
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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