
KISEBB KÖZLEMÉNYEK 

Ismeretlen Sylvester-nyilatkozat Laziusnál 

Sylvester János bécsi egyetemi tanársága idején került kapcsolatba Wolfgang Lazius 
osztrák humanistával, akinek Vienna Austriae című, Bázelban 1546-ban megjelent munkájá
hoz üdvözlő verset írt, melyet mint a bécsi egyetem görög tanára írt alá.1 Ennek alapján meg
állapíthatjuk, hogy a vers megírásának dátuma 1545. okt. 13. és az említett könyv kéziratának 
nyomdába adása közé esik. Sylvester 1545. okt. 13.-ig az egyetem héber professzoraként szere
pelt, és csak ekkor nevezik ki melléje vagy helyére héber tanárnak Franciscus Stancarót.2 

Lazius egy másik történeti munkájában, az 1557-ben szintén Bázelban kiadott De Gentium 
aliquot migrationibus . . . Libri XII. с kötet 16. és 21. oldalán viszont úgy említi Sylvestert, 
mint a „gymnazio Vienneni" héber professzorát.3 Tehát ez utóbb megjelent munka lapjain 
közölt információja, Sylvesternek a viszonylag kevésbé ismert, 1543 ősze és 1546 tavasza közé 
eső életszakaszáról tájékoztat. Lazius az újabban szemügyre vett De ̂ Gentium с. kötetében 
közzétesz néhány, Gumbdorfból származó középkori héber sírfeliratot, és ezek szövegközlésének 
bevezetéseként tárgyalja a feliratok olvasásának problémáit. Vizsgálódásai során megnevezi a 
megoldásban részt vevő tudósokat, és ebben a vonatkozásban kerül szóba nála Johannes 
Sylvester Pannonius is mint héber szaktekintély. Tudósunknak a korabeli bécsi humanista 
körökben szerzett megbecsülését bizonyítja,4 hogy Lazius csak egy véleményt közöl egyenes 
idézetben, szó szerint adja Sylvesternek a feliratokkal kapcsolatos nyilatkozatát. Az így fenn
maradt Sylvester-szöveg új motívumokkal gazdagítja életművére vonatkozó ismereteinket. 

A gumbdorfi héber sírkőfeliratok olvasását és értelmezését elsősorban az ott szereplő 
évszámok és rövidítések nehezítették, ezek feloldása az osztrák humanista számára megoldha
tatlannak bizonyult. De nem kisebb problémát jelentett számára a kőbe vésett szöveg 
nehéz ductusa és tömör stílusa sem.a E kérdések olyan héber szakértőt igényeltek, aki nemcsak a 
héber nyelvben, de annak irodalmában, sőt paleográfiájában is járatos. Lazius Sylvesterhez 
fordult segítségért, és ez a bizalom arra enged következtetni, hogy a magyar humanista korábbi 
erőfeszítései a héber szövegek kinyomtatása ügyében meghozták gyümölcsüket.6 Ebben az 
összefüggésben külön említést érdemel, hogy a De Bello Turcico c , 1544-ben kiadott könyvecs
kéjében a bécsi nyomdászat történetében elsőnek használ héber betűket.7 Ezzel és a korábban 
— sok nehézség után — kinyomtatott sárvárújszigeti héber szövegekkel8 sikerült bizonyítania 
tudományos felkészültségét, és amint Lazius esete is bizonyítja, mint kizárólagos szaktekintély 
szerepelt e témában. 

Lazius a De Gentium ... 1557-es bázeli kiadásának 21. oldalán kettőspont után közli 
Sylvester nyilatkozatát: „Interpretari antiquitates huiusce modi, multis nominibus difficile * 
est, in lingua potissimum Hebraica. Primum quod variae in hoc sunt abbreviationes, quos 
una fere dictionis litera soient notare, ideoq.; apicula superne addita, per quam valuti per 

1 BALÁZS JÁNOS: Sylvester János és kora. Bp. 1958. 358-359. 
* BALÁZS: i. m. 356-357. 3 Köszönettel tartozom VÉRTES O. ANDRÁsnak, aki volt szíves felhívni figyelmemet erre a munkára. 
' Sylvester héber nyelvtudását a wittenbergi egyetemen szerezte, tanára Aurogallus volt. Héber 

tanulmányait és forrásait 1. MKSzle 1969. 85. 163-168. Kollegájának V. Reisachernek verses magaszta-
lását nyelvtudásáról közli BALÁZS: i. m. 363. 6 A hazai középkor héber sírkőfeliratainak feldolgozása során Scheiber Sándor többször kitér a rövi
dítések által okozott problémákra és a feliratok stílusjegyeire. 1. Magyarországi zsidó feliratok. Bp. 1960. 85, 
89, 105, 113, 341. 

