
SZILÁGYI MÁRTON 

AZ URÁNIA EGYIK KÖZLEMÉNYÉNEK FORRÁSA 

Az Uránia (1794-95) szerkesztési módszereinek és a szerkesztők tájékozódásá
nak, műveltségének felméréséhez szinte kizárólag egyetlen út vezet: a folyóirat 
publikációinak mikrofilológiai vizsgálata. Meglehetősen csekély ugyanis a perio
dikára vonatkozó egyéb információ, így onnan aligha lehet elindulni; ráadásul a 
két szerkesztő, Kármán József és Pajor Gáspár1 majdnem teljes életműve az 
Urániával azonosítható, irodalmi működésük pedig, eltérő okokból ugyan, de 
egyformán megszakad a folyóirat megszűnésével, tehát a későbbi pályafutásból 
sem tudunk visszakövetkeztetni. Marad annak aprólékos végigkövetése, honnan 
származnak az Urániában közölt írások. A szakirodalomban elszórva több közle
ményről található sejtés vagy helytálló bizonyítás, amely a fordítás, átvétel tényét 
igazolja.2 Mindazonáltal összességében csekély forrásfeltáró azonosításra támasz
kodhatunk; ráadásul újra kell fogalmazni azt a kérdést is, amelyet a szakirodalom 
az Uránia fordításai kapcsán eddig föltett. A sajtótörténeti szintézisben például 
ezt olvassuk: „Petrarca- és Kleist-fordítás is található az Uránia első kötetében, de 
a többi cikk jó része is fordítás. Ebben a tényben egyesek ellentmondást láttak 
Kármán eredetiség-programjával szemben. Az igazság azonban az, hogy a mun
katársakkal alig rendelkező Kármán nem is győzte volna lapját kizárólag eredeti 
munkával ellátni."3 Ez az általánosítás a tendenciát valóban helyesen írja körül, 
csak éppen megáll a talán legizgalmasabb kérdés előtt: tudniillik, hogy miféle 
következtetések adódnak abból, ha az Uránia cikkeinek egy részéről ki tudjuk 
mutatni a szó szerinti fordítást vagy a tartalmi kivonatolást? Végső soron persze 
nyilván szembesíteni lehet - sőt kell - a Kármánnak tulajdonított eredetiség-prog
ramot a fordítások tényével;4 ám ez még nem lenne elegendő eredmény. Hiszen 
arra is választ kell keresnünk, hogy hová nyúltak Kármánék anyagért, s miért 
éppen oda? Ez a fajta vizsgálódás a XVIII. század végi magyar nyelvű folyóiratok 
szinte mindegyikénél hiányzik még.5 Az Uránia esetében viszont talán különösen 
érdekes lehet kísérletet tenni a források felkutatására, mintegy utólag pótolva a 
bizonyítékokat a sajtótörténet ama egyértőleg idézett megállapításához, miszerint 
a folyóirat cikkeinek „jó része" fordítás. 

1 Hogy a szakirodalom jórészének állításával szemben miért nem tekintem Schedius Lajost a 
harmadik szerkesztőnek, külön tanulmányban fogom kifejteni. Némely megfontolás azonban olvasható 
korábbi dolgozatomban: Kármán József XIX. századi újrafölfedezése. ItK 1993. 2. sz. 248-255. 

2 Pl. -k-: Kármán József. Irodalomtörténeti tanulmány. írta HALÁSZ Ignácz. [recenzió] Budapesti 
Szemle, 1878. 416-421.; HANKISS János, Petrarca az Urániában. It 1940. 159-163.; NÉMEDI Lajos, Kármán 
József „A kincsásó" című elbeszélésének forrása. ItK 1971. 481-488. 

á KÓKAY György (szerk.), A magyar sajtó története. I. 1705-1848. Bp., 1979. 225. 
4 Ez irányban fontos kezdeményezés: SZAJBÉLY Mihály, Kármán József irodalomszemlélete. It 1986. 

381-393. 
5 Fontos kivétel azonban: PENKE Olga, A Mindenes Gyűjtemény egyik forrása: az Esprit des Journalistes 

de Trévoux. MKszle 1988. 248-273. 
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Magában az Uránia anyagában nem találunk túl sok támpontot a tüzetes 
vizsgálathoz. A folyóirat három kötetén nem volt feltüntetve a szerkesztők neve. 
A Magyar Hírmondóban megjelent előfizetési felhívások, közlemények aláírása
ként az „Uránia kiadói" vagy az „Urániát ki-adó társak" megjegyzés olvasható.6 

Csupán egyetlen cikk alatt szerepelt a szerző (Schedius) neve.7 Ezen kívül néhol 
monogramok találhatók: K.n., P.r., I...i, G...i. Kérdéses, kiket fednek ezek a 
betűjelek. Az első kettő könnyen azonosíthatónak látszik (Kármán, illetve Pajor), 
meglehet, az utóbbi kettő mögött sem kell két egyéb személyt keresnünk: a 
rövidítések a szerkesztők keresztnevének becézett formáját is rejthetik (Józsi, 
illetve Gazsz).s A betűjelek felbukkanása azonban semmi esetre sem az „eredeti" 
művet mutatja: olykor éppen olyan szövegek alatt olvashatók, amelyek bizo
nyíthatóan fordítások.9 Ráadásul éppen a - ha nem is minden kétely nélkül, de 
általában - eredetinek tekintett három szöveg (Bevezetés, Fanni hagyományai, 
A nemzet csinosodása)w nincs monogrammal ellátva; nem is beszélve a szintén 
névtelenül megjelent, de biztos szerzőségű Csokonai-versekről és az egyetlen 
anonim Verseghy-dalról.11 Csupán néhány közleménynél szerepel alcímként a 
forrás, ahonnan fordították (A Vándorló. Lichtwer szerénf2; Lalage. Kleist szerént 
Németből™; Eggy festett Vén-asszonyra Kleist ntánu; Llizaf A Windsori erdő. Pope 
szerént - szabadon.1* A többi írásnál a szerkesztők igyekeztek homályban tartani a 
szellemi forrásvidéket. Az alábbiakban az egyik, ilyen rejtett kapcsolatnak a 
feltárását kívánom elvégezni, előrebocsátva, hogy ezúttal az Uránia egyetlen 
közleményére összpontosítok ugyan, ám a kontaktus többi bizonyítékát más 
alkalommal feldolgozom.17 

* 

Az Uránia egyetlen ismert, korabeli recenziója - Pántzél Dániel munkája - így 
minősítette a második kötet egyik írását: „XIV. A' Nagy Zsidó gyüllésröl való 
tudósítást tellyes meg-elégedéssel vette a R.[ecenzens] de annak kútfej it megvárta 

fi A Magyar Hírmondóban a következő, az Urániát érintő híradások jelentek meg: 1794. febr. 28. 
Toldalék. 301-304.; 1794. márc. 4. 319-320.; 1794. márc. 7.336.; 1794. márc. 25.432.; 1794. márc. 28.448.; 
1794. máj. 23. 774.; 1794. aug. 26. 278-280.; 1794. nov. 14. 680.; 1794. nov. 21. 711-712.; 1795. márc. 6. 
320.; 1795. ápr. 7. 475^177.; 1795. ápr. 24. 565-572. Gálos Rezső közölte ugyan monográfiája függeléké
ben ezen anyag nagy részét, de néhány cikket nem vett fel, másokat pedig - ennek jelzése nélkül -
rövidítve publikált: GÁLOS Rezső, Kármán József. Bp., 1954. 154-160. 

7 Prof. SCHEDIUS Lajos, A Vallás Szeretetre-méltó-vólta. Uránia, I. 1-14. 
8 Az ötlet Kerényi Ferencé. Segítségéért ezúton is köszönetet mondok. 
9 Pl. I...i, Lalage. Kleist szerént Németből. Uránia, I. 284-285.; K.n, Eggy festett Vén-asszonyra. Kleist 

után. Uránia, I. 283. 
10 Vö. KÓKAY György (szerk.), i. m. 225. 
11 Ez utóbbi versek azonosítására 1. HARSÁNYI István - GULYÁS József, Adalékok Csokonai költészetéhez 

a sárospataki könyvtárból. ItK 1917. 76-77. 
12 Uránia, I. 126-128. 
13 Uránia, I. 284-285. 
14 Uránia, I. 283. 
15II. 111-117. K.n aláírással. A forrás megnevezése az első bekezdésben olvasható: „Raynal, a' kit 

ki nem esmér? ez a' kedves író, kinek minden Sora Szívünket számtalan Érzésekkel tölti, minden Szava 
Képzésünket gazdagítja... ez a' felséges író, az emberiség' Bajnokja, a' le-tapodott nyvalyás Szeret-
senynek az Európai Hatalmas ellen Védelme - így kesergte Elizáját." 

