (VI.)
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 A sírhely ma a település Bessenyei-telep nevű részére esik. Az ilyen néven törté-
nő említésére vonatkozólag az első adatot 1955-ből ismerem.108 Ez év májusában a 
Megyei Tanács VB elnökének beszámolója szerint – hivatkozva a februárban hozott 
határozatra – az azóta eltelt időszakban számos településen került sor a cigányok hely-
zetét javítandó intézkedések meghozatalára. Példaként említi meg, hogy Paszabon 14 
‒ 200 öles ‒ házhelyet osztottak ki.109 Az 1957-ben kelt jelentés megállapítja, hogy 
kiosztása után – a többi között Paszabon is – „rendes kis házakat építettek egyes ci-
gánycsaládok.”110 Az ebben az évben készült felmérésben azt írják, hogy a telep 800 
m-re helyezkedik el a falutól, ahol 15 család élt 14 házban. Élükön Németh Gábor 
bíró állt.111

 A terület ekkortól kezdett belterület jelleget ölteni. Egy 1901-es évszámmal ellátott 
kataszteri térképre utólagosan rárajzolt határvonal jól mutatja a telep elhelyezkedését. 
A rávezetés ideje nem ismert, annyi azonban megállapítható, hogy annak keleti széle 
ekkor még azonos volt a Bessenyei sírhelyet rejtő rész nyugati szélével.112 Változott a 
helyzet 1976-ra, ekkor már a telkeket megtaláljuk mind a sírhely nyugati, mind a ke-
leti oldalán, a tulajdonosa, a Magyar Állam, kezelője, a Paszabi Tanács.113 A Bessenyei 
utcán fekvő terület megközelítését egy 3 m széles, 9,3 m hosszú út tette lehetővé, míg 
magát a sírhelyet egy 10×10 m-es, szabályos négyzet alakú terület alkotta. Az 568/10 
helyrajzi számú, 154 m2-es területet114 ekkor műemlékként tüntették fel.115 1988-ban 
viszont már az ebben az évben kelt építési engedély birtokában készült lakóházat tün-
tetnek fel a sírhelyet megközelítő útra ráépítve. Azaz lényegében az említett helyrajzi 
számú területen egy új parcellát alakítottak ki. Ennek során területváltoztatásra került 
sor: a 10×10 m-es terület nyugati harmada átkerült a nyugati szomszéd telkéhez, és a 
keleti oldalon is történt némi kiigazítás. Így alakult ki egy újabb telek a már korábban 
felparcellázott telepen.116

 A változások a sírhelyet rejtő dombot sem hagyták érintetlenül. A tereprendezési 
munkák során jelentős részét elhordták, elplanírozták. Csak egy része maradt meg 

108 A telep kialakítása már 1946-ban felvetődött. Ekkor ugyanis a földkérdés rendezése során azt írták, hogy a Zá-
tony-dűlőben, Bodnár János csereingatlanán fog létesülni a cigánytelep, házhelyenként 100 négyszögöllel és 
utcahálózattal. Ő ezért – ugyanebben a dűlőben – csereingatlant kap. Magyar Nemzeti Levéltár Szabolcs-Szat-
már-Bereg Megyei Levéltára V.193. Paszab nagyközség iratai, VII. Szociális ügyek, 1945 –1946.

109 „Ugyanolyanok, mint mindenki más ember”. Válogatás a Szabolcs-Szatmár megyei cigányság történetének for-
rásaiból. (1951–1961) Szerkesztette, válogatta és a bevezetést írta Nagy Pál. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 
Levéltár Kiadványai II. Közlemények 40. Nyíregyháza-Gödöllő, 2010. Kiadja a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 
levéltár. 65. [Nagy, 2010.]

110 Nagy, 2010. 182.
111 Nagy, 2010. 409.
112 A térképmásolatot Czomba Zoltán helytörténész (Paszab) bocsátotta a rendelkezésemre; a kutatásban nélkülözhe-

tetlen segítségét ezúton is köszönöm.
113 Az 1976-ban készült megosztási vázrajzot Czomba Zoltán juttatta el hozzám.
114 Ez a terület tehát már jóval kisebb volt, mint az, amelyet Bessenyey László a tagosítás során magának kiméretett. 
115 A területet sem jelenleg, sem korábban nem tartották nyilván műemlékként az Örökségvédelmi Hatósági Főosz-

tály Örökségvédelmi Nyilvántartási Irodája (Budapest) szerint. Ezúton is köszönöm Jancsó Lídia osztályvezető 
szíves tájékoztatását. Azt, hogy mikor jelölik ki a területet mint „műemléket”, nem sikerült kiderítenem, de a 
megosztási vázrajz alapján 1976-ban már így tartották számon. 

116 Arra vonatkozólag nem találtam adatot, hogy a terület pontosan mikor és hogyan került ki az egyház kezeléséből. 
A felméréseket Czomba Zoltán juttatta el hozzám.
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többé-kevésbé eredeti formá-
jában. A 1980-as évek végén 
készített fotók már ezt az álla-
potot ábrázolják.
 A terület 1998-as állapo-
tához képest117 a 2018 júniusá-
ban végzett helyszíni szemlém 
során sok változást nem tapasz-
taltam. A 16., illetve a 16/A. 
szám alatti telkeken található 

dombot – csakúgy, mint húsz évvel ezelőtt – nem művelték: elhanyagolt, gazos terü-
let. Az egykori domb tetejéről Czomba Zoltán elmondása szerint a tereprendezések 
során mintegy 1‒1,5 méter vastag földréteget vittek el. 

Ábrázolások a sírhelyről

A sírhelyről kétféle ábrázolásmód ismert: kataszteri térképek és ábrázolások.
 A kataszteri térképek ugyan kevéssé részletesek, ennek ellenére tartalmaznak hasz-
nos adatokat. Így az 1870-ben felvett, majd 1902-ben és 1906-ban revideált katasz-
teri térképet kell elsőként megemlítenem. Ezen egyrészt jól követhető az ekkoriban 
500/2 helyrajzi számon szereplő terület változása. Kontúrja az első felméréshez ké-
pest néhány évtizeddel később már némileg változott. Északi harmadában egy rácsos 

fakerítéssel körbevett, szélein 
oszlopokkal erősített területet 
láthatunk. Erős nagyítás mel-
lett ebben egy fakereszt látha-
tó, míg ettől jobbra egy másik, 
bizonytalanul kivehető jelölés, 
melyről nem lehet egyértelmű-
en eldönteni, hogy kereszt-e.118 
Egyértelműbb az 1906-os kel-
tezésű kataszteri térkép, ahol a 
jelzett helyen két hantot, illetve 
azokon két keresztet tüntetnek 

117 Az említett és általa készített képeket Czomba Zoltán bocsátotta rendelkezésemre. 
118 Az eredeti térkép Budapest Főváros Kormányhivatala Földmérési, Távérzékelési és Földhivatali Főosztályán talál-

ható Paszab község alatt. Az bizonytalan, hogy a térképen aprólékosan kidolgozott kerítés a valóságot ábrázolja-e 
vagy csak egy idealizált állapotot. Az alább említendő, 1890-ben megjelent rajz ugyanis sokkal egyszerűbb formát 
mutat. Annyi bizonyos, hogy ‒ mint Gonda Balázs fentebb idézett levélrészletében olvashattuk ‒ Bessenyey 
László a sírhelyet körbekeríttette a tagosítást követően. 

9. kép – A terület az 1870-ben felvett kataszteri térképen

10. kép – Az 1906-os évszámú kataszteri térkép részlete a sírhellyel
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fel, kerítés nélkül, azaz egyértelmű-
en két temetkezésről van szó.119 A 
korábban említett 1901-es feliratú 
térképen is kerítés nélkül ábrázolják 
a sírt, egy – minden bizonnyal jelké-
pes – sírkővel és fűzfával. 9–11. kép
 Másrészt ismerünk két olyan 
ábrázolást, melyek jellegüknél fog-
va a fentieknél jóval részletesebbek. 
Az egyik Széll Farkas 1890-ben 
megjelent könyvének egyik rajza, 
a környezetéből kissé kiemelkedő 
sírhelyet ábrázolja. Ezt egy egysze-
rű fakerítés veszi körbe, mind a négy oldalán 
három-három oszloppal, amiket két-két léc köt 
össze.120 12. kép
 A másik egy fotó, mely valamikor az 1926-os 
felújítást követően készült, de a pontos időpont 
nem állapítható meg.121 A fénykép – nyilván 

