
H A Z A I  IRODALOM.

Az izmaeliták.

Volt egyszer egy hajós, ki beleült csónakába, hogy a túlpartra 
keljen át. De alig tett egy-két csapást a hullámzó vízen, már is ki
verték a habok irányából. Azonban ő a munka hevében nem figyelt 
erre. Csüggedetlen buzgalommal húzta evezőjét s hosszú, fáradságos 
munka után végre elérte a partot, — melyről kevéssel előbb kiindult. 
Ez jutott eszembe Réthy előttem fekvő két füzetének átolvasása 
után.1) Mert valóban ilyen hajós ezek szerzője. A főzetei homlokára 
írt kérdések az ő túlpartjai. El is indul feléjök, de csakhamar elra
gadják eszméi s okoskodása végén körülbelül kiindulási pontja köze
lébe ér vissza. Fátumának forrását is feltalálhatjuk. Maga megvallja, 
hogy művei egy a rumunyok történetével foglalkozó terjedelmesebb 
tanulmány részletei. Nem is következetes gondolatmenetű értekezé
sek ezek, hanem egy nagyobb eszmekor legtöbbször összefüggés nél
kül egymásmellé rakott töredékei. Ehhez járulnak még az elhamar
kodott fogalmazás szülöttei: a folytonos ismétlések, a czéltalan, 
messzekalandozó kitérések s az előadásnak sokszor érthetetlenségig 
menő bonyolultsága.

Röviden elmondtuk e művek hibáit, hogy annál terjedelme
sebben időzhessünk azon részleteknél, melyek egy önállóan gondol
kodó, néha nagyon tévedő, — máskor a dolgok mélyébe meglepd 
mélységig beható, — de mindig rendkívül merész szellem nyilatkoza
tai. ő t azon rumun-bolgár tanulmányai vezették az izmaelitaság kér
désének fejtegetésére, melyeknek egyik részletét Anony inukról szóld 
füzete teszi. Mivel pedig okoskodása arról győzött meg engem, hogy

*) Réthy László, Magyar pénzverő izmaeliták és Bessarabia. Aradon, 
1880. 8°. 25 1. — Dr. Réthy László, Anonymus az oláhokról. Budapesten, 
1880. 8°. 72 1.
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a rumun-kérdés tanulmányozása az izmaelitaság eredetének megfej
téséhez egyátalán semmiféle fölvilágosítást nem ad : a következők
ben elmondom nézeteimet e kérdésről, miközben folytonos tekintettel 
leszek szerzőnk nézeteire.

Mindjárt kiindulási pontunk különböző, ő  Hunfalvyval az 
ethnographiában embereket lát csupán, kiknek csak nyelvük, hitük 
s társadalmi szerkezetük van ; s teljesen figyelmen kívül hagyja az 
emberben az állatot, ki termel és fogyaszt, küzd létéért s e közben 
a természeti viszonyok hatása alatt folyton alakul. Pedig e szempon
tok tekintetbe vétele bámulatos felvilágosításokkal szolgál a nyelvé
szeti kutatások eredményeihez. Az ethnograpliikus kérdések eldönté
sénél pedig döntő fontosságú.

Nézzük csak a legelső lapot. Hunfalvy nézetét találjuk ott, 
miszerint a magyarok őshazája a mai baskírok földje az Ob és Jenisei 
közt, melyet a vogulok és osztyákok Tangatnak hívnak. E névnek 
maradványa volna a nemzeti krónikáinkban előjövő Togata, Togora 
nevek, sőt Anonymus Dentumogeriája is Tangat — magyart jelentene. 
Elég alap-e ez az egyetlen tulajdonnév ily messze következtetésekre ? 
Valóban nyelvészeti rokonság, vagy csak véletlen találkozás ez a 
hasonhangzás ? Van-e alapunk, melyen e következtetések helyességét 
ellenőriznünk lehet ? Nincs, — semmi sincs. De milyen kincs van a 
nyelvészeti maradványokban, ha felvilágosításért azon ethnographiá- 
hoz fordulunk, mely az emberben az állatot is tekinti!