16 Uránia, III. 112-135. 
17 Karl Gottlieb von Windischnek és az Urániának a szellemi kapcsolatára több bizonyíték van 

annál, hogy azt egy, a közölhetőség terjedelmi korlátaira ügyelő tanulmányba bele lehetne zsúfolni. 
A közeljövőben külön-külön publikálni fogom az elvégzett forrásfeltárásokat. 
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volna az írótól."18 Ebből a megfogalmazásból nem világos, hogy milyen értelem
ben hiányolta a forrás megjelölését: a cikk fordítás voltát tudva vagy sejtve, az 
eredeti szöveg lelőhelyére volt kíváncsi, vagy pedig a leírt esemény történeti 
hitelességének adatolását látta volna szükségesnek. Viszont amikor az Uránia 
idegenszerűségeit kárhoztatta, éppen ebből a cikkből idézett: „Azon kivül a' 
személyeket jelentő szókkal, az ártikulusokkal és az (egy) szóval igen németesen 
éltek néhol az írók. Az utolsóról éppen előttem van egy példa a' 283 [sic!] lapon, 
ide teszem. »És jóllehet, hogy minden próba, a' mellyet-eggy illy hamis Messiás 
tett, üldöztetéssel végeztetett: még is mindenkor mozgásba jöttek, valahányszor 
eggy ujj hitegető jelent meg a' Nézöszinbe.«"19 Vagyis a germanizmusok jelenlétét 
pontosan egy olyan szövegben mutatja ki, amelynek föltételezi a „kutfejit" is. Ez 
persze csak implicite állítja a németből való fordítást, de a gyanúhoz feltétlenül 
elegendő. Ennek igazolását pedig már Abafi Lajos elvégezte. Kétkötetes Kárrrián-
kiadásának élére egy terjedelmes tanulmányt illesztett; amelyben kivonatosan s 
filológiailag meglehetős nagyvonalúsággal ismertette Pántzél bírálatát is; s éppen 
az imént idézett passzushoz fűzött egy lábjegyzetet: „A két utóbbi az „Ungrisches 
Magazin" 1781. folyamából van fordítva." Az itt emlegetett másik írás A 
Tűzpróbáról Magyar Országba című cikk,21 amely a zsidó gyűlésről szólótól némi 
távolságra helyezkedik el. Abafi azonban egyszerűen eltekintett a két közlemény 
között lévő háztartási tanácsoktól, s „két utóbbi"-vá vonta össze ezeket a publi
kációkat. Az állítás igazságtartalmát azonban ez természetesen nem érinti. Hiszen 
Abafi Lajos - ha a szó szoros értelmében tévedett is - az irányt feltétlenül helyesen 
jelölte ki. 

Hogyha - ezen utalás nyomán - megnézzük a Nachricht von dem .grossen 
jüdischen Koncilio, welches im Jahre 1650. in Ungern gehalten worden című írást.az 
Ungrisches Magazinban,22 valamint A' nagy 'Sidó-gyűlésről, melly 1650-dik Eszten
dőben, Magyar Országba' tartatott címűt az Urániában,23 hamar kiderül: hiába 
látszik a magyar szöveg számos ponton valóban szó szerinti fordításnak, a német 
textus jóval rövidebb, mint a feltételezett fordítás. Egyhelyütt a németben jelölve 
van egy kihagyás (a zsinat eseményeinek ismertetése megszakad a második nap 
után), míg az Urániában olvashatók az ott nem szereplő napok történései is. 
Szemléltetésül idézem egymás után a két részletet. 

„Am zweyten Tage ward das Koncilium mit einer Anrede eröfnet, und der 
Vortrag gemacht, daß man vor allem andern untersuchen müßte: ob der Messias 
bereits gekommen sey, oder ob man auf seine Zukunft noch warten müße? Nachdem man 
hierüber sehr lang gestritten hatte, ward man endlich einig, daß der Messias noch 
nicht gekommen sey, und daß daran allein die Sünden und die Unbußfertigkeit 
der Nation Schuld sey. - Man untersuchte hierauf die Art, auf welche sich der 
Messias offenbaren würde, und setzte einige Kennzeichen fest. — 

18 Az 1795-diki Magyar Merkúrhoz tartozó Bibliotheca. Kiadta PÁNTZÉL Dániel. Május. 61. 
19 PÁNTZÉL Dániel, i. m. 62.; Az Ä nagy 'Sidó Gyűlésről, melly 1650-dik Esztendőben, Magyar Országba' 

tartatott című cikk ugyanis: Uránia, II. 282-289. 
20 ABAFI Lajos, Kármán Józsefről. In Kármán József művei. Kiad. ABAFI Lajos. Második kötet (Vegyes 

iratok. Levelezések.) Bp., 1880. LXV. 
21 Uránia, II. 297-303. 
22 Ungrisches Magazin oder Beyträge zur ungarischen Geschichte, Geographie, Naturwissensdiaft und der 

dahin einschlagenden Literatur. (A továbbiakban: Ungrisches Magazin) Erster Band. 1781. 247-249. 
23 L. a 19. lábjegyzetben! 
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Nachdem nun dieses Koncilium sieben Tage lang gedauert hatte, ward es 
wegen der Ankunft sechs christlicher Priester, welche von Rom abgeschicket 
waren, plötzlich aufgehoben; denn der gründliche Beweis derselben, daß Christus 
der verheißene Meßias sey, machte eine Aufruhr unter der Versammlung; und den 
folgenden Tag giengen alle Mitglieder derselben auseinander, nachdem sie vorher 
noch einig wurden, nach drey Jahren ein anders Koncilium in Smyrna zu 
halten."24 

„Második Nap felnyíttatott a' Concilium eggy Beszéd által, és előadatott, hogy 
mindenek felett, azt kelljen megvisgálni: hogyha eljött-é már a' Messiás, vagy pedig 
várakozni kell még Eljövetelére? - Erre némellyek azt állították, hogy már elkellett 
néki jönni, mivelhogy világossan általlátnák, hogy az a' Nyomorúság, és Szenve
dés, a' mellyet az Isteni Gondviselés, már annyi sok Századoktól fogva rendeltt 
reájok, nem az [sic!] Bálványozásoktól származott, a' melly Vétektől a' Babilóniai 
Fogságból való Megtéréstől fogva, mindég üres volt a' 'Sidó Nemzet; hanem más 
valamelly Októl venné Eredetét. 

Hosszas Tanátskozás utánn, megeggyeztek benne, hogy a' Messiás még el nem 
érkezett, és hogy a' Nemzet' Bűnei, és Megtéretlensége Okai ezen Késedelem
nek. — 

Ezután megvisgálták melly formán jelenti ki magát a' Messiás, és ezen három 
Esmértető-jeleket határozták meg 1.) Úgy jelen meg mint eggy nagy Király, 
győzödelmesen, és felszabadítja a' Nemzetet, az idegen Népek' Járma alól. 2.) 
Semmi Változást nem tészen a' Móses' Törvénnyében; és 3.) eggy Szűztől 
szűlettetik, és Születése lészen Esmértető-Jel az Idegeneknél. 

Végre azokkal akart megegyezni a' Concilium, a' kik azt hitték, hogy a' Messiás 
már meg jelent, és ezek azt állították, hogy az egyéb nem lehetett, hanem Illyés, 
még pedig mivelhogy 1.) nagy Hatalommal ruháztatott fel, a' mellyet a' többi 
között, a' hamis Próféták [sic!] Megölése által is megbizonyított. 2.) Akhábtól, és 
Jezábeltől üldöztetett, a' melly hasonlóképpen Karaktere a' Messiásnak, a' mint 
az ki tetszik az ő Szenvedéséről való Jövendölésekből. 3.) Több volt mint eggy 
közönséges Ember, és az Isten [sic!] Szemei előtt is nagyobbra betsűltetett a' 
minthogy elevenen ragadtatott fel az Égbe. 4.) Különös Gond'al viseltetett 
Nemzete eránt, mivelhogy Elizéust hagyta maga után' Prófétai Hivatalának 
Folytatására. 