119 „Paszab Szabolcs vármegyei nagyközség kataszteri térkép-
nek másolata az 1906. évi mérnöki nyilvántartás szerint.” 
A térkép a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal 
Földhivatali Főosztály Földügyi Igazgatási Osztályán, a Tér-
képtárban található. Kérdéses számomra a rajz felirata: „R. k. 
temető.” A rövidítés logikusan a római katolikust jelentené, 
ám a Bessenyeyek reformátusok voltak, és ekkoriban római 
katolikusok még nem is éltek Paszabon. Lásd erre: Czomba Zoltán: Néhány gondolat a paszabi katolikusok 
történetéhez. Paszabi Harsona. Paszab Község Önkormányzatának lapja. 14. évf., 2. szám. 2012. december. 5. Az 
„R” lehetne esetleg a „régi” rövidítése, ám a „k” feloldása ekkor bizonytalan. Könnyen elképzelhető azonban az is, 
hogy csak tévedéséből került a rövidítés a térképre. 

120 Széll, 1890. 82. 
121 A fotó a Jósa András Múzeum Fotótárában található, két példányban. (Ltsz.: 672., 1785.) A két fénykép azonos, 

köztük a különbség annyi, hogy az egyik halványabb, elmosódottabb, míg az élesebb kép jobb alsó részén a Csé-
pány, Nyíregyháza felirat olvasható. Az előbbi kartonján Kiss Lajos, az utóbbin Kiss Lajos és Csépány Tibor neve 
van feltüntetve. Ezek szerint a képet Kiss Lajos készíthette 1926-ban vagy valamikor utána. Az is elképzelhető, 
hogy Csépány Tibor, esetleg az apja, Jenő fényképezte le a sírhelyet Kiss Lajos kérésére, de lehet, hogy csak a 
kép „javítása” fűződik Csépányékhoz. Csépány Jenő korának egyik legismertebb fényképésze volt Nyíregyházán. 
1933-ban halt meg, munkásságát fia és felesége vitte tovább. Lásd Szabó Sarolta: A fényképészet kezdetei 
Nyíregyházán. A nyíregyházi Jósa András Múzeum Évkönyve, XLIII. (2001.) 349–363. 359., Tóth Sándor: 
Nyíregyháza fotótörténete 1945-ig. 12–15. Ezúton is köszönöm Tóth Sándornak, hogy kéziratban lévő munkáját 
felhasználhattam és Németh Péternek, hogy felhívta erre a munkára a figyelmem. A kép – pontosabb hivatkozás 
nélkül – már korábban megjelent: Komiszár Dénes: A Bessenyei család képekben. In: Nemesi és Polgári Füzetek 
2. Nyíregyháza, 2018. Kiadja a Bessenyei György Irodalmi és Művelődési Társaság elnöksége. 167.; Ismerjük 
egyébként Kiss Lajos levelét a sírhellyel kapcsolatban. Ő 1927-ben írt levelében fordult Turi Sándorhoz a paszabi 
helynevek kapcsán. Ebben a következőkről érdeklődik: „A Bessenyei Sándor sírját az egyház gondoztatja? Mikor 
csinálták az új kerítést?” Sárospataki Református Kollégium Adattára, Fsz. Kt. 3213. (Kiss Lajos levelek Turi 
Sándornak Paszabra. Nyíregyháza, 1927–1940. Turi válaszát sajnos nem ismerem. A fényképen egyébként – erős 
nagyítás mellett – bizonytalanul ugyan, de kivehető egy fejfa(?) sziluettje. Ezt a felújítást követően állíthatták fel, 
ám a rajta lévő feliratra nem találtam adatot.

11. kép – A sírhely az 1901-es évszámú térképen

12. kép – Az 1890-ben készült rajz



38

Jakab attila

tudatosan – megközelítőleg ugyan-
abból a szögből készült,ahonnan 
a Széll Farkas könyvében szereplő 
rajzot is felvették. A szántóföldek 
övezte, a környezetéből enyhén 
kiemelkedő kis dombocskán lévő 
sírhelyet virágbimbós díszítéssel el-
látott léckerítés veszi körbe, egyik 
sarkában a bejárást megkönnyítő 
ajtóval. Az egyszerű, de igénytelen-
nek semmiképpen sem nevezhető 
fakerítés az adott körülmények kö-

