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Úgy látszik, nemcsak a természettu
dományban, de a filológiában is oly
gyorsan változnak az ismeretek, hogy
még a szakember is alig tudja követni
őket. Igy jártam én is Mjnoytcsró~ s~ó
ló cikkem kapcsán. Forrásaírn nehany
adatát már helyesbíteni kell. Ezért ké
rem a Vigilia szerkesztőségét, közölje
Csupor Zoltán tordasi plébános hozzam
írt levelét. (~zigeti Endre)

sajnos csak ma sikerült megkapnom
a 'Vigilia augusztaesi számát, pedig igen
érdekelt Sajnovicsról megjelent cikked.
Ugye, nem haragszol meg, ha írás~ddal

kapcsolatban néhány dologra felhívom
figyelmedet?

Nem győzök eléggé küzdeni Sajnovica
téves életrajzi adatai ellen; Igy például
édesanyja sem Peyerl Erzsébet, hanem
Pajtli Erzsébet volt. A Zsirai-Kisbán
féle írások hemzsegnek a téves adatok
tól. Sajnos legtöbben még ma is.ezeket
nézik és olvassák forrásmunkaként, és
IDem veszik figyelembe az utóbbi évek
ben megjelent kíígazításokat, (Sajnovics
János életrajzához - Magyar Nyelv
408/1958. 517-522; Sajnoviesról és a ?á~

nyelvű kiadásról - NyelvtudomanYl
Közlemények LXIII. 1-2. sz. 402-403;
Kétszáz éves a Demonstratío - Magyar
Nyelv LXV. 4. sz. 501-504; stb, stb.) Pe
dig ezeket már a külföldi kiadványok
ban is jelzik.

Sajnovícs Győrött nem a bencések,
hanern a jezsuiták gimnáziumába járt.
A gimnázium csak 1802-től bencés. Saj
novies 1742-46-ig volt az iskola növen
déke. (Lakőházát a győri Városi Tanács
- javaslatomra - 1970. május 12-00
jelölte meg emléktáblával.),

II. Pius oly biztosra vette a rokonné
peinkkel való nyelvrokonságunkat, hogy
ezt a tényt Commentariijében is meg
erősítette.

Sajnovicsról, sajnos, sohasem :ne;vezte~

el utcát Koppenhágában, Ezt a dan KI
rályi Akadémia cáfolta, amikor kérdést
intéztem hozzájuk. Nem tudom, hogy
Kisbán honnan vette ezt a gondolatot?

Nem sikerült megtudnom. hogy Saj
novtes Demonstratioja melylk hónapban
jelent meg. Könyvét ugyanis nem ő je
lentette meg, hanem a dán Királyi Aka
démia. 1770. január 19-én fejezte be az
akadémia tagjai előtt harmadik felol-

vasásában művének ismertetését. Ekkor
választották meg tagnak, s ekkor hatá
rozták el, hogy közlönyükben kinyom
tatják tanulmányát. Meg is jelent, Be
viis .. , címen. Erről Kisbán és Zsirai
sem tudott. Pápay meg nem hitte el.
(- Ha eljösz, Bandi bátyám, örömmel
megmutatom. Egyébként már cikkben
is közöltem.) Tehát csak a dán nyeívű

után kerűlhetett valamíkor sor, de még
abban az esztendőben a latin nyeívű

kiadásra. A nagyszombati kiadást két
évvel ezelőtt jelentette meg fakszírnílé
ben az Indiana Egyetem!

A cikkben sajtóhiba, hogy 1703-ban
oszlatták volna fel a jezsuita rendet.

Pintér azonban helyesen írta, hogy
egyetemi, Illetve akadémiai tanár volt.
Az volt Budán. Matematikát tanított és
csillagászatot. Budán is temették el.
Nagyszombatból az akadémia Budára
telepítésével egyidőben költözött el.
Mindezekmek igazolását idehaza és Finn
országban megjelent tanulmányaimban
már közöltem.

Sajnovies bíblíographiáiában, melyet
1957-ben adtak ki Rómában, a közölt
tizenöt művet száztizenhatra egészítet
tem ki. Ez utóbbiban a te két munkád
is szerepel.

Kedves Bandi bátyám, ismételten el
nézésedet kérem ezekért a kiegészítése
kért. Kötelességemnek tartottam, ha már
kutatom és gyűjtöm Sajnovies emlékeit.

Hívlak, jöjj, tekintsd meg gyűjtemé

nyemet, mely tizenkét helyíséget tölt
meg zsúfoltan. s közte a Sainovles finn
ugor-gyűjtemény, mint ilyen, a világon
egyetlen. Eddig tizenhét országból vol
tak látogatóím, és Helsinkiben meg az
Indiana Egyetemen a látottakat a tan
anyagban ismertetik."
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Rónay Jácintnak novemberi számunk
ban közölt napl6részletében, amely Vic
tor Hirgónál tett látogatását írja le. ol
vasható bencés tudósunk ott rögtönzött
latin nyeívű szójátéka, Többek érdeklő

désére közöljük megfejtését. A latin szö
veg: "Meminerit Bonaparte male parta
bona parte peritura." Jelentése: Emlé
kezzék Bonaparte, hogy a rosszul elő
készített dolgok (utóbb) jórészt tönkre
mennek. (Utalás III. Napóleon politiká
jára és bukására.)

Megjelent a VIgIlla 1970. évi tartalomjegyzéke. 1,- forlntos bélyeg bekütdése ellenében meg
kllldi a kiadóhivatal.