Nyelvünk legrégibb részei odáig visznek fel, mikor a magyar
ság a mai vogul-osztyák s zürjén-votyák népek kötelékében ólt. 
E korból való maradványai kizárólag a halász-vadász életmódra 
vonatkoznak. Az állatnevek közt előfordulnak a nyest és nyuszt. Azon
ban hiányzik a magas éjszak jellemző állata az iramszarvas s Ázsia 
mérsékelt égaljának főállata: a ló. Ez állatnevek alapján foknyi pon
tossággal képesek vagyunk kijelölni a magyarság legrégibb hazáját, 
melynek a lótenyészet régiójától éjszakra s az iramgimétől délre 
kellett feküdni. Még részletesebb leend e kép, ha nem szorítkozunk 
az emlősökre csupán, hanem kiterjesztjük kutatásunkat az egész 
állat- és növényvilágra. S mit mutat az ethnographia ? Szibériának 
e két állatregió közt fekvő részén a népek kizárólagos foglalkozása 
máig is a halászat és vadászat. Szókészletük ezeknek is oly szegé
nyes s valószínűleg legapróbb részletekig ugyanazt tartalmazza, 
melyet a magyarságé tartalmazott a vogul-osztyák és zürjén-votyák 
népek kötelékében éltekor.

A nyelvészet által kimutatott következő változás volt, midőn
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a zürjén-votyák népek kötelékéből kiszakadt s a vogul-osztyákokkal 
tovább vándorolt. De liova ? Itt tűnik fel nyelvében a ló. Tehát délre 
ment. A megváltozott természeti viszonyok nem maradtak rá hatás 
nélkül. Nyelve a nomád élet szavaival gazdagodott: bizonyságul, 
hogy a halász-vadász népből lótenyésztő nomád lett. így kísérhetnék 
őt egész mai hazájáig. A nyelvészet, mely a krónikák s mondák me
séinek lidérczlángjait kioltá, gyújtotta a világot, melynél képesek 
vagyunk hosszú vándorlásának minden egyes állomását kijelölni. 
De nem folytatom. A fentebbi példa elég bizonyítékul szolgálhat, 
hogy a népek nyelvének alakulása egyidejűleg történik az (állati) 
életmód változásával. És míg így az életmód változásainak vizsgá
lata a legfontosabb felvilágosításokat nyújtja a nyelvészeti átalaku
lások megértéséhez : addig az ethnographiai alakulások kérdései 
legtöbb esetben csakis ennek segélyével oldhatók meg. Épen az 
izinaelitasdy kérdése is ilyen.

De mik voltak ezek az izmaeliták ? Egy mohamedán vallású, 
valószínűleg magyarul beszélő nép. Mikor jöttek az országba s lion- 
nét eredtek, Anonymus mondja el. Munkája LYII. fejezetében így í r : 
«Ugyanis a Bulár földjéről jövének némely nagynemes urak az 
izmaeliták nagy sokaságával, kiknek nevei valának Bila és Baks, 
kiknek a vezér Magyarország különböző helyein adott földeket; ezen
kívül azon várat, melyet Pestnek neveznek, örökre átengedé. Bila és 
Baks pedig, kiknek nemzetségéből Ethei származik, tanácsot ta rt
ván, a magukkal hozott nép két harmadát a nevezett vár szolgála
tára rendelek, egy harmadát pedig tulajdon maradékaiknak hagyák. 
Ugyanezen időből, ugyanazon tartományból jőve egy nagynemes 
vitéz, Hetény nevezetű, kinek is a vezér nem csekély földeket s más 
birtokokat ajándékoza.» Ezt az elbeszélést fogadta el Jerney, *) ki a 
Bulár föld alatt a volgavidéki Nagy-Bulgáriát érti, melyet Ibn-Haukal 
arab író tanúsága szerint épