
KISEBB KÖZLEMÉNYEK 

Az ügynevezett Jajcai ének-töredék 

A költő Zrínyi Miklós Mátyás király életéről való elmélkedések című munkájában egy, 
esetleg Mátyás-korból származott históriás ének két verssornyi töredékét örökítette meg. 

A török becsapott az országba, ennek megtorlásául Mátyás — mint Zrínyi írja — 
„rá mene Jajcára, akinek erőssége minden másnak lehetetlenséget csinált volna a megvételben, 
csak Mátyásnak nem; azért magyar módra hozzányúlván, könnyen megvevé török császárnak 
örök gyalázatjára és bosszúságára. Kinek megtorlására és visszavételére eljőve ugyan Mahomet 
császár nagy készülettel, megszállá Jajcát, erősen ostromlá. De nem aluvá el a király annak 
oltalmát, mint azelőtt a császár, rá indítá hadát, Szapolyai Imrét (kit akkor Imre diáknak 
hívnak vala), ereszté elöttök. Verd meg, ha mered, császár, ezt a deákot, nézd szembe a király 
hadát, ha oly rettenetes vagy, az mint kívánsz láttatni. De nem kívánja Mahomet áztat, 
azt tudá, valahol magyar sereget halla, hogy mindenütt ott van a király, kit szemben nézni 
nem jónak tartott. Elkéle Jajca alól mint a füst, ott hagyá sátorait, álgyuit, ott sok gazdag
ságát. Kicsoda ijesztette el? Az Isten, aki Mátyás király nevének oly rettenetességet engede, 
hogy meg nem meri vala várni senki mezőben, ugy annyira, hogy még a kis leánzok is köz 
énekkel éneklik vala akkor Mahomet császárrul: 

Mikor magyar király zászlóját látá1 

Jó lovának száját futni bocsátá." 

Szilády Áron Nép-ének töredéke 1463-ból címen közölte.2 Hozzáfűzött jegyzete szerint: 
„Jajcza várának Mátyás által 1463-ban történt megvételéről szólt azon ének, melyből Zrínyi 

ezt a két sort idézi. Mint az idéző szavakból látszik, . . . ez is a nép versköltésének egyik 
maradványa, s amennyire ezen töredéknek kevés szóval sokat mondó balladai rövidséggel 
szépen kifejező leírásából következtethetjük, oly maradványa, mely — ha egészen vagy 
legalább nagyobb töredékében szállott volna reánk, méltó párként sorakoznék a . . . »Szabács 
viadaláéhoz".3 Horváth Cyrill Népének-töredék 1463 tájáról címen közli, de megjegyzi: „A nép 
énekelhette a töredéket, költeni azonban aligha költötte, mivel a két sor hangja éppenséggel 
nem népies és inkább a krónikaírók, mint a népköltés modorát tükrözteti".4 Felfogásának 
igazolására Dézsi Lajos véleményét idézi: aki szerint „szinte azt mondhatnók, hogy Tinódi 
modorában írt históriás ének töredéke".5 

Horváth János — 1928-ban — e töredék XV. századi provenienciáját kétségbe vonja, 
mivel ,,csak a 17. században jegyezte fel, nem tudni miféle forrásból, a költő Zrínyi Miklós: 
hiteles középkori szövegnek nem fogadhatjuk el".6 Hét évvel később — 1935-ben — 
nem ilyen kategorikusan nyilatkozik ugyan, de korábbi kétségeit továbbra is fenntartani 
látszik: „Zrínyi forrását nem ismerjük; de ha hitelesnek fogadjuk el, adatát csak úgy értelmez
hetjük, hogy ezt a pár sort s ami hozzá tartozhatott, a kis magyar leányzók nem maguk köl
tötték, hanem bizonyára énekmondóktól hallották s tanulták el . . ."7 Horváth jogos aggályai 
ellenére kutatóink újabban — minden különösebb megokolás nélkül — XV. századinak tart
ják; például a Szöveggyűjtemény a régi magyar irodalomból című egyetemi segédkönyv is a 

1 Gróf Zrínyi Miklós Prózai munkái. Sajtó alá rendezte . . . MARKÓ ÁRPÁD. Bp., 1939. 236—37. 
2 RMKT, 1: 23. 
3 Uo., 284. 
4 RMKT (HORVÁTH C) , 1: 4 9 6 - 9 7 . 
5 D É Z S I L A J O S : Tinódi Sebestyén. Bp., 1912. 28. 
6 HORVÁTH JÁNOS: A középkori magyar vers ritmusa. 145—46. 
7 HORVÁTH JÁNOS: AZ irodalmi műveltség megoszlása. 269. 
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Mátyás-kori verses emlékeink közt hozza.8 Klaniczay Tibor pedig „népi eredetű történeti 
ének"-nek gondolja.9 

A fentebbiekbó'l nyilván kitűnt, hogy e töredék körül teljes a bizonytalanság. Nem 
csoda, hisz e kései feljegyzésben fennmaradt kétsornyi töredék ingatag alapot ád minden 
következtetéshez. Ezért a továbbiakban csupán annak vizsgálatára és megállapítására szorít
kozom: vajon — felelősséggel - szabad-e tárgyalnunk Mátyás-kori emlékeink közt vagy nem. 

A fennmaradt két sor érdekessége, hogy a másodiknak testvérei megtalálhatók a XVI. 
század énekmondó gyakorlatában. így Tinódi Sebestyén deáknak a Verbőci Imréknek Koszon 
hadával Kozári mezőn viadalja című, 1543-ban szerzett históriás énekében: 

Az terekek láták vakmerő voltokat, 
Az vitézök miatt sokan elhulltokat, 
Folnia bocsátók az ő jo lovokat, 
Mind ottan elhagyák ő sok jó rabokat.10 

Az 1544-ből való Az szálkai mezőn való viadalról címűben Tinódi hasonlóképpen használja 
ezt a kifejezést: 

Ezt jó Nyári Ferencz látá, nem mulatá, 
Az ő szép szavával népit bátorítá, 
Hamar mindenekvei Jézust kiáltata, 
Az ő jó lovokat folni bocsáttatá.11 

Még szembetűnőbb az egyezés Ilosvai Péter 1548-ból származó História Alexandri 
Magm'-jának 408. sorával: 

Veté ki fejéből ü koronáját, 
Dárius nem nézé ünnön táborát, 
Anyját, feleségét, leányát, fiát, 
Folnia bácsátá jó lova száját.12 

Folni = futni a magyar régiségben. A Jajcai ének-töredék második sora a szórendet 
kivéve szinte mindenben, még a sorfajban is megegyezik Ilosvaiéval: 6/5 osztású 11-es. Sőt 
a szituáció is hasonló: Dárius csatát vesztve táborát és mindenét odahagyva menekül... 

A talaj ingoványos, mégsem szabad kitérnünk az önként adódó kérdéseknek legalább 
a felvetése elől. Vajon Ilosvai használta fel ezt a korábbról, esetleg még a Mátyás-korból 
származó és tovább élő sablont énekében, vagy pedig a Jajcai ének szerzője ismerte Ilosvai 
versét? Mindkét lehetőség feltételezhető. Zrínyi ugyanis — a jelek szerint — a két sort egy 
általa hallott vagy inkább olvasott históriás énekből idézi. 

Mátyás-tanulmányában idéz ő más versekből is: latin poétáktól latinul, sőt Karna-
rutichnak ,,az ő horvát poémájá"-ból horvátul. Nem hosszú részleteket, hanem csak találó, 
mondanivalóját illusztráló, ízesítő sorokat. Ez történhetett a Jajcai ének esetében is. Itt aligha 
beszélhetünk valamely latin forrásnak a Pesti gyermekek utcai énekéhez hasonló átverseléséről. 
Zrínyi alaposan ismerte és művében fel is használta a Mátyásról szóló történeti irodalmat. 
Jájca 1464. évi felmentéséről írt részletének megírásához Bonfini és esetleg Heltai krónikája 
szolgáltak főforrásául. Egyik utalása azt mutatja, hogy más forrást is használt. Szapolyai 
Imréről ugyanis megjegyzi: ,,kit akkor Imre deáknak hívnak vala". Szapolyai Imre kincs
tartót mind a Mátyás-kori, mind pedig a későbbi történetírók közül egyedül a lengyel Dlugos 
nevezi így. Tőle vette át Zrínyi ezt a jellemző adatot? Vagy máshonnét, tán a feltételezett 
históriás énekből? Nem tudunk semmi biztosat. Egy azonban tényként fogadható el: sem 
Bonfini, sem Heltai, sem pedig Dlugos árva szót sem szólnak a kisleányzók „köz éneké"-ről, 
ső.t még halvány célzást sem tesznek ehelyütt bárminemű énekre vagy éneklésre. De ismert 
forrásainkban másutt sem találjuk ennek nyomát. 

Ügy kell tehát a helyzetet rekonstruálnunk, hogy Zrínyi az ő korában is élő, közel 
kétszáz esztendős népi szájhagyományból merített, mely csupán ezt a két sort tartotta fenn 
azzal a hozzáadással, hogy e versecskét Jajca felmentése után „még a kis leánzók is köz énekkel" 

s Bp., 1951. 1: 108. 
' K IANICZAT TIBOR: Régi magyar irodalom. 121. 

10 RMTK, 3 ; 285; 1 1 7 - 2 0 . 
11 RMTK, 3: 295; 221 - 2 4 . 
18 RMKT, 4: 96; 4 0 5 - 8 . 
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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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