zött a legjobb megoldás volt a sírok védelmére. 13. kép

Kísérlet a sírhely azonosítására

A dolgozat írása közben vetődött fel a gondolat: próbáljuk megtalálni és exhumálni 
az elhunyt Bessenyeieket, hogy méltó körülmények között nyugodjanak.122 A kuta-
tást régészeti módszerekkel végeztük. Kiindulási alapunk az volt, hogy a korábban 
említett, bekerített, 10×10 m-es terület kijelölésekor még tisztában voltak a sírhely 
pontos helyszínével, így vizsgálatainkat elsősorban erre a helyre koncentráltuk, de sort 
kerítettünk további területek átnézésére is. A kutatások nem vezettek eredményre. 
A jelzett területen semmi nyoma nem volt a keresett síroknak.123 Az eredménytelen 
kísérletet követően újabb forrásokat vontam be az azonosításba, segítségükkel ponto-

122 Az exhumálás ötletét Komiszár Dénes, a Bessenyei Kör alelnöke vetette fel. Az ötletet támogatta Bessenyey 
Balázs, a Bessenyeyek zempléni ágának korelnöke, valamint Tajthy Péter, Paszab Község polgármestere, akiknek 
a kutatás során nyújtott segítségét ezúton is köszönöm!

123 A terület kutatására 2018. október 2-án és 8-án került sor. Az ehhez szükséges gépet a paszabi önkormányzat 
biztosította. A kutatásban részt vett Vizler Csaba (Jósa András Múzeum) és Komiszár Dénes. Az erősen szemetes, 
többszörösen bolygatott területen sikerült megfigyelnünk egy szinte teljesen elpusztult, csak nyomokban meg-
figyelhető, közelebbről ismeretlen korú temető néhány sírját. Tájolásuk Ny–K, de egy esetben ezzel ellentétes 
irányban fekvő vázmaradványt is megfigyeltünk, sírmellékletnek nyomára azonban nem bukkantunk. Előkerült 
továbbá néhány – a szórvány cserepek alapján – bronzkori és Árpád-kori gödörmaradvány. Ezek feltárásra nem 
került sor. A területen egyébként korábban már Kiss Lajos is végzett kutatást: „Ugyanekkor a község fölötti 
Kelinc nevű dombon is végeztetett ásatás, ahol Bessenyei Sándor van eltemetve. Itt ugyanis már előbb találtak 
árok ásás alkalmával csontvázat több melléklettel. A félnapi ásatásnak annyi eredménye lett, 3 darab hálósúlyhoz 
hasonló kiégetett, lapos agyaggolyót (9–10 cm átmérőjű) hozott haza igazgatónk, azokat se teljesen ép álla-
potban. Sok cserépedénytöredékre bukkantak lépten-nyomon, melyek közül egy kis tál felét, 2 őskori edény 
szélét, hálósúly darabját, simítókövet választott ki Kiss Lajos. Mindezek azt bizonyítják, hogy a Kelinc domb 
települőhely volt az ősidőkben.” Lásd Szabolcs vármegye közönségéhez 11000-1935. K. számú tiszteletteljes 
jelentése Szabolcsvármegye alispánjának Szabolcs vármegye 1934. évi közigazgatásának állapotáról. Jóba Elek 
Könyvnyomdája, Nyíregyháza. 76. 

13. kép – Fotó a felújított sírhelyről
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„… a szőke Tisza Szigetes kebelébenn...”

síthattam a sír helyét, ám ezek során 
sem került elő a sírokra utaló nyom.124 
A dombháton közel 150 m2-t vizs-
gáltunk át, eredmény nélkül. A sírok 
nagy valószínűséggel a domb koráb-
bi elhordásakor, valamint a későbbi 
bolygatások során semmisülhettek 
meg, így a tervezett exhumálás nem 
valósulhatott meg.125 14–15. kép

Összefoglalás

Érdekes kérdés, hogy miért a Kelincen temették el Bessenyei Sándort. Érzelmi oka 
nyilvánvaló: a Milton-fordítás előszavában olvasható idézetből kiderül, számára igen 
kedves helyszínről volt szó. Azt azonban nem tudjuk megmondani, hogy miért nem 
a családi nyughelyre kívánt temetkezni. Vajon hogyan fogadta az egyház ezt, a korban 
szokatlan kérést?
 Még érdekesebb, ha azt boncolgatjuk, miért temették el Zsigmondot is erre a hely-
re. Ő a paszabi egyház főkurátora volt, ami egyben azt is jelenti, hogy minden bizony-
nyal tekintélyes, rendszeresen egyházba járó ember lehetett. Az biztos, hogy mint a 
Milton-fordításból idézett szöveg tanúsítja, a terület Zsigmond birtokához tartozott 
és bizonyára számára is kedves hely lehetett. Egy ilyen ember esetében nehéz meg-
mondani, hogy miért nem a templomba vagy mellé temetkezett? Lehetséges válasz 
erre a kérdésre, hogy ekkoriban nyíltak meg a községi temetők a települések hatá-

