
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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3-or Altai adatik az Arendatornak az alsó Göböl Kúti Kaszálló, — mely 9. Holdakat 
tesz. Legelőül pedig által engedtetik a vágó Marhák számára, — mely az illendő mennyiséget 
által nem hághattya — a Bokrosnak alsó része, a Legelő tágulásával pedig Csókán, vagy 
Káton járhatnak vágó Marhái, de csak ott, ahol más marhák is járnak. 

4-er A' szokott Adót, vagy más törvényes Segedelmeket az Árendás, az Arendális Sum
mától köteles lészen. 

5-ör A' Szék álló Legénynek tartozik illendő bért adni a' Tettes Kerületek ujabbi 
rendeléséhez képest, nehogy az, mint eddig, a Bér nem kapás színe alatt további zsarolásokat 
tehessen. 

6-or Tartozik a' fent nevezett Árendás, a' Mészárszéket állandóan jó és egésséges Hússal 
tartani, az igaz mértékre, Limitatiora a' törvényes 12 ft büntetés alatt vigyázni. Ha pedig 
ezenn kötelezése ellenére rossz Húst méretne, és azt az első meg intésre a' Székből el nem iktatná, 
tehát a Helybéli Politiae Inspector kifogja hagyatni — a' Tanáts hírével. 

7-er A' Fadgyuval is hasonlóan a' limitatio szerint tartozik a' lakosokat kielégíteni, és 
Külsőknek adni, mind addig tilalmaztatik, mig lakosainknak szükség lészen reá. 

8-or Friss Sertés Húst, Hajjat, Szalonnát a Piartzon árulni lakossainknak továbbá 
is szabadságában lészen. 

9-er A lakosoknak lába törött, vagy vén, de egésséges Marhájukat, ha fizetésért ki 
mérni nem akarná, és azok gazdái az Elöljáróságnál jelentést tesznek, a' tulajdonos a' maga 
Házánál ki méretheti; Ha pedig az Árendások az efféle Marhák ki mérését felvállalják, nékiek 
nem többet hanem edgy ökörtől edgy tallért, edgy Tehéntől 1 ftot, edgy harmadfű Marhától 
45 krt, edgy tavalitól 24 krt tartozzanak fizetni. Végezetre 

10-re A' mennyiben a' Marha vágás és Hus méréshez való Eszközök a' Helységéi 
volnának, azokról a' szerént, a' mint által veszi számolni köteles. 

Más részről én is Petrovics István a' fentebb irt Cikkelyeket, és feltételeket megértvén, 
azoknak minden részben pontos tellyesítésére magamat kötelezem. Költ Lacházán Julius 
15-kén 1833-ik Esztendőben. 

NN Laczháza Közönsége 
. Fő Bírája és Tanáttsa. 

Deák Ignátz Első Nótáriusa által" 

Ez a szerződés elsősorban azért érdekes, mert egy jogilag kidolgozott és aláírásra kész 
mészárszékbérleti szerződés Petőfi Sándor édesapja, Petrovits István és Kiskunlacháza között, 
ami Kiskunlacháza mészárszékének az 1833 — 1836. esztendőkre szóló bérleti ciklusára készült, 
de amit a leendő szerződő és haszonbérlő, Petrovits István szabadszállási lakos nem írt alá, 
s így az árenda, illetve a szerződés meg nem köttetett. 

Az eredeti okmányról nem csak Petrovits István aláírása hiányzik, de a tanács egyéb 
illetékes tagjainak aláírása, és a község szokásos hiteles pecsétje is. 

Petrovits István tehát az árendába be nem „ült", azaz az üzletnek feléje sem nézett, 
azért Kiskunlacháza 1833. augusztus 20-án a következő „assecuratoris cautionalis" levelet 
adta ki: 

„Mészárszék eránt adott assecuratoris cautionalis levele Lacháza Helysége Tanátsának 
az 1833/4, 1834/5, 1835/6-ik esztendőkre.2 

Mi alább is megírott Kis Kun Laczháza Helysége Birája 's Tanáttsa adjuk emlékezetül 
a' kiket illet mindenekett: Hogy minek utánna a' Nemes Kis Kun Kerület Négy felső Helyen 
Királyi Haszon Vételeinek a' folyó esztendei Julius 15-én Kun Szent Miklós városában tartatott 
közlicitatioja alkalmával Petrovics István Szabad Szállási Lakos Mészárszékünket minden 
járandóságaival egyetemben esztendőnként ezüstben fizessenelő 210 azaz kettőszáztiz forin
tokért — folyó esztendei Mindszenttől számitandó három egymásután következő esztendőkre 
árendában ki vette volna; azonban a' Contractus aláírására — noha arra jó eleve megkeres
tetett — meg nem jelent; nehogy a' dolog az aláírás elmaradása miatt fennakadást szenvedjen, 
addig is mig őtet a' maga uttyán elvállaltt kötelezése tellyesítésére szorittatthattnánk: mind
azon feltételekk szoros tellyesítése kötelezése mellett, mellyek a' mészárszékről szóló Contrac-
tusnak rendes tulajdonai, — saját adminisztrácziónk alatt megtartjuk; és azon esetre, ha ne 
talán az arenda terhe alól Petrovits István felmentetne, vagy más alkalmas árendás nem 
találkozna, nem csak az általa ígért 210 ezüst forintokat ki szerezni fogjuk, hanem minden 
igyekezetünkett oda fordittyuk, hogy szorgalmatos utánna látásunk által köz cassánknak 

ad P. — Cs. 2. — Szám 144. Pest és Nógrád megye Állami Levéltára. 
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e' részben is tetemesebb jövedelmet hajthassunk, magunknak pedig a' Tettes Kerületek 
helyben hagyását megérdemelhessük. A' melyről is kiadjuk szokásos petsetünkkel erősített 
jelen assecuratoris Cautionalis levelünket. Költ Laczházán Augusztus 20-án 1833-ik észt. 

NN Kis Kun Laczháza 
Helysége Bírája s Tanátsa 

Nagy Ferencz nótárius 
Előttünk: 

Fazekas András 
Nádor-Ispányi Al-Kapitány 

Péter Zsigmond 
Kis-Kunkapitány 

Űj István Számvevő 
Bartschik Márton 
kerület aljegyző" 

Ezek után pedig, mivel attól lehetett tartani, hogy a mészárszék árendás, azaz bérlő 
nélkül marad, újból „licitatio" tartatott, de „minekután a z . . . elrendelt, és kihirdetett 
Licitatiora senki más meg nem jelent", kényszerből a község az úgynevezett peregi árendásá
nak adta ki a mészárszéket, vele kötött szerződést. 

Kiskunlacháza mészárszéke ily módon az 1833 —1836-os esztendőkre végre megkapta 
bérlőjét. 

Ezek után másodsorban érdekes a dologban az, sőt legérdekesebb, hogy mi lehetett 
az oka annak, hogy az egyébként azokban az esztendőkben anyagilag kiegyensúlyozott, jó
módú körülmények között élt szabadszállási mészáros, Petrovits István, a szerződést nem írta 
alá, s így a bérlettől visszalépett. 

Megtaláltam a magam részére is feltett kérdésre a választ a kiskunlacházi mészárszék 
bérleti sorrendjének történetét kutatva 1827-től 1833 végéig: 

A kiskunlacházi mészárszék bérletét, mint azt a község levéltárában — jelenleg Pest 
és Nógrád megye Állami Levéltára gondozásában, Budapesten — található „Contractus" 
bizonyítja,3 az 1827/8, 1828/9 és 1829/30-ik esztendőkre — az azokban az időkben szokásos 
hároméves ciklusra — Fülöp Sándor kötötte meg, 1827. július 11-én. 

Ez a három esztendő minden észrevétel nélkül telt el úgy a haszonbérlő, mint a bérbeadó 
részéről. 

A következő, az 1830-tól 1833-ik év végéig terjedő bérleti időre szintén Fülöp Sándor 
Michalecz András társával kötötte meg a szerződést Kiskunlacháza tanácsával 1830. július 
12-én.« 

Ebben a bérleti ciklusban azonban már ,,1832. Böjt elő Hava 18-ik napján Michalecz 
András folyamodik, hogy a kolera és dögvész miatt nem tudott és nem tud jó húst mérni, 
szállítsák le az árendát."5 

De, mint a hátirat mondja: 
,,1832-ik Esztendei Május 14-én a Nes Jász és két Kun kerületek által Jász-Berény 

Városában tartott közönséges Gyülésökben jelen kérésével bé adott Tiszti Tudósítás folytán 
Elvégeztetett: 

A 880-ik Számra: Minthogy az Instans által kért Árendabeli Retaxatanak meg engedése több 
következéseket húzna maga után; ezen okbúl, az előre meg állapított Princípiumok ellenére 
kérését tellyesiteni nem lehet. 

Ki adta Kováts Tóbiás 
Distris EV Nótárius" 

Hogy summabelileg milyen károsodás érte a dögvész folytán ezen hároméves árenda-
idó'szak alatt — 1830 — 1833 — Kiskunlacháza mészárszékbérlőit, az mindebből ki nem tűnik, 
de történelmi tény és valóság, hogy 1831-ben hazánkban nagy kolerajárvány pusztította a 
lakosságot, ami viszont, mint Michalecz András folyamodványából kitűnik: a marhaállo
mányban dögvész formájában mutatkozott, ez pedig a vásárokra történő állatfelhajtási és 
vásárlási tilalmat vonta maga után, s ennek következtében az árendás mészáros a szerződésben 
vállalt kötelezettségének eleget tenni nem tudott, vagy legalábbis részben nem tudott. Ez 
indította a mészárszék-bérlőket arra, hogy a következő, 1833 —1836-os esztendőkre nem 
vettek részt a mészárszék licitációján. 

s P. Fasc. 2. No. 51 . 
1 P. - Cs. 2 . - Szám 82. 
5 P . - Cs. 2. - Szám 119. 
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Viszont, mint az az 1833 —1836-os esztendó'ket magában foglaló árendaciklusra Petro-
vits István részére készített, s az 1833. július 15-én aláírandó szerződésből kitűnik: Petrovits, 
István szabadszállási lakos, megpályázta a kiskunlacházi mészárszék bérletét, a szerződést 
Kiskunlacháza illetékes hivatalos szerve al is készítette, de — s itt fordult meg a kocka — 
közben Petrovits István értesült arról, hogy mi a helyzet a bekövetkezett marhavész miatt 
nagyban megcsappant vágómarha beszerzése körül; de arról is értesülhetett a kiskunlacházi 
kollégáktól, hogy milyen válasz adatott a beadványra, jobbnak látta inkább visszalépni a 
mészárszékbérlettől — ha esetleg bánatpénze vesz is —, mivel hogy a vállalandó azon köteles
ségnek, miszerint „ ta r toz ik . . . a Mészárszéket állandóan jó és egészséges Hússal t a r t a n i . . . , 
valamint a' Fadgyuval is hasonlóan a' limitatio szerint tartozik a' lakosságot kielégíteni", 
előreláthatólag teljesíteni nem tudná: a szerződés aláírásától s az azzal járó minden felelősség
től elállt. Inkább ráfizette bánatpénzét, de olyasmit nem vállalt, amit teljesíteni előrelátható
lag nem tudott.. 

Sándor József 

Petőfi egyik forradalmi költeménye — Mikszáthnál 

Közismert dolog, hogy Mikszáthnak Petőfi, Arany és Jókai voltak legfőbb költő
eszményei. 

Petőfiről szóló nagyszámú cikke, valamint,,Jókai Mór élete és kora" című művének vo
natkozó fejezetei mutatják a hatást, melyet gondolatvilágára Petőfi költészete gyakorolt. 

De azt nem tudtuk eddig, még csak nem is sejtettük, hogy Petőfi egyik forradalmi 
költeményének variánsa is ott kallódik Mikszáth ismeretlen írásai között! 

A pályakezdő Mikszáth Kálmán novelláit és cikkeit gyűjtögetve a kritikai kiadás 
számára, részletesen feldolgoztam a Magyar Néplap című politikai hetilapnak és e lap Mulattató 
című „társlapjának" az ő szerkesztésében megjelent két évfolyamát (1874 és 1875.) Nos, 
a Mulattató 1874. szeptember 26-i számának (VI. évf. 39. sz. 155. 1.) tárcarovatában egy 
névtelen közleményt találtam Petőfy [így!] díszkiadása címen. 

A Magyar Néplap és a Mulattató névtelen, illetőleg forrásmegjelölés nélküli cikkeinek 
nagy része Mikszáth tollából való. Már felesége följegyezte Visszaemlékezéseiben (1922. évi 
kiad. 103. 1., 1957. évi kiad. 145. 1.), hogy: „Az egész lapot úgyszólván egymaga írta". Ezt 
a tényt a két lap beható elemzésével közvetlenül magam is megállapítottam. (Ld. majd rész
letesebben a Mikszáth-kritikai kiad. 51. kötetének, vagyis a Cikkek I. kötetének jegyzetei 
bevezetésében!) 

Petőfi összes költeményeinek az Athenaeumnál 1874-ben megjelent, Greguss Ágosttól 
és Gyulai Páltól gondozott díszkiadását az említett névtelen cikkben szintén Mikszáth ismer
tette. (Petőfi nevét a rövid, mindössze egy hasábnyi méltatásban öt ízben is Petőfinek írta. 
Nem tudjuk: miért? — de Mikszáth későbbi írásaiban is többször előfordul Petőfi y-os név
alakja p 

örömmel üdvözli „a pompás album alakú, illusztrált" Petőfi-kiadást: „Méltó szobor 
ez — úgymond — halhatatlan Petőfynk emlékéhez". De két kifogást tesz. Szükségesnek tart 
egy olcsóbb kiadást, „hogy a szegényebbek is könnyen szerezhessék meg a 'magyar b ib l iá t ' . . . " 
Másik kifogása: a teljesség hiánya. „Azon tapasztalatra jöttünk — hangsúlyozza Mikszáth —, 
hogy Petőfynek több kiadatlan költeménye is van. Magam is ösmerem kézirat után egy szép 
forradalmi költeményét, mely a [ = e] kiadásból kimaradt. Hitelességeért nem kezesked
hetett!, de hangulata s a költő egyéni jellege több mint valószínűvé teszi, hogy az csakugyan 
Petőfynk tollából folyt. Kellemes kötelességünknek tartjuk olvasóinkkal is közölni az akkori 
idők ezen háborgós szüleményét, melynek címe: Újesztendő napján." 

Ezután közli az 5 strófából álló verset, melyet Petőfi újabb kiadásaiban Újév napján 
1849 címen ismerünk. 

Petőfi Sándor Összes Művei akadémiai kritikai kiadásának III. kötetében (1951) találjuk 
ezt a költeményt (a 217. lapon). (A kritikai kiadás I —IV. kötetét — amint azt nem a címlapról, 
hanem csak a jegyzetek elé írt bevezetés aláírásából megtudjuk — Varjas Béla rendezte sajtó 
alá.) 

E költeményhez mindössze másfél sornyi jegyzet járul (a 348. lapon): 
„Újév napján. 1849. Petőfi életében a vers nem jelent meg. — M. [megjelent]: Otthon 

1874. évf. 1 0 - 1 1 . 1." 
E szűkszavú jegyzet mögött a következő fontos tudnivalók rejlenek: 
Závodszky [Széchy] Károly Otthon című „szépirodalmi és ismeretterjesztő havi köz

lönyét" „Petőfi Sándor kiadatlan költeményei"-nek egy ciklusával indította meg. (1874. okt., 
I. évf. 1. füzet; 1—4. 1.: bevezetés, 5 — 18. 1: Petőfi hat ismeretlen vagy addig csak hiányosan 
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