Még azon az Éjjel, azt a' fontos Kérdést is megvisgálták; ha a' Jézus, a' kit az ő 
Eleik megfeszítettek, nem az igaz Messiás vólt-é? De ez a' következendő Nap 
megvettetett a Farizeusok' Szektája által, a' melly erősebb volt ezen Gyűlésben, -
még pedig azon okból, mivelhogy a' Jézus Szegénységben, és Nyomorúságban 
születtetett; holott a' Messiás' Eljövetelének, fényesen, és pompásan kell megesni, 
és a' Mó'ses Törvénnyét megerősíteni - Eggy Rabbinus, Ábrahámnak hívták - a' 
kinek ezen Meghatározás nem elég fontosnak látszott, a' Krisztus' Tsudatételit 
tartotta a' Farizeusok' eleibe, és azt kérdezte tőlök, kinek Hatalmával tehette 
azokat a' Krisztus? a' mellyre Zebedeus, eggy a' Többek [sic!]25 közzűl ezen 
Szektában, azt felelte, hogy ördögi Mesterségek által tette légyen azokat. De 
Ábrahám azt állította, hogy semmi Bűbajosság [sic!] által nem adattathatik vissza 
[sic!] a' Látás, Hallás, vagy Szóllás a' vakon- siketen- vagy némán szűletteknek. 

24 Ungrisches Magazin, Erster Band. 1781. 249. 
25 Minden bizonnyal sajtóhiba, „Főbbek" helyett. A német eredetiben - mint később látni fogjuk -

ez áll: „einer der vornehmsten dieser Sekte". L. a 30. lábjegyzetet! 

588 



Erre azt felelte a' másik, hogy azon Vakok, Némák, és Siketek, már Annyok' 
Méhében, tétettek azokká, ördögi Mesterségek által, és hogy ő rajtok segített, nem 
tett egyebet, hanem tsak a' Boszorkány-tsomót oldozta fel, hasonló ördögi 
Mesterség által — Jóllehet ellenkeztek vélek a' Szaddutzéusok más Matériákban, 
megeggyeztek még is ebben vélek, még pedig annyival inkább, mivelhogy ők a' 
Feltámadást tagadták, a' mellyet olly keményen oltalmazott ellenek a' Krisztus. 

Minekutánna hét napokig tartott volna ez a' Concilium, hírtelen félbeszakasz-
tatott hat Keresztény Papoknak Érkezése által, a' kik Rómából küldettettek. Mert 
azoknak Próbáik a' felől, hogy a' Krisztus az igaz Messiás, nagy Háborgást 
okozott a' Gyűlésben, a' mellytől egyebet nem hallott az Ember értetlen Lármánál. 

Más Nap eloszlottak ezen Conciliumnak Tagjai, minekutánna megeggyeztek 
volna abban, hogy három Esztendő múlva, eggy más Conciliumot tartsonak [sic!] 
Siriában."26 

A magyar szöveg láthatóan két ponton bővebb, mint az Ungrisches Magazin
béli: egyrészt az idézet első bekezdésében, a gondolatjel után szereplő mondat, 
amely a babiloni fogságot is felemlegeti, nincs meg a németben, másrészt pedig 
több, mint két bekezdésnyi szöveg részletezi azt, amit a német változatban 
kihagyásként két gondolatjel helyettesít. A többi mondat azonban szinte szó 
szerint megfeleltethető egymásnak. Ezt az ellentmondást csak két módon lehet 
feloldani: vagy egyéni invenció alapján van bővítve a magyar változat, vagy pedig 
mindkét szöveg, az Ungrisches Magaziné és az Urániáé is, visszamegy egy 
teljesebb változatra, amelyet az előbbi kivonatolt, az utóbbi pedig lefordított. 

Bármennyire szép lenne is az első lehetőség, bizonyíthatóan az utóbbiról van 
szó. Ez a német cikk már megjelent ugyanis a Kaiserlich Königlich allergnädigst 
privilegirte Anzeigen 1775-ös évfolyamában, Von dem großen jüdischen Koncilio, 
welches 1650 in Hungarn gehalten címmel.27 Ez a teljesebb, hosszabb változat v. W. 
aláírással volt ellátva, s ennek alapján azonosíthatjuk a szerzőt is: kétségkívül Kari 
Gottlieb von Windischről van szó. Tudjuk ugyanis, hogy a Tersztyánszky szer
kesztette, de valójában Kollár Ádám irányításával működő tudományos folyóirat 
szerzőgárdájához Windisch odatartozott: a róla az egyik első méltatást elkészítő 
Schedius Lajos, aki ráadásul Windisch veje is volt, ezért igen pontos információi 
lehettek, apósa művei között utal erre a periodikára („[Einige Aufsätze] in den k. 
k. privilegirten Anzeigen, die in Wien 1771-1776. gr. 4. erschienen.").28 A monog
ram szintén az ő nevének felel meg. Az írás másodjára pedig abban az Ungrisches 
Magazinban látott napvilágot - immár név nélkül, de rövidítve s némileg 
stilizálva -, amelynek ő volt a szerkesztője.29 

26 Uránia, II. 285-290. 
27 Kaiserlich Königlich allergnädigst privilegirte Anzeigen aus sämmtlichen kaiserl. königl. Erblan

dern. (A továbbiakban: Anzeigen.) V. Jahrgang, IL Stück, den 11. January 1775. 12-15. Erre a tényre 
már felhívta a figyelmet: HARASZTI György, A nagy zsidó zsinatról. (Egy 16. századi pszeudo hungarika-ju-
daika háttere és utóélete.) Klny. Az értelmiség Magyarországon a 16-17. században. Szerk. ZOMBORI István. 
Szeged, 1988. című kötetből. 184. Itt köszönöm meg Haraszti Györgynek, hogy kiváló - alapvető 
adatfeltárásokat tartalmazó - dolgozatára felhívta a figyelmemet. 

2X Zeitschrift von und für Ungern, zur Beförderung der vaterländischen Geschichte, Erdkunde und 
Literatur; herausgegeben von Ludwig v. ScHEDrus. Erster Band. Pesth, 1802. 22.; Windischnek az 
Anzeigenben való közreműködésére 1. még: KÓKAY György (szerk.), i. m. 63-66. 

29 Windisch szerkesztői tevékenységéről és a lap jelentőségéről 1. Fritz VALJAVEC, Karl Gottlieb von 
Windisch. Das Lebensbild eines südostdeutschen Bürgers der Aufklärungszeit. München, 1936. 48.; FRIED 
István, Egy korszerűtlen tudományos folyóirat a XVIII. század végén (Neues Ungrisches Magazin). MKszle 
1985. 305-306. 
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Ha mármost megnézzük azt a részletet, amelyet az Ungrisches Magazinból és 
az Urániából már idéztem, láthatjuk, hogy itt megvannak azok a mondatok, 
amelyekkel a magyar szöveg bővebbnek bizonyult az 1781-es németnél. „Um 
zweyten Tage ward das Koncilium mit einer Anrede eröfnet, und der Vortrag 
gemacht; daß man vor allem untersuchen müßte: ob der Meßias bereits gekom
men sey; oder, ob man auf seine Zukunft noch warten müße? - Einige behaupte
ten hierauf, daß er schon gekommen seyn müsse; weil sie es deutlich genug 
einsähen, daß das große Elend, und die Widerwärtigkeiten, welche die göttliche 
Vorsehung, schon so viele Jahrhunderte über sie verhänget, nicht von ihrer 
Abgötterey herrührte, als von welchem Laster ihre Nation, seit ihrer Rückkunst 
aus der babylonischen Gefangenschaft immer frey gewesen; daher das Elend, daß 
sie seit der Zeit ausgestanden, nothwendig eine andre Ursache haben müße. -

Nachdem man sich hierüber sehr lang berathschlaget hatte, so ward man 
endlich einig, daß der Meßias noch nicht gekommen sey, und daß die Sünden, 
und Unfußfertigkeit der Nation allein, an dieser Verzögerung Schuld sey. -
Hierauf untersuchte man, auf welche Art sich der Meßias offenbaren würde, und 
setzte diese drey Kennzeichen fest. 1) Er wird als ein König, und als ein großer 
Weltbezwinger erscheinen, und die Nation von dem Joche der fremden Völker 
befreyen. 2) Er wird keine Veränderung in dem mosaischen Gesetze vornehmen; 
und 3) wird er von einer Jungfrau gebohren werden, und seine Geburt wird das 
Kennzeichen bey Fremden seyn. -

Endlich suchte sich das Koncilium mit denen zu vereinigen, welche glaubten, 
daß der Meßias schon erschienen sey; und diese behaupteten, daß es kein anderer, 
als Elias seyn könnte, und zwar, 1) weil er mit großer Gewalt ausgerüstet war, die 
er unter andern auch in der Umbringung der falschen Propheten bewiesen hat. 
2) Weil er von dem Achab und der Jesabel verfolgt worden, welches gleichfalls ein 
Charakter des Meßias sey, wie aus den Weißagungen erhellet, die von seinem 
Leiden redeten. 3) Weil er mehr, als ein ordentlicher Mensch, und auch in den 
Augen Gottes, weit höher geachtet gewesen, indem er lebendig in den Himmel 
aufgenommen worden. 4) Weil er eine besondere Sorgfalt für seine Nation 
getragen, indem er den Elisa, nach sich gelassen, sein prophetisches Amt fortzu
setzen. 

