
azaz karban énekelték? Nehezen hihető. Talán inkább úgy, hogy a kisleányokra való utalas 
is abból a Jajca felmentéséről és felmentőjéről, Szapolyai Imre deákról szóló históriás énekből 
való, amelynek Zrínyi csak a befejező két sorát idézi. 

Mohács előtti verses emlékeinkből tudunk felhozni analógiákat, amelyek szerint a 
szerző a verse végén a törökön aratott magyar diadal hatását is elmondja. így a Szabács 
viadala szerzője elmondja, hogy milyen álmélkodást váltottak ki a török foglyok Budán: 

Hát valának nekik (egyesek) nagy csudába, 
Hogy Budának menden uccájába, 
jelennen királnak odvarában 
Látnak török népet kazdag ruhában 
Királnak ékesen odvarlani, 
Ment (mind) kel piacon, várban állani. 
Ezt meg hallak mind Törökországba, 
Török császár lön nagy bosszoságban. 

Szabatkai Mihály pedig — 1515-ben — ezt írja: 

Kevés kár nekil nem lehetnek szegén keresztyének, 
de meghalának immár kétszer oly nagy sok terekek, 
siralmas mást Terekországban az ő énekek. 

Jajca felmentése nagy, az egész országot lázbahozó esemény, nem mindennapi diadal 
volt. Ezért Galeotto Marziónak sokat idézett nyilatkozatából és Szabács elfoglalásáról írt 
és fennmaradt vers létéből méltán következtethetjük, hogy ily nagy jelentőségű győzelem 
nem maradt megverseletlen, megénekeletlen Mátyás korában. S az effajta versek kéziratban 
is terjedtek. Gergely deák éneke a XVI. század közepéről való, Szabatkai Mihály Cantio Petri 
Berizlo\a még későbbi másolatban maradt ránk. Elvégre nem kizárt, hogy a Jajca felmentéséről 
szóló ének kétszáz év múltán ily módon került Zrínyihez. 

Ám mindez csak feltevés, találgatás; a fennmaradt két sor ugyanilyen joggal lehet 
egy jóval későbbi, messze Mohács után keletkezett ének töredéke is. Éppen ezért — míg 
biztosabbat nem tudunk róla — ajánlatosabbnak látszik az óvatosság: nem szabad tárgyal
nunk Mátyás-kori verses emlékeink sorában, s nem szabad belőle bármiféle következtetést 
is levonnunk e korszak énekköltészetére. 

Gerézdi Rábán 

Fessler Oroszországban 

(Adalékok) 

Vajmi keveset tudunk Fesslernek, az első összefoglaló magyar történeti kézikönyv 
szerzőjének oroszországi három évtizedéről. Legnagyobb szabású műve, a Geschichte der 
Ungern und ihrer Landsassen köteteit pedig éppen oroszországi tartózkodása idején írta. 
Még Koszó János, az első (és egyetlen) Fessler-monográfia szerzője is viszonylag nagyon keveset 
mond hősének erről az időszakáról. Maga megvallja, hogy a hosszas elzártság miatt képtelen 
volt hozzájutni az erre vonatkozó anyaghoz, forrásokhoz. A leningrádi Centralnij Gosz. Isztori-
cseszkij Archiv irattára bizonnyal számos fontos részletében megvilágítja majd az életpálya 
e szakaszát. Addig is azonban sikerült nyomára bukkanni Fessler tevékenysége, tanári mű
ködése egyes ismeretlen vonásainak, amelyeket az alábbiakban ismertetek. 

Ilarion Alekszejevics Csisztovics egyháztörténész a múlt század közepén, 1857-ben 
összefoglaló munkát jelentetett meg a pétervári hittudományi főiskola történetéről, s ebben 
hat oldalon át tárgyalja Fessler oktatói tevékenységét. (H3Tonnji c rieTepöyprcKoft ApyxoBHoii 
aKafleMHH. Cn6.1857.193 — 198.) Fessler ugyanis Oroszországba kerülése után mintegy fél évig 
ennél az intézménynél dolgozott. Csisztovics munkájának számunkra az a jelentősége, hogy 
részletesen elemzi és összefoglalja azokat az „eretnek" filozófiai tanításokat, amelyek miatt 
tanártársai, élükön Feofilakt érsekkel összefogtak Fessler ellen. 

Hogyan került Fessler Oroszországba? A pétervári teológiai akadémia hívta meg, egyik 
volt tanítványa, Pjotr Logyij közvetítésével. (Pjotr Logyij = Lódy Péter ungvári születésű 
nemes 1787-ben a lvovi egyetem tanára lett, 1803-ban pedig meghívták a pétervári pedagógiai 
főiskolára. Magyarországi származását sosem tagadta meg.) A meghívás a misztikus hajlamú 
cár és a miniszterek jóváhagyásával történt, akik a szabadkőműves páholyéletből Fesslert 
jól ismerték. Oroszországban ekkor virágzik a szabadkőműves mozgalom. Azt eddig is tudtuk 
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— Koszó művébó'l —, hogy odakint Fessler meleg barátságba került Szperanszkijjal.a nagy
hatalmú cári államtanácsi titkárral, kit sikerült megnyernie tanainak, s azt is, hogy a történet
írónak 1810 júniusában ott kellett hagynia katedráját — éppen e tanok következtében.1 

Csak éppen arról nem volt eddig sejtelmünk sem, hogy mit tanított Fessler, milyen nézetek 
miatt került szöges ellentétbe kollégáival s a nagyhatalmú érsekkel. 

Csisztovics a következőket mondja erről: Fesslert a héber nyelv tanszéke hívta meg, 
de mivel tudták róla, hogy a filozófiában mennyire járatos, ezért az eredetileg megbízott 
tanár, Kazancov más beosztást kapott, s Fessler lett a filozófia professzora. Tárgyát Fessler 
két részre osztotta, egy elméleti és egy gyakorlati részre. Az elméleti filozófiához szerinte 
a logika és a természet metafizikája tartozik, vagyis azon alapelvek és törvények általános 
rendszere, amelyek az intellektusra és a létezők eszméire vonatkoznak. Ennek részei Fessler 
felosztásában a szellemi ontológia, a természet fiziológiája, az intellektusbeli kozmológia, az 
intellektusbeli istenismeret és az empirikus pszichológia. A gyakorlati filozófián pedig az erkölcsi 
metafizikát, az etikát és a természeti jogot értette Fessler. 

Mivel ez a filozófia Spinoza és Plotinos eszmerendszerére alapozódott, mély ellentéteket 
váltott ki, A felsőbb bizottság tagja, Feofilakt rjazanyi érsek, miután átnézte Fessler előadá
sainak jegyzetét, kárhoztató megjegyzésekkel látta el. Csisztovics ezután az érsek jelentéséből 
ismerteti az elítélt tanításokat. 

Tehát: 
1. Fessler filozófiája, elkerülve az ember ismeiő tevékenységének természetes útját — 

fejtegeti Feofilakt érsek —, különös módon az érzésektől független észtől vezeti le az ember 
ismereteinek eredetét. Arisztotelész, Bacon és Descartes azt tartották, hogy a filozófia egyetlen 
alapja a lelki cselekvések belső érzése és a kívülről kapott benyomások érzékelése, mert az 
önkényes fogalmakat mindig kérdéseknek és ellentmondásoknak vetik alá, s ha valaki valamit 
érez magában, abban nem hogy nem kételkedik, de ezen érzésben semmilyen szofista sem 
ingathatja meg. A tapasztalat azt bizonyítja,'hogy az ember saját érzései és a kívülről kapott 
benyomásai érzékelése nélkül semmit sem tud és nem is tudhat. Fessler erről egészen másképp 
vélekedik! Ő azt mondja, hogy az értelem a benne meglevő természetes idea erejénél fogva 
teremti meg általános eszméit, s a tudat tükrén keresztül, az ítéleten át tükrözi ezeket vissza. 
A velünk született eredeti eszme azonban önkényes tétel, amelyet Fessler nem tud bebizonyí
tani. A velünk született eszmékre hivatkozik? Hazugságot hazugsággal bizonyít, mert ő a 
velünkszületett eszmékről is teljesen hazug módon ítél, amikor ezen eszméket a lélek olyan 
tevékeny és élő képességeinek fogja fel, melyek az érzésektől függetlenül hatnak — ezt ugyanis 
a tapasztalat dönti meg. 

2. Fessler, amikor az ember megismerő készségének csak feltételes igazság érvényét 
adja, ellenkezésbe kerül az általános emberi meggyőződéssel. A filozófus a geometriával foglal
kozókhoz képest egészen ellenkező úton halad; ez utóbbi a saját maga alkotta tárgyakkal 
foglalkozik, s egyáltalán nem törődik azzal, hogy léteznek-e a természetben az általa meg
rajzolt alakok és testek. A filozófusnak viszont azt kell megkeresnie, ami a valóságban van. 
A tárgy dologi és igaz volta munkáinak célja és kutatásainak vége. A Fessler hirdette filozófiai 
rendszer — szögezi le az érsek — a tárgy dologi voltát megsemmisíti, és színleg idealistának 
tünteti fel magát. E filozófia alapelvei szerint gondolkozni és létezni ugyanazt jelenti, s ezért 
csak az létezik, ami tudatában van annak, hogy gondolkodik. Azok a dolgok, amelyek kívülről 
ránk hatnak, még csak feltételes dologi volttal sem bírnak, vagyis nem egyebek', mint árny
képek. Fessler a következő kérdéseket próbálja feszegetni: 

a) létezik-e valami? 
b) vannak-e lények? 

Egy professzortól azt várjuk — hangzik a verdikt —, hogy megingathatatlan alapelvekből 
induljon ki, s ne kételyekből, s csak olyan tételeket szabad vitára engedni, melyek bebizonyí
tásra szorulnak. De ki fog kételkedni, vagy vitatkozni a lények létezéséről? 

3. Fessler előadásai nem elégítik ki azokat a követelményeket, melyeket a papi aka
démiák alapszabálytervezetében fektettek le, melynek értelmében a tudomány állandóan 
alá van rendelve a felső pozitív tekintélynek. A papi iskolák bizottsága azt javasolta, hogy 
bízzák meg Fesslert, vizsgálja felül jegyzeteit, s hogy az általa bevezetett új terminológiából 
következő homályos és zavaros dolgokat elkerülje, öntse gondolatait világosabb formába, 
nevezetesen a wolffi módszer és terminológia értelmében. 

Feofilakt érsek azonban nem ért egyet a papi iskola bizottságának érvelésével. Szerinte 
Fessler terminológiája a szokásos. De e szokásos terminológiával Fessler egy átalakított 
platonizmus gondolatait fűzi össze, amikor a szokásos terminusokat szokatlan módon hatá-

1 Koszó JÁNOS: Fessler Ignác Aurél, a regény- és történetíró a racionalizmustóla romantikáig. Német 
Phil. Dolg. XXX. sz. Bp., 1923. 255., 265. és 271. 
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rozza meg. Ami pedig a wolffi módszert illeti, az csak az előzőknek az utána következőkkel 
való összefüggésére szolgál, de sohasem helyettesítheti a filozófiai alapelvek lényegét. 

Ezek voltak Fessler hibáztatott bölcseleti tanai. Történésznek igen jelentős volt, filo
zófusnak azonban nem. E téren csak eklektikus eszmetöredékeket, epigon tételeket volt képes 
létrehozni. Mégis, vizsgálódási igényével, nyugtalan, kereső szellemével, a descartes-i raciona
lizmusra visszanyúló elveivel (idea innata; cogito ergo sum) kihívta maga ellen az ortodox 
egyház képviselőinek haragját. 

Ennek következtében — amint ezt Csisztovics monográfiájából megtudjuk — 1810. 
június 22-én cári ukázzal eltávolították a pétervári főiskoláról. Új megbízatást kapott: a 
büntetőjog tárgykörének lett előadója a törvényelőkészítő bizottságban. Utódja a katedrán, 
von Horn ,,tanult az esetből", s már csak az előírt tankönyveket használta . . . 

A századforduló táján, 1897-ben egy neves orosz irodalomtörténész, Lermontov bio-
gráfusa, Pável Alekszandrovics Viszkovátov is foglalkozott Fesslerrel, egyik kisebb tanul
mányában (SAyapfl Työep H (J>eccjiep). Ebben a szerző E. I. Guber, az orosz felvilágosodás 
jelentős költője s Fessler kapcsolatát vizsgálja, illetve tulajdonképp azt, hogy az idősebb 
Fessler hogyan hatott eszmei téren ifjú barátjára, Guberre. Viszkovátov érdekesen rajzolja ' 
meg Fesslernek, a tanárnak portréját, művéből ez érdekel bennünket, további része ugyanis 
kizárólag Guberre vonatkozik. 

Megtudjuk, hogy Fessler Pétervárott Uvarovval, a reakciós kultuszminiszterrel, 
A. I. Turgenyevvel, a híres archeológussal és a már említett Szperanszkijjal került közelebbi 
kapcsolatba. Nagy lendülettel, lelkes odaadással tanított, ideje nagy részét bent töltötte az 
akadémián. Előadásait latin nyelven tartotta, papírlapokról olvasva fel. A diákok körében 
nagy tekintélye volt, óráira szívesen jártak. Szperanszkij, I. Sándor cár kegyence végig párt
fogolta, de amikor 1812-ben megbukott, Fessler is elveszítette a törvényelőkészítő bizottságnál 
betöltött állását. Ekkor magasrangú pártfogója közvetítésére egy dúsgazdag, filantróp haj
lamú orosz kereskedő, Vaszilij Alekszejevics Zlobin figyelt fel rá, és segítette pénz, megélhetés 
dolgában. Ez azonban nem tartott sokáig, mert Zlobin csakhamar meghalt. Fessler sorsa 
akkor derült fel ismét, amikor Szperanszkijt újból kegyébe fogadta a cár. Ekkor a cári miniszter 
kineveztette barátját az evangélikus egyház szuperintendensévé, Szarátovba. Itt, a Volga
menti városban került össze Fessler Guber apjával. Az apára is, de költői hajlamú fiára még-
inkább nagy hatással volt Fessler. A fiatal költő racionalista szemléletet s romantikus érzelmi-
séget tanult mesterétől. Filozófiai érdeklődését is Fessler ébresztette fel. 

Fenyő István 

A kiskunlacházi Petrovits-féle szerződés 

Petőfi Sándornak 1849. július 31-én a segesvári csatával kapcsolatosan történt eltűnése 
óta eltelt több mint száz esztendő után azt gondolhatná bárki, hogy a költő és családjára vonat
kozó minden érdekes adatot kikutatattak és nyilvánosságra hoztak az árgus szemű és figyel
mes kutatók, s mire sem tarthat már számot a költő körül kialakult irodalom. 

Jogos a feltevés, hiszen oly gazdag ez az irodalom, amilyet egyetlen más költővel 
szemben sem termelt ki az elmúlt évszázad. 

íme itt egy újabb „lelet", ami Kiskunlacháza község régi irattárában feküdt mindenki
től elfeledten 1957 augusztus végéig, közlésre azonban, a rajtam kívül álló okokból csak most 
kerülhetett: 

„Kis Kun Laczházi Mészárszékről kötött Árendás Contractus Petrovics Istvánnal 
az 1833/4, 1834/5 és 1835/6-ik Esztendőkre.1 

Mi alább is meg irott Kis Kun Laczháza Közönsége Ordinarius Bírája és Tanáttsa 
edgy részről adjuk emlékezetekre akiknek illik, Hogy (efolyó Esztendei Julius 15-ken tartott 
Köz Licitatió alkalmával) Helységünkben lévő Mészárszékünket kiadtuk árendába Petrovics 
István Szabadszállási lakosnak Esztendőnként 210 az az Kettőszáz Tiz Ezüst ttokért a követ
kező feltételek alatt nevezetesen. 

1-ör Fog ezen Arenda kezdődni folyó Esztendei November első Napján, és folyik 
három edgy más utann következő Esztendőkön által, az 1836-ik Esztendei October utolsó 
Napjáig. 

2-or Köteles lészen a nevezett Árendás 100-tol 5 ft Bánat pénzt most tüstént, magát 
az Arendalis Summát pedig mindenkor fertályonként előre pontosan fizetni, az elő fizetett 
Bánat pénz utolsó fertályában tudatván. 

1 P. — Cs. 2. — Szám 144. Pest és Nógrád megye Állami Levéltárában. 
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