« DÁN R.: Sylvester János héber betűi és forrásai. MKSzle 1969. 163-168. 7 Az említett könyvecske tartalmát tekintve nem igényli különösebben a héber szöveget, Sylvester 
azonban nem olvasói számára, hanem a maga dicsőségére közli bibliai idézeteit (Proverb. 11/14; 16/12) héberül 
is. DÁN R.: i. m. 

' DÁN R.: The Beginning of Hebrew Printingin Hungary. Kirjath Sepher. vol. XLII. 1967. 497-502. 
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vestigium quoddam certum, origó simul et ratio dictionis investigatur. Secundo, quod vulgus 
Iudeorum his varie solet uti, nee certam aliquam in his rationem sequi. Cuius rei certissimum 
indicium est, quod vulgata abbreviationum ratio nullibi apud authores, qui hac dere script-
serunt invenitur. Tertio, quod variae hac lingua literarum sunt affinitates, quas non facile est 
cuiuis internoscere. Verisimile autem est, ut hi quibus talia monumenta exculpendi datum est 
negocium, literarum fuerint rudes, et propterea proclive Ulis fuit, unam literam pro alia sibi 
cognata ponere aut etiam transponere. Haec ipsa literarum affinitás multis ab initio in Bibliis 
sacris erroribus matériám praebuit. Inter quos an non hic maximus fuit, quod pro illo Dei 
optimi maximi nomine, nempe mrr, is est Adonai, quod anoggrjrov xao ayaoov dicunt simili-
tudine decepti, multis seculis (si Hieronymo credimus) in ecclesia Dei паи multi legerint. Haec 
multosstudiosousiuvenesabhoc lingua aliénant. Haec porro (si Capnioni illi credimus) effecit, ut 
pro Aben Ruiz usu rationem superante, Hebraei Abenrosd et non confusa voce Averrois scriba-
mus, et proferamus. Sed nec literarum transpositio minorem in ecclesia Dei invexit errorem. 
Inter quos et hic est, quod pro кпзалэ Caramnata, quem vocem in fine prioris ad Corinth, 
epistolae et Paulus usurpât et Hebraice et Graece et Latine scribatur et proferatur Maranatha 
кпклп» Cuius vocis per transpositionem corruptae, certum etymon Theologi veteres cum 
redolere vellent nom potuerunt, licet varie se in hoc torserint: Inter quos et Hieronymus et 
Ambrosius fuere." Hactenus Sylvester — teszi hozzá Lazius, lezárva az idézetet. 

A nyilatkozat nem ad választ a konkrét kérdésre, sőt a gumbdorfi feliratokról egyál
talán nem is beszél. Lazius — az egyébként teljességgel hibás — értelmezéseiben nem is hivat
kozik rá. Nyitott kérdés marad, hogy vajon miért idézi akkor ilyen gondosan? Arra gondol
hatunk talán, hogy Sylvestert csupán tekintélye miatt szólaltatja meg. 

A nyilatkozat két ponton érintkezik Sylvester korábbi irodalmi tevékenységével. 
A Grammatica Hungarolatinába.na szó esik a héber nyelvnek, pontosabban az írásnak arról a 
tulajdonságáról, hogy bizonyos esetekben más a leírt szó hangértéke, és más az olvasat „Heb
raei seribunt rra1 et » proferunt autem non quod verba ipsa sonant sed aliud quidda". Ezt a 
példát itt is említi hasonló felfogásban, amikor arra hivatkozik, hogy az Isten neve helyett, amit 
лш'-val írnak, amely mássalhangzó érték szerint JHVH, de Adonainak ejtenek. Hozzáteszi 
még, hogy a héber betűket hibásan görögnek tekintették, és némi hasonlóság következtében 
nau-í olvastak a keresztény egyházban.10 