In dieser Nacht ward auch noch die wichtige Frage untersuchet; ob Jesus, 
welchen ihre Väter gekreuziget, nicht der rechte Meßias seyn könnte? Welches 
aber den folgenden Tag, von der pharisäischen Sekte, welche bey dieser Versamm
lung die Oberhand hatte, schlechterdings verworfen ward, und zwar, weil er arm 
und elend gebohren worden: dahingegen die Ankunft des Meßias, mit großer 
Pracht und Herlichkeit geschehen, und das mosaische Gesetz befestiget werden 
sollte. - Ein Rabiner, Abraham genannt, dem diese Entscheidung nicht gründlich 
genug zu seyn schien, hielt den Pharisäern die Wunderwerke Christi vor, und 
fragte sie: aus wessen Macht, sie Christus habe verrichten können? worauf ihn 
Zebedäus, einer der vornehmsten dieser Sekte antwortete, daß er sie durch 
Zauberkünste hervorgebracht habe. Abraham aber wendete dawider ein, daß 
keine Zauberkunst das Gesicht, das Gehör, oder die Sprache, den Blinden, taub-
oder stummgebohrnen geben könne. Hierauf antwortete der andere: daß diese 
Blinde, Stumme und Taube durch Zauberkünste im Mutterleibe also gebildet 
worden; und der so ihnen geholfen hätte, nichts anders gethan, als daß er durch 
eben dieselbe teuflische Kraft den Zauberknoten aufgelöset. - Ob nun gleich die 
Sadducäer ihnen in andern Stücken zuwider waren, so stimmten sie doch 
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hierinnen mit ihnen überein, und das um so viel mehr, da sie die Auferstehung 
läugneten, die Christus so ernstlich, wider sie vertheidiget hatte. 

Nachdem dieses Koncilium sieben Tage lang gedauert hatte, ward es wegen 
Ankunft sechs christlicher Geistlichen, die von Rom abgeschicket waren, plötzlich 
aufgehoben. Denn, der Beweiß derselben, daß Christus der verheißene Meßias 
sey, machte einen Aufruhr unter der Versammlung, von der man sonst nichts als 
ein düsteres Geschrey hörte. Den folgenden Tag giengen die Mitglieder dieses 
Konciliums völlig auseinander, wurden aber vorher miteinander einig, daß nach 
dreyen Jahren, ein anderes Koncilium in Syrien gehalten werden sollte."30 

E három szövegrészlet után feltűnhet az azonosságnak és különbözőségnek 
egy olyan bizonyítéka is, amely alapján még határozottabban kizárható az 
Ungrisches Magazin mint forrás. Ott ugyanis a jövendő zsinat színhelyeként 
Szmirna van megnevezve, míg az Urániában Szíria. Ez egyáltalán nem mindegy, 
hiszen a város a XVII. században sem tartozott Szíria területéhez, nem ugyanarról 
van szó tehát a két esetben. Az eltérés azonban azért sem írható az Uránia 
számlájára, mert az Anzeigen szintén Szíriát jelölte meg. A kérdés tehát legföljebb 
az lehet, hogy maga Windisch miért módosított éppen ezen a ponton 1781-ben az 
1775-ös cikkhez képest. Mivel Windisch írásának ősforrása és feltételezhető 
közvetlen forrása - mint látni fogjuk - egyaránt Szíriáról beszél,31 koncepcionális 
vagy logikai okot aligha kereshetünk, tollhibára vagy nyomdahibára lehet inkább 
gyanakodni. Hiszen mind Szmirna, mind Szíria neve szerepel a cikk elején, 
ráadásul egy mondatban, közvetlenül egymás után: „Das größte Aufsehen aber, 
machte im vorigen Seculo, der bekannte Betrüger Sabbathai Sevi, der 1638. in Syrien 
aufstund, sich in Smyrna, zum Könige der Könige in Israel ausrufen ließ, und 
einen unglaublichen Anhang auch unter den Gelehrtesten seines Volkes bekam."32 

A két név önkéntelen összecseréléséhez némileg hasonló alakjuk is hozzájárulha
tott. A legfontosabb azonban az, hogy ez az elírás újra bizonyíthatja: az Uránia 
magyar változata az Anzeigent követi. 

A két szöveg között mégis vannak jellegzetes eltérések. Az Uránia következe
tesen elhagyta Windisch tudóskodó írásának lábjegyzeteit, amelyekben forrás
megjelölések és értelmező magyarázatok kaptak helyet. S mivel ezáltal a történeti 
érdekű - vagy inkább szándékú - leírás átértelmeződik kuriózumszerű szórakoz
tató anekdotává, kizárólag Windischből lehet megítélni, milyen valódi történelmi, 
eszmetörténeti kontextusban kell szemlélni az állítólagos 1650-es zsidó zsinatot. 

A cikk arról számol be, hogy ebben az évben Nagyidán a világ minden részéről 
érkező zsidók tanácskozást tartottak: eljött-e már a Messiás, s egyáltalán, milyen 
ismertetőjegyek alapján ismerhető fel. A történet forrását Windisch a következő
képpen adja meg: „Bey dieser Nachricht, bin ich hauptsächlich dem Bretts, einem 
engländischen Schriftsteller gefolget, der in seinem Narrative of the proccedings 
[sie!] &c. Die Geschichte dieses Konciliums sehr umständlich beschreibet, und um 
so viel mehr Glauben verdienet, da er, wie er sagt, selbst ein Augenzeuge dabey 
gewesen."33 Ennek alapján valóban meghatározható, honnan került Windischhez 
a történet. Az említett könyv bibliográfiai leírása ugyanis így pontosítható: 

30 Anzeigen, V. Jahrgang, IL Stück, den 11. January 1775. 14-15. 
31 L. a 39. és a 42. lábjegyzetet! 
32 Anzeigen, V. Jahrgang, IL Stück, den 11. January 1775. 12. 
33 Anzeigen, V. Jahrgang, IL Stück, den 11. January 1775. 15-16.; szó szerint megtalálható az 

Ungrisches Magazinban is: Erster Band. 1781. 249. 
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A Narrative ofthe proceedings ofa great Councel ofjews, assembled in the plain ofAgeda 
in Hungária about 30 Leagues distant from Buda, to examine the Scriptures concerning 
Christ; on the 12th ofOctober 1650. By Sámuel Brett there present. Also a Relation of 
somé other observations in his travels beyond the seas ... Printed at London for Richard 
Moon ... 1655. "34 A kiadványt részletesen ismertető Haraszti György a követke
zőképpen foglalja össze a 14 lapos, kvartó méretű könyvecske tartalmát: „Az 
olvasóhoz címzett bevezetésben az egyébként ismeretlen szerző elmondja, hogy 
egy a Dardanellákban tartózkodó angol hajó kirurgusaként szolgálva meggyógyí
totta Orlando de Spina of Gallipulót, »egy jeles férfiút azon a vidéken«, aki hálából 
egy máltai hajó kapitányává nevezte ki. Hősünk a hajó parancsnokaként a 
velenceiek oldalán kilenc hónapig küzdött a törökök ellen a görög szigetvilágban; 
öt sikeres tengeri és két szárazföldi ütközetben vett részt, míg a viharosra fordult 
időjárás újból a kikötőbe kényszerítette. Ezután kereskedelmi ügyekben négy évig 
a Levantéban, Olasz- és Spanyolországban, Dalmáciában, Szlavóniában stb. 
utazgatott s végül Franciaországon keresztül hazatért Angliába. 