124 Így egyrészt bevontam a korábban említett, 1870-ben felvett kataszteri ábrázolást, másrészt átnéztem a Hadtör-
téneti Intézet és Múzeum Hadtörténeti Térképtárát, az 1950-es évektől az 1980-as évekig tartó időszak katonai 
légifotó anyagát Paszab vonatkozásában. A jelzett időszakban számos ilyen jellegű fotó készült a településről. A 
leghasznosabbnak a legkorábbi, 1952-ben készült légifelvétel bizonyult. Itt még tanulmányozható volt az 1902-
ben rögzített határ. (Ezen még értelemszerűen nyoma sincs a később kialakított Bessenyei-telepnek.) Az eredeti 
negatívokról készült nagyítást a Honvédelmi Minisztérium Zrínyi Térképészeti és Kommunikációs Szolgáltató 
Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Légifotótárában végezték el, ahol az eredeti negatívok van-
nak. (A kinagyított szelvény száma: M-34-140-C-b, 1952/124/171. 1952.) A fotón a számunkra érdekes terület 
északnyugati sarkában – pontosan ott, ahol a korábbi kataszteri térképen is ábrázolták – egy elszíneződés mutat-
kozott, amelyet a már pusztulóban lévő sírhellyel azonosítottunk. Miután a kivágatot Veszprémi László geodéta 
(JAM) georeferálta, pontos koordinátákhoz lehetett kötni a jelzett területet. Ezek alapján kiderült, hogy az ingat-
lannyilvántartásban szereplő – és általunk korábban vizsgált – hely nem fedi egymást. Azaz egykor rossz helyen 
jelölték ki a sírt védő területet. Ennek megfelelően nem is találhattuk meg azt korábban. A pontosabb lokalizálást 
követően 2020. október 27-én tettem egy újabb kísérletet a sírhelyek megtalálására, ám ez is eredménytelennek 
bizonyult. 

125 Magam csak minimális – 1%-nyi – esélyt látok arra, hogy a sírok esetleg megmaradtak olyan helyen, amelyet 
nem érintett a kutatás, de úgy gondolom, hogy az ismereteimhez és a lehetőségekhez képest mindent megpróbál-
tunk a sírok felkutatására.

14. kép – A sírokat rejtő domb napjainkban
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rában, azaz megszűntek a templom 
körüli temetkezések. Így lehetőség 
nyílt arra, hogy egyházi szertartás 
mellett olyan helyen is temetkez-
hessenek, mely korábban nem volt 
elképzelhető.
 A nem templom mellé vagy te-
metőben történő temetkezés egyéb-
ként nem idegen a családtól, hiszen 
Bessenyei György is Pusztakovácsi-
ban a kertjében temetkezett egy fa 
alá egyházi ceremónia nélkül. Ezt 
több korabeli forrás tanúsítja, ám 
maga a rendelkezés nem maradt 
fenn írásban – ha volt egyáltalán. A 
rendelkezés oka nem ismert, de számos feltételezés felvethető.126

 Bárhogy is legyen, a választ valószínűleg soha nem tudjuk meg. Annyi bizonyos, 
hogy a kutatott helyen nem sikerült megtalálnunk Bessenyei Sándort és Zsigmondot. 
Sírhelyük – úgy tűnik – megsemmisült. Ennek ellenére emlékük nem tűnt el, s talán 
ez az írás is hozzájárul ahhoz, hogy az utókor emlékezzen rájuk..127

126 Csorba, 2000. 217–220.
127 Ezúton szeretnék köszönetet mondani Laskayné Szőlősi Katalinnak, Kulcsár Valériának és Istvánovits Eszternek 

a dolgozat átolvasása során tett hasznos megjegyzéseikért.

15. kép – Az 1952-ben készült légifotó részlete; 
nyíllal jelölve a sírhely területe