Az Újszövetség-fordításhoz csatolt szómagyarázatai11 között megtaláljuk a karám atha 
kifejezést, amelyet ott „halálnak átka" értelemben fordít. Nézetének magyarázatát Oecolam-
padiustól vette, és véleménye szerint a betűk helytelen átírása miatt az eredeti «mena helyett az 
I. Korinthusi levél 16/22-ben нпилгв, vagyis Maranathat ejtenek és írnak. Az így félreolvasott 
szót pedig sem etimológiailag, sem értelemszerűen nem tudták magyarázni a régiek, beleértve 
Hieronymust és Ambroziust is. Sylvester forrásai és világnézete vonatkozásában is új ténye
zőket találunk a Laziusnak adott nyilatkozatban. 

Balázs János kimutatta,12 hogy Sylvester a Grammaticában sűrűn támaszkodik Reuch-
lin Rudimentá']ára,13 bár sehol nem idézi, sőt Reuchlin nevét sem említi sehol. Ezek szerint az 
egész Sylvester-oeuvre-ben az egyetlen hely, ahol a nagy német hebraistát név szerint említi, a 
fent tárgyalt nyilatkozata. (Vö. „si Capnioni illi eredimus" Aben Ruiz nevének kiejtésével 
kapcsolatban). 

A Grammatica paleográfiai és héber filológiai elemzésével párhuzamosan nyilvánvalóvá 
vált, hogy Reuchlin mellett Sylvester wittenbergi mesterének, Aurogallusnak héber grammati
káját is figyelembe kell venni a Grammatica forrásai között.14 Aurogallus tankönyvének forrás
szerepét e helyen is alátámaszthatjuk. Sylvester pontos meghatározásokat ad nyilatkozatában 
a héber irodalomban alkalmazott abbreviaturák mibenlétéről. Reuchlin ezzel a kérdéssel nem 
foglalkozik sem Rudimentá}ában, sem másutt. Aurogallus viszont a XVI. századi héber gram
matikusok közül elsőnek külön fejezetet szentel ennek az elhanyagolt témának a Compendium 
hebraeae grammatkes с munkájában15 Abbreviationes quibus Judaei in commentarii super 
Bibliám possim usi sunt, in quarum sine Clausula addita est cím alatt. Sylvester nyilatkozatá
nak első két pontjában adott általános jellegű megállapítások erre a forrásra vezethetők vissza. 
Paleográfiai értékű megjegyzést tesz a harmadik pontban. Valószínű — mondja —, hogy 
akik ez emlékek kivésésével foglalkoztak, nem tudtak héberül írni, és ezért hajlamosak voltak 
arra, hogy az egyik betűt a másikkal felcseréljék. Ez a megállapítás talán saját tapasztalatából 

e I. m. 43. 
10 A kérdést feldolgozta Löw IMMÁNUEL: A tetragrammaton syrus elferdítése. MZsSz. I. 1884. 183. 
11 I. m. I I . köt. 166b. 1. m. BALÁZS: i. m. 427. no. 48. idézi Révész Imre értelmezését. 
" B A L Á Z S : i. m. 2 0 6 - 2 0 7 , 235. 
13 REUCHLIN, J.: De Rudimentis Hebraicis libri trés. Pforzheim 1506. 
14 Elemzését 1. BAUCH, G.: Die Einführung des Hebräischen in Wittenberg. MGWJ. N. F. XI I . 1904. 

471 - 4 7 3 . 
15 Első kiadása 1523 Wittenberg. 1525-ben J. Klug újra kiadta, majd Melanchton, Ph., Institutiones 

pueriles literarum graecarum. Hagenoae 1525. с munkájában függelékként adta. 

5 Irodalomtörténeti Közlemények 455 



ered. A Sárvárújszigeten kinyomott héber szövegek mesterére, Struciusra is érvényes megálla
pítása, aki nem tudott héberül, és tudatlansága számos hiba forrása volt.16 

Világnézetére vonatkozóan megjegyzései arra utalnak, hogy kritikával élt a Vulgátával 
szemben, szövegértelmezés szempontjából a maranatha kifejezéssel kapcsolatban protestáns 
véleményt tett magáévá.17 Mégis ez újabban szemügyre vett szövege is azt támasztja alá, 
hogy Sylvester a tiszta humanista álláspontról szemlélte a vallási problémákat, és kritikájában, 
állásfoglalásaiban kizárólag a filológiai igazságot kereste. 