A könyvecske a Párizsban élő, nyilván a győzelmes Cromwell elől oda 
menekülő anglikánok istentiszteleti szokásainak bemutatásával kezdődik, elítélve 
a római egyház szokásainak tett engedményeiket, majd röviden megemlékezik a 
görögök vallásáról, amelyet eretnekségektől megfertőzött pápizáló religiónak 
titulál, a spanyolok vallási túlbuzgóságáról, és (természetesen elítélően szólva) az 
inkvizícióról. Ezután következik Brett legfigyelemreméltóbb élményeinek leírása 
az alábbiak szerint: 

1. A szultán janicsárok általi meggyilkolása (a szerző név nélkül, de nyilván 
Ibrahim szultán 1648. évi halálára utal). 

2. A Nílus áradása, Egyiptom és a Vörös-tenger bemutatása számos bibliai 
allúzióval 

3. A római nagy jubileum, az 1650. évi »Anno Santo«, és végül 
4. A zsidók magyarországi gyülekezése."35 

A magyarországi zsidó zsinatról szóló történetnek, amely a Brett-könyv gerin
cét teszi ki, a régebbi szakirodalom alapos kritikáját adta már, hitelességét 
meggyőzően cáfolta.36 Héber nyelvű tanácskozást - noha Brett szerint ez ilyen lett 
volna - a zsidók a III. század, a Misna lezárása óta nem tartottak. A szerző 
emlegette szaduceus és rechabita szekta ekkorra, 1650-re már régen nem létezik. 
A beszámoló utal a farizeusok csoportjára, akik a vitában markáns álláspontot 
képviseltek - noha a közép- és újkorban hitvallását tekintve valamennyi zsidó 
farizeusnak tekinthető, leszámítva a csekély létszámú karaitákat. Brett szerint a 
zsinaton Jézus messiási voltának igazolására keresztény papokat (két jezsuita, két 
ágostonos és két domonkos szerzetest) hallgattak meg - ez szintén képtelenség.37 

Mindezek alapján Haraszti joggal állapítja meg, hogy a híradásnak nincs forrás
értéke, a mű az erőteljes katolikusellenes polémia mellett a zsidók megtérítését 

34 Gróf APPONYI Sándor, Hungarica. Magyar vonatkozású külföldi nyomtatványok. II. kötet. XVII. és 
XVIII. század (1720-ig). Bp., 1902. 97. (849. tétel) 

35 HARASZTI György, i. m. 183-184. 
36 Leopold Low, Die Fabel von dem Konzil der Juden in Nagy-Ida im Jahre 1650. Ben-Chananja. 

Wochenblatt für jüdische Theologie. 8. Jahrgang. 1865. No. 17. (Szegedin, den 26. April) 281-283.; KELEN 
Ferenc, Az 1650-iki zsidó-zsinatról. Magyar-Zsidó Szemle, 1891. 3. szám. 177-186. 

37 HARASZTI György, i. m. 190. 
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célzó agitációra épül.38 Brettnél ugyanis a katolikus papok megjelenése és hitval
lása óriási felháborodást kelt, olyannyira, hogy maga a zsinat is emiatt szakad 
félbe. Viszont a következő bekezdésben már azt fejtegeti a szerző, hogy protestáns 
prédikátorok érkezése esetén minden másképp alakult volna, hiszen a protestáns 
lelkészek, különösen az angol papok, azokon belül is a londoniak - érdemes 
felfigyelni az elfogultságok nyílt halmozódására - rendkívül rokonszenvesek a 
zsidók számára; míg a zsidók megtérésének éppen Róma a legfőbb akadálya: „I 
do believe there were many Jezves there, that would have been perswaded to own 
the Lord Jesus: and this I assure you for a truth, and it is for the honor of our 
Religion and the encouragement of our Divines, one eminent Rabbi there, did 
deliver me his opinion in Conference with me, that he at first feared that those 
which were sent from Romé, would cause an unhappy period to their Councel; 
and professed to me, that he much desired the presence of somé Protestant 
Divines, & especially of our English Divines, of whom he had a better opinion, 
then of any other Divines in the world: for he did believe that we have a great 
lőve to their Nation; and this Reason he gave me for their good opinion of our 
Divines, Because he understood that they did ordinarily pray for the conversion 
of their Nation; which he did acknowledge to be a great tokén of our lőve towards 
them: and especially he commended the Ministers of London, for excellent 
Preachers, and for their charity towards their Nation; of whom he had heard a 
great fame. As for the Church of Romé, they account it an Idolatrous Church, and 
therefore will not owne their Religion: and by conversing with the Jezves, I found 
that they generally think, that there is no other Christian Religion in the world, 
but that of the Church of Romé; and for Romes Indolatry [sic!], they take offence 
at all Christian Religion: by which it appeareth that Romé is the greatest enemy of 
the Jezves conversion."39 Ilyen összefüggésben világos, Brettnek a zsidó zsinatra 
nem másért volt szüksége, mint hogy az Ószövetség eleven tanúbizonyságát 
idézhesse a protestantizmus mellett.4" 

Windisch ezt a polemikus célzatot jelentősen enyhítette, ha teljesen ki nem 
oltotta is. Mint a tőle idézett mindkét változatban látható, a katolikus papok 
okozta felzúdulás emlegetése még szerepel, teljesen kimarad viszont a protestán
sok hitbéli magasabbrendűsége. 

Ezen a ponton viszont nem lehet megkerülni a kérdést, hogy honnan ismerhet
te Windisch Brett könyvét, egyáltalán rendelkezésére állhatott-e a teljes szöveg. 
Az bizonyos, hogy Samuel Brett műve komoly sikernek számított. Ha csak az 
1775. évi, tehát a Windisch cikke előtti kiadásait vesszük számba, akkor is a 
következő megjelenésekkel kell számolnunk: 1655-ben lát napvilágot először, 
majd ezután 1683-ban, 1685-ben, 1707-ben, 1715-ben, 1744-ben, 1749-ben, 1753-
ban és 1759-ben.41 Windisch esetleges angol nyelvtudásáról nincs információm; 
viszont nem kell feltétlenül az eredeti ismeretét várnunk, hiszen a szöveg teljes és 

3H HARASZTI György, i. m. 190.; Haraszti egyébként Brett teljes, a zsidó zsinatról szóló szövegét közli 
magyar fordításban: 184-190. 

A Narrative of the proceedings of a great Councel ofjews, assembled in the Plain ofAgeda in Hungária, 
about 30 leagues distant from Buda, to examine the Scriptures concerning Christ; on the 12th ofOctober 1650. 
By Samuel BRETT there present. [...] Printed at London for Richard Moon. [...] 1655. 11-12. A könyv 
jelzete: OSZK Ktár App. H. 849. 

40 Erre a következtetésre jut HARASZTI György is: i. ni. 192. 
41 British Museum General Catalogue of Printed Books. Photolithographic edition to 1955. Vol. 26. 

Published by the Trustees of the British Museum. London, 1965. 506-507. 
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pontos fordítása németül is rendelkezésére állhatott. Theophilus Sincerus (Georg 
Schwindel) 1748-ban és 1753-ban is kiadta gyűjteményében, az alábbi címen: Eine 
geheime Nachricht und Erzehlung, was bei einem grossen Jüdischen Concilio vorgegan
gen, welches sich in der Ebene von Ageda in Ungarn, ohngefehr 30. Meilen von Ofen 
gelegen, um die Schrifften von Christo zu examiniren, den Uten Octobr. 1650. versamm
let hat.*2 Minden további nélkül mégsem állítható, hogy Windisch kizárólag 
Schwindel fordítása alapján dolgozott. Egyrészt Schwindel egyszer sem írja le 
Brett nevét és a könyv címét, míg ezt Windisch pontosan tudta. Másrészt 
Schwindel egyhelyütt kipontoz néhány szót: „Ja, eben dieser Abraham fragte die 
Pharisäer: Aus was vor Macht er (Jézus - Sz. M.] diese Wunder gethan? Ihre 
Antwort war hierauf: Er wäre ein gewesen, und beschuldigten ihn auf eine 
Gotteslästerliche Art; denn sagten sie, er machte sie vorher bild [sie!] und lahm; 
und so bald er seine ... aufhub, so wurden sie wieder in ihren vorigen Zustand 
gesetzt." A kihagyás oka, mint ezt az első kipontozáshoz fűzött lábjegyzet 
tanúsítja („Der Herr schelte dich, du Satan!"), az istenkáromlás elviselhetetlensége 
és reprodukálhatatlansága volt.43 Csakhogy Windischnél a farizeusok Jézust illető 
vádjai - láthattuk - kellő részletességgel szerepelnek. Ez utóbbit persze Windisch 
akár maga is kikövetkeztethette; de azt már aligha, hogy a történet első elbeszélője 
Brett volt. Feltételezhetően más forrásnak is rendelkezésére kellett tehát állnia; 
mindazonáltal valószínűsíthető, hogy alapvetően Schwindelre támaszkodott. 

Ami viszont Windisch egyéni teljesítményét illeti: igen invenciózusan nyúlt a 
szöveghez. Megpróbálta történeti ismeretei alapján értelmezni azokat a logikai 
hézagokat, amelyeket a magyar és zsidó viszonyokban egyaránt járatlannak 
mutatkozó Brett nem tudott kitölteni vagy legalább hihető fikcióval áthidalni. 

Ezért Windisch a zsinat legfőbb előzményének Sabbataj Cvinek, a leghíresebb, 
XVII. századi ál-messiásnak a felléptét tekinti (akiről Érettnél szó sem esik), 
mondván: a zsidók számára az efféle csalók miatt lett égetően fontos a Messiás 
körüli kérdések tisztázása. „Aus dem Beyfalle, mit welchem diese Nation, fast 
einen jeden Betrüger, der sich für den Meßias ausgab, aufnahm, erhellet die große 
Hoffnung sehr deutlich, mit der sich dieselbe, wegen einer baldigen Erlösung 
schmeichelte. Und ungeachtet sich ein jeder Auftritt, den ein solcher falscher 
Meßias wagte, mit einer Verfolgung endigte: so geriethen sie doch allezeit wieder 
in Bewegung, so oft sich ein neuer Betrüger auf der Schaubühne sehen ließ."44 

Ezzel a megoldással Windisch valóban logikusabbá szerkesztette át a történetet -
még ha annak árán is, hogy történetileg számos ponton tévedett. Nyilván azért, 
hogy az 1650-es zsinat éve előtt kellő időbeli távolság keletkezzen, azt állította, 
Sabbataj Cvi 1638-ban lépett föl Szmirnában Messiásként; valamint hogy pálya
futása végét a szultáni parancsra történő lefejezés jelentette. Haraszti György 
elvégezte ezeknek az állításoknak a történeti kritikáját is. Ő arra figyelmeztetett, 
hogy az 1626-ban született próféta nem is léphetett föl tizenkét évesen Messiás
ként: 1648 utáni, kezdetben lokális tevékenységéről pedig csak 1655 után érkeztek 

42 [Georg SCHWINDEL], Theophili Sinceri neue Nachrichten von lauter alten Büchern, so von Anfang der 
edlen Buchdruckerei bis A. 1682. da sich die Acta Eruditorum Lipsiensia angefangen, ans Licht getreten 
sind. [...] Der erste Band auf das Jahr 1747. Frankfurt und Leipzig, 1748. 205-212.; [Georg SCHWINDEL], 
Theophili Sinceri Notitia historico-critica. Librorum veterum rariorum. oder. Neue Nachrichten von lauter alten 
und raren Büchern. [...] Frankfurt und Leipzig, 1753. 205-212. 

43 [Georg SCHWINDEL], i. m. (1748.) 209. 
44 Anzeigen, V. Hahrgang, IL Stück, den 11. January 1775. 13. 
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az első hírek Európába. A kivégeztetés híre is hamis. Magának a sabbateanus 
mozgalomnak a megítélése pedig csak áz. 1760-as évek második felében vált a 
zsidó hitközségek központi kérdésévé - 1650-ben tehát semmiképpen nem 
lehetett az.45 Mellesleg Windisch éppen Sabbataj Cvi kivégzésének említésekor 
megad egy hivatkozást, s ebből kiderül, hogy miként igyekezett egyéb források 
bevonásával segíteni Brett történetén: „Paul Ricaut, ein Engländer, hat seine 
Geschichte sehr gründlich beschrieben."46 Ez a lábjegyzet az Urániába termé
szetesen szintén nem került be. Az emlegetett Ricaut-t a magyar irodalomtörténet
írás mint Mikes Kelemen egyik forrását tartja számon: a Törökországi levelek 
172-191. darabjában Mikes Paul Ricaut The history ofthe present State ofihe Ottoman 
Empire (London, 1669) című művének kivonatos francia fordítását használta fel. 
Windisch maga nem adja meg, Ricaut melyik művére gondol; de sejthetőleg 
abban a török történetben lelhette meg Sabbataj Cvi kivégzésének leírását, amely 
1623-tól 1679-ig tárgyalta az eseményeket (History ofthe Turcs. London, 1680). Ezt 
a művet meg lehetett találni francia fordításban is: 1709-ben, Histoire de l'Empire 
Ottoman (Histoire generale des Turcs, depuis leur Origine jusque' ä 1704) címmel jelent 
meg három kötetben, ahogyan ezt a Mikes-kritikai kiadás föltárta. Ráadásul 
éppen ennek a kiadásnak a harmadik kötetéhez csatlakozott az a függelék 
(„Tableau de l'empire ottoman"), amely Mikes Kelemen közvetlen forrása volt.47 

Windisch másik jelentős szerkesztői-koncepcionális átalakítása a zsinat hely
színének meghatározásában rejlett. Brett csak Agedának nevezte ezt az állítólagos 
magyarországi helységet (művének 1683-as kiadásában ez Ajayday-re torzult48), s 
nem tett másként Schwindel sem. Windisch azonban ezt határozottan Nagyidával 
azonosítja, a települést pedig így mutatja be az 1775-ös cikk lábjegyzetében: 
„Nagy-Ida ist ein Marktflecken, mit einem Schlosse, in der Abaujvarer Gespanns
chaft, der gräflich Cschakischen [sie!] Familie zugehörig. Er ist außerdem auch 
wegen der Niederlage der Zigeuner anmerkungswürdig. Denn als Franz Perenyi 
im Jahre 1557. aus Mangl der Kriegsvölker, die Vertheidigung des Schlosses, den 
Zigeunern anvertraute, hielten sich diese, wider alles Vermuthen so tapfer, daß 
sie nicht nur den Feind zu verschiedenmalen von den Mauern abtrieben; sondern 
ihn auch nöthigten, die Belagerung aufzuheben. Im Abziehen schrien sie ihnen 
sehr muthig nach: daß sie gewiß nicht so leicht weggekommen seyn würden, 
wenn es ihnen nicht an Pulver gemangelt hatte. - Als dieses die Belagerer hörten, 
kehrten sie um, zwangen das Schloß zur Uebergabe, und ließen alle Zigeuner über 
die Klinge springen."49 Vagyis Windisch azzal az anekdotával értelmez, amely 
majdan Arany János elbeszélő költeményében (A nagyidai cigányok) nyeri el 
klasszikus irodalmi feldolgozását.5" 1781-ben némileg módosul a szöveg: a láb
jegyzet kurtább lesz, csak a mezővárosi státus, a megye megnevezése és a 

45 HARASZTI György, i. m. 196-197. 
46 Anzeigen, V. Jahrgang, II. Stück, den 11. January 1775. 12. 
47 A Ricaut-ra vonatkozó adatok: MIKES Kelemen, Törökországi levelek és Misszilis levelek. S. a. r. HOPP 

Lajos. Bp., 1966. (Mikes Kelemen Összes Művei 1.) 737-738. 
48 L. British Museum General Catalogue ofPrinted Books..., 506-507. 
49 Anzeigen, V. Jahrgang, IL Stück, den 11. January 1775. 13. 
511 A kritikai kiadás nem tartja számon Windischt a téma történetének áttekintésekor; megtudhatjuk 

viszont, hogy mi volt Arany közvetlen forrása. „Miközben adatokat keresett a Daliás idők korrajzához, 
Budai Polgári lexikonában váratlan tárgyra bukkant." Ti. a nagyidai ostrom leírására; a lexikonból vette 
az Öldöklő angyal tárgyát is. „Az esetet a költő kiírta Budaiból." Arany János összes művei. ül. Elbeszélő 
költemények. S. a. r. VOINOVICH Géza. Bp., 1952. 331-332. Azóta SCHEIBER Sándor újabb adatokat tárt fel: 
Adatok Arany János ifjúkori olvasmányaihoz. In. Uő., Folklór és tárgy történet. II. Bp., 1974. 150-151. 
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tulajdonos család neve kap benne helyet. Az anekdota pedig önnálósul, Der 
bestrafte Uibermuth címmel a zsidó zsinatról szóló tudósítás után lesz olvasható; a 
megfogalmazás egyébként, néhány aprócska stiláris és helyesírási változtatást 
leszámítva, nem módosult.51 