Dán Róbert 

К i volt Vörös Mihály? 

Tizenhat éve foglalkozom Vörös Mihály ponyvaversével, amely Gyula várának törökkori 
elestét meséli el — a szigetvári tragédia csak ezután történik —, és ahol egy bizonyos Toronyi 
Tamás játssza a fő szerepet, és mint afféle Zrínyi Miklós, hősi halált hal Gyula várának falai 
alatt. Kimutattam, hogy Kemény János erdélyi fejedelem anyai nagyapjának mondja, és hogy 
nem halt meg a falak között, hanem vitézkedése jutalmául Lúgos várát kapta több más bir
tokkal együtt. Arra is rámutattam, hogy a ponyvaversen, mely 1807-ben Szegeden jelent meg, 
nagyon jól fel lehet ismerni a régi népi lantosok hagyományait, tehát Vörösnek egy ilyen kéz
irat lehetett a kezében, melyet a nép számára atköltött. Az irodalmi élet még fejletlen volt 
ahhoz, hogy felismerte volna, milyen kincs van nála. Viszont Arany János, mikor a Toldit írta, 
valószínűleg megérezte a hagyományt a versben, mint azt Komlovszki Tibor kimutatta: fel
használta, amit tudott belőle. 

Eddig csak annyit tudtunk Vörös Mihályról, amit ő mond magáról versezete címlapján és 
bent a versben: „Hód vize partyán", vagyis a Hód-tó mellett szerezte, továbbá: 

Szerzett verseimben ne nézd a hibákat, 
Vizsgáld inkább benne a költött munkákat 
Mert csak tiz holnapig jártam Oskolákat 
Kevéssé esmértem a szelid Múzsákat. 

Most egy neves geológus, Bendefy László megállapította a szerző életrajzi adatait, java
részben a hódmezővásárhelyi református egyház keresztelési anyakönyvéből. Kiderül, hogy 
1750 júniusában született, apját Vörös Istvánnak hívták, asztalosmester volt. Vörös Mihály is az 
volt, és 1820 táján halt meg. 

A geológus-hidrológust közelebbről Vörös Mihály fia, László érdekelte, ennek életrajzát 
írta meg, igen érdekes hányatott életét, hogy képezte ki magát térképrajzolónak és litográ
fusnak (Hidrológiai Tájékoztató, 1968. június). 

Vörös Mihály ponyvaversének egy példányát a Kecskeméti Állami Levéltárban őrzik. 
Ezt a bejegyzés szerint a szerző maga adta fiának, Lászlónak, konfirmációja emlékére, tehát 
érezte, milyen nagy munka van benne. 

Vörös Lászlónak minden írása ide, az állami levéltárba került, mert lányát, Vörös Ottili-
át, tehát a versszerzőnek unokáját a levéltár igazgatója, Szilády Károly vette el. Csak azt 
sajnálhatjuk, hogy az a könyv vagy doboz, melyben László feljegyzéseit őrizte, s melyet halála 
pillanatában is kezében tartott, elhányódott, mert esetleg valami nyomát leltük volna a lantos 
éneknek is, amiből apja, Vörös Mihály a ponyvaverset szerezte. 

Szilády Károlynak egyik oldalági rokona volt Szilády Áron halasi pap, szuperintendens, 
akadémikus, aki 1893-tól fogva 1913-ig az Irodalomtörténeti Közlemények szerkesztője volt. 
A régi magyar irodalom egyik legjobb ismerője, Balassi Bálint összes verseinek első kiadója, 
érdekes módon 1837-ben Somogyváron született, tehát ahol Vörös László megyei térképrajzoló 
volt. Iskoláit azonban már Halason járta, de zsenge korában talán közel volt lantos költésze
tünk egyetlen XVI. századi írásos emlékéhez. 

Eckhardt Sándor 

" DÁN R.: i. m. Strucius művészileg jó munkát végzett, de a héber betűk jellegzetességeit nem ismervén, 
könnyen felcserélte azokat, vagy átsiklott a lényeges elemeken, 

i ' L. 11. jegyzet. 
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