A nagyidai cigányok 1775-ös, Windisch által közzétett anekdotája a téma 
tárgytörténetének korai szakaszához tartozik. A felbukkanásokat nyomonkövető 
Dittrich Vilmos korábbi előfordulásként Forgách Ferenc és Istvánffi Miklós 
történeti műveit említi, ám azzal a megszorítással, hogy e két latin nyelvű 
munkából arról értesülhetünk csak, hogy 1556-ban (!) Perényi Ferenctől elfoglal
ták Nagyidát. A cigány védőseregre csupán Forgácsból lehet következtetni - de 
állításként ott sem szerepel.52 Az anekdota első, teljes változata már XVIII. századi: 
a jezsuita Turóczi László névtelenül megjelent, 1729-es történeti műve tartalmaz
za.53 Ez a latin nyelvű munka Magyarország különböző településeit ismerteti 
röviden, meghatározott területi logika szerint; s ahol a helységhez valami érdeke
sebb anekdota kapcsolódik, azt is elmeséli. Ilyen formán kerül elő mint Nagyida 
legfőbb nevezetessége az 1557-es (!) ostrom: „162. Nagyida clades Zingarorum. Unde 
autem gentis illius Aegyptiae ódium locus incurrerit, fortasse non ingratijs [sic!] 
Lectorum narravero: Franciscus Prinius loci Herus pro Zapolio moenia tutabatur 
Anno milles. quingentes. quinquages. septimo; in quae, quidquid hominum 
fortunae illius alebant, conjecerat. Erat major Zingarorum numerus é diversis 
circum pagis coactus, ac válla custodire jussus; milite veterano ad interiora Arcis 
defendenda collocato. Égit rem Zingarus pro virili, & multum supra spem: semel, 
iterum, ac tertió, nee sine strage impressionem facientis, militem repulit Ferdinan-
deum. dabat quippe illi animos & tractandi sclopi peritia, & amplius vita 
desperata. Quid multis? colligit obsessor vasa, ac iter inchoat. Commodúm 
discessus hie Zingaro accidit, quem nitratus jam pulvis totum defecerat. & omnino 
triumphässet, si vocem tenuisset. At enim vix Adversarius processerat; prorum-
pere continuó é fossis ille, effundi agminatim in válla, minari dextera, ac 
identidem inclamare: ite in maiam crucem mortalium pessimi! gratiam vitae 
Superis habete. unus vos tumulus hausisset, si quidpiam adhuc pulveris nobis ad 
manum. Audit inconditam vociferationem Ungarus Germano mixtus, & socium 
rei admonet. Revertunt extemplo, aggerem scandunt, & nihil jam ferreis fistulis 
potentem Zingarum ad unum caedunt. Desiderati sunt ultra mille, tantúmque 
vulnus candidae illi Reipublicae hoc praelio inflictum, ut non minus hac aetate 
Zingaris infaustum sit nomen Nagyidae, ac Cannarum olim Romanis, Thermopy-
larum Persis."54 Dittrich Vilmos egyrészt az anekdotának csak az 1781-es, Ungris-
ches Magazin-béli felbukkanásáról tud mint következő láncszemről, másrészt 
nem hangsúlyozza annak jelentőségét, hogy jelenlegi adataink szerint is Windisch 
fogalmazza meg először németül, vagyis nem latinul az adomát, megnyitva ezzel 
az utat a magyar anyanyelvi kultúrába való beépülés felé - noha ez az út 
természetesen csak az egyik, s nem kizárólagos lehetőség. Sajátságos módon 
viszont Dittrich azt állítja - minden bővebb indoklás nélkül -, hogy Windisch az 

51 Ungrisches Magazin, Erster Band. 1781. 248., valamint 256. 
52 r_)1TTRICH Vilmos, A nagy-idai czigányok. Irodalomtörténeti tanulmány. Bp., 1896. 27-30. 
53 [TURÓCZI László], Ungarin suis cum regibus compendio data [...] Anno M.DCC.XXIX. Mense 

Septembri, Die 8., Tyrnaviae. Typis Academicis Soc. Jesu per Fridericum Gall.; Vö. DITTRICH Vilmos, i. 
m. 31.! 

54 [TURÓCZI László], i. m. 176-177. 
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anekdotát nem Thuróczitól vette át.55 Sejthetőleg a két elbeszélés eltérő részletes
ségére és szerkezetére alapozta ezt a véleményét, nem számolván azzal, hogy egy 
anekdota újramondása nem feltétlenül szöveghű fordítást jelenthet, hiszen koráb
bi olvasmányélmény alapján, akár emlékezetből tökéletesen rekonstruálhatók a 
lényeges cselekmény elemek. Egyébként pedig van arra bizonyíték, hogy 1775 
táján Thuróczi alapján lehetett ismerni a nagyidai cigányok történetét. Az Anzei
gen 1776-os évfolyamában hosszú cikksorozat jelent meg a cigányok történetéről 
és szokásairól. Mivel az utolsó közlemény ab. H. betűjellel volt ellátva,56 a szerzőt 
Ab Hortis Sámuellel azonosíthatjuk, aki a lapnak valóban munkatársa is volt.57 Az 
egyik részt a cigányok katonai tehetségének szentelte a szerző (Von der Zigeuner 
Geschicklichkeit in Kriegsdiensten), s ebben szintén szóba kerül az anekdota, 
mondhatnánk, természetesen: „In den Zapolyschen Unruhen, waren die Zigeuner 
oft mit verwikelt, und legten bey dieser Gelegenheit manche Proben von ihrer 
zigeunerischen Kriegskunst ab. Im Jahre 1557, sähe sich Franz v. Perenyi, wegen 
Mangel erfordlicher Kriegsvölker genöthiget, die äusseren Schanzen des damals 
noch festen Schlosses Nad-Ida, denen aus der ganzen umliegenden Gegend 
zusammengeraften Zigeunern, um die geringe Anzahl der regulirten Soldaten, 
die noch vorräthig war, zur Vertheidigung der inneren Vestung anwenden zu 
können, aufzutragen. Perenyi bewafnete seine neu angeworbene Hilfsvölker, 
versähe dieselben mit Pulver und Bley, und wieß ihnen den Ort an, dessen 
Vertheidigung sie nun übernehmen sollten. Ohnfehlbar wird auch ein kurzer 
Unterricht, wie sie sich hiebey zu verhalten hätten, nebst einer Ermahnung zur 
Tapferkeit und Standhaftigkeit vorhergegangen seyn. Alles war nun richtig und 
in Ordnung gebracht: die Zigeuner warfen sich willig in die Verschanzungen; weil 
sie eben daselbst vor dem Feind dachten sicher zu seyn, die kaiserlichen Truppen 
hingegen näherten sich der Vestung, machten zur Belagerung und Einnahme 
derselben, nicht allein die Anstalten, sondern thaten einen wirklichen Angriff. Ihre 
in denen Schanzen verborgene Gegner aber, hielten sich in der ersten Hitze so 
tapfer, und gaben plötzlich auf die Belagerer ein so heftiges Feuer, daß diese nichts 
weniger, als einen Schwärm von Zigeunern dabey vorstellen konnten, und zum 
Weichen genöthigt wurden. Kaum aber rukten die Belagerer von der Stelle, 
krochen die Zigeuner schon stolz und voller Freuden über den Sieg, aus ihren 
Verschanzungen heraus, und schryen jenen mit vollem Hälfe nach: Geht ins 
Halsbrechen! und danket Gott, daß wir weder Pulver noch Bley mehr haben, sonsten wäre 
gewiß nicht ein einziger unter euch allen, von dieser Stelle gekommen, dieser Ort hätte 
euer aller Grab seyn müssen. 

Als die abweichenden Belagerer diese Worte höreten, und diesen aus ihren 
Löchern so trozig hervorkriechenden Zigeunerschwarm erblickten, machten sie 
augenblicklich Halte, wandten sich um, und jagten dieses Gesinde, mit dem Säbel 
in der Faust, in seine Verschanzungen zurück, griefen sie daselbst an, und 
machten dieses ganze schwarze Heer, welches mehr denn tausend Menschen 
ausmachte, in einige Minuten völlig nieder. Und auf solche Art verscherzten sie, 
durch eine unbesonnene Uebereibung den Sieg, den sie bereits in Händen gehabt 

55 DITTRICH Vilmos, i. m. 33. 
56 Beschluß der Abhandlung, von den Sitten, und der Lebensart der Zigeuner in Ungarn, dann von den 

Mitteln dieses Volk zu bessern. Anzeigen, VI. Jahrgang, XX. Stück, den 15. May 1776. 157-160. 
57 Ab Hortis és az Anzeigen kapcsolatáról: KOSÁRY Domokos, Művelődés a XVIII. századi Magyaror

szágon. Bp., 1983. 538. 
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haben, und zogen sich selbst eine solche Niederlage zu, daran sie sich bis auf den 
heutigen Tag, nicht ohne Verdruß und Schröken erinnern können." A történet 
végén pedig ott van a lapalji jegyzet, amely megadja a forrást: „Diese Begebenheit 
beschreibt Lud. Turocius umständlich, in seiner Hungária suis cum Regibus pag. 
265. und 266."5H 

Ha tehát Ab Hortis 1776-ban Thurócziból ismerte a nagyidai cigányok törté
netét, joggal tételezhetjük föl, hogy Windischnél is ugyanez a helyzet. Különösen, 
ha számításba vesszük, hogy Thuróczi műve félig-meddig új és aktuális olvas
mánynak tűnhetett a 70-es évek első felében: az 1729-es első és az 1744-es második 
kiadást 1768-ban követte a harmadik. Ráadásul nem kisebb történész átdolgozá
sában, mint Katona István - s ez a körülmény már önmagában is érdeklődést 
kelthetett a munka iránt.59 Árulkodó ugyanis, hogy az Ab Hortis megadta 
lapszámok e harmadik kiadásra illenek, s nem a legelsőre.6" 

Ab Hortis idézett cikkének pedig még egy fontos tanulsága van Windisch 
szempontjából. A „Nad-Ida" szó előfordulásához kapcsolódik egy lábjegyzet: 
„Nagy-Ida, liegt im Abaujvarer Komitat, und hat gegenwärtig ein Kastell, das der 
hochgräflich Tschakischen Familie gehöret, U-[sic!] gleich aber auch wegen des 
großen jüdischen Koncilii, welches hier 1650, gehalten wurde, merkwürdig ist. 
S.[iehe] davon das II. Stück des Vten Jahrg. S.[eite] 12. u. f."61 Ennek az utalásnak 
a jelentősége abban áll, hogy újabb példát szolgáltat egy automatikus asszociáci
óra: ahogyan Windischnek azért jut eszébe a zsidó zsinat színhelyeként Nagyida, 
mert az már a cigányokról elhíresült, úgy emlegeti Ab Hortis a cigányokról 
szólván magától értetődően a zsidókat. Mindkét esetben tehát a zsidók és 
cigányok egyazon képzetkörbe tartozókként kerülnek egymás mellé - s ebből a 
szempontból most mellékes az a tény, hogy Ab Hortis természetesen azért is utal 
a nagyidai zsidó zsinatra, mert nem olyan régen ugyanebben a folyóiratban 
olvasott róla. Dittrich Vilmos felidézett egy olyan, meglehetősen egyedülálló 
hagyományt is a nagyidai cigányok tárgytörténete kapcsán, amely szerint a 
cigányok vezére a zsidó Adonyi Mózes lett volna. Ennek az állításnak a történeti 
hitelességét maga is megcáfolta; fontosnak látta azonban azt megvilágítani, hogy 
a hír magva nem feltétlenül hiteltelen: „Maga az az állítás, hogy a czigányoknak 
vajdája a nagyidai ostrom idejében a zsidó Adonyi Mózes volt, épen nem 
lehetetlen. Századokkal előbb a magyar csak úgy lenézte a „ghetto"-ban lakó 
zsidót, mint a „pero"-ban nyomorgó czigányt; az erős faji különbségeket még nem 
hidalta át a humanismus. Mi természetesebb, minthogy az egyképen megvetett 
két faj a közös ellenféllel szemben egymásnál keresett menedéket és szövetsé
gest."62 Nyilván Windisch felől nézvést most nem az a lényeges, vajon a Dittrichtől 
ezután felsorakoztatott adatok zsidók és cigányok középkori és koraújkori szö
vetségéről történetileg hitelesek-e vagy sem. Érdekes viszont maga a szemlélet, 
amelyre Dittrich érintőlegesen utal, s amelyet Windischnél és Ab Hortisnál is föl 
lehet fedezni: a két, egymástól vallásilag, kulturálisan és gazdasági potenciál 

5S Anzeigen, VI. Jahrgang, V. Stück, den 31. Januar 1776. 38-39. 
59 PETRIK Géza, Bibi. Hung. III. Bp., 1891. 701. 
611 Az anekdota itt ugyanis: [TURÓCZI László], Ungaria suis cum regibus compcndio data, a P. Ijidislao 

Turóczi, e Societate Jesu. Novissima hac editione aucta, elimata, et ad nostram usque aetatem producta. 
Tyrnaviae, typis Collegii Academici Societatis Jesu, Anno M.DCC.LXVIII. 265-266.; Vö. ezzel az 54. 
lábjegyzetet! 

61 Anzeigen, VI. Jahrgang, V. Stück, den 31. Januar 1776. 38-39. 
62 DITTRICH Vilmos, i. m. 38-39. 

598 



tekintetében eltérő etnikai csoport éppen a társadalmi kirekesztettség és az 
idegennék/rejtelmesnek tűnő életmód egzotikuma miatt közös nevezőre volt 
hozható a Xyi.II. század utolsó harmadában. Talán éppen ez a legfőbb tanulsága 
annak, hogy miért lokalizálódott Nagyidára pontosan ez a két esemény. 

Mindebből viszont az Urániába semmi sem került be, kizárólag a helységnév. 
Az értelmező jegyzetből még a mezővárosi rangot és az abaúji lokalizálást sem 
vette át a fordító - talán mert arra gondolt, hogy a magyar anyanyelvű olvasó ezt 
úgyis tudja. A magyar változat készítője a főszöveget végig lefordította ugyan, de 
a lábjegyzeteket mindenestül elhagyta, még az érdekes, kuriózumszerű informá
ciókat (mint például a cigány-anekdotát) sem emelte át. Pedig ha megteszi, akkor 
a nagyidai cigányok történetének egyik első magyar nyelvű megfogalmazását 
alkothatta volna meg. 

Az elhagyások miatt azonban a szöveg kétségkívül célratörőbbé vált. A zsidó 
zsinatról szóló tudósítás vándorútjának feltárása jól mutathatja, miképpen kerül 
bele egy eredetileg angol nyelvű, Magyarországot csak kulisszaként felhasználó 
propagandairat a németajkú hungarus értelmiség közvetítésével a magyar nyelvű 
sajtóba. S mindeközben többszörös metamorfózison is keresztülmegy: nyílt agi
tációs céljait kiiktatva történeti leírássá értelmezik át (Windisch), majd ezt szóra
koztató anekdotává szelídítik, leheletnyi finomsággal, gyakorlatilag csak a láb
jegyzetek elhagyásával (Uránia). A másik tanulság pedig az, hogy az Uránia egyik 
forrásvidékét a XVIII. század hetvenes éveinek német nyelvű tudományos folyó
irataiban kell keresni - bármennyire meglepőnek tűnik is ez egy eddig elsősorban 
szépirodalmi karakterűnek tekintett periodika esetében - , erre ugyanis nem ez a 
cikk az egyetlen bizonyíték: az Urániának még legalább öt közleményéről 
kimutatható, hogy az Anzeigenből fordították. 

További megfontolásokat azonban inkább akkor lehet majd megfogalmazni, ha 
az Uránia anyagának immár nagyobb hányadának ismerjük a forrását, s akkor 
már izgalmas tendenciák rajzolódhatnak ki. 

Márton Szilágyi 

DIE QUELLE EINER MITTEILUNG IN DER ZEITSCHRIFT URANIA 

In der von József Kármán und Gáspár Pajor redigierten Zeitschrift „Urania" (1794-95) erschien ein 
Artikel, der über eine angebliche jüdische Synode berichtete, die 1650 in Ungarn veranstaltet sein sollte. 
Der Aufsatz weist nach, dass dieser, historisch vollkommen unbegründeter Artikel in ungarischer 
Sprache, aus welcher Quelle stammt. Die Propagandaschrift von Samuel Brett, in englischer Sprache, 
1655 gegen die Katholiken gerichtet und Georg Schwindels 1747 entstandene Deutschübersetzung 
überarbeitet Karl Gottlieb von Windisch 1775, besänftigt die offen agitative Tendenz dieser Schrift und 
als eine historische Umdeutung setzt er sie in Umlauf. Diese Fassung wird ins Ungarische übersetzt 
und in der Zeitschrift „Urania" veröffentlicht, und dadurch wird der Text in eine unterhaltende 
Anekdote umgewandelt. Der Aufsatz beschreibt auch die Szene der angeblichen Synode, bei Brett fehlt 
noch die genaue Lokalisation, während Windisch schon eindeutig den Ort Nagyida benennt. Diese 
Siedlung ist im historischen Bewusstsein Ungarns als die Niederlage von 1557 der Zigeunerarmee 
bekannt. Das Zusammenknüpfen dieses Ereignisses mit einer jüdischen Angelegenheit liefert dafür 
den Beweis dass diese beiden, ethnisch und in vieler anderer Hinsicht unterschiedlichen Volksgruppen 
durch die gesellschaftliche Ausgeschlossenheit im letzten Drittel des XVIII. Jahrhunderts - dem 
gleichen Assoziationskreis angehörten. Die Endkonklusion des Aufsatzes ist, dass man bis dato als 
schöngeistige Literatur interprätierte Zeitschrift „Urania" ihre Quellen in den siebziger Jahren des 
XVIII. Jahrhunderts in den deutschsprachigen wissenschaftlichen Zeitschriften hatte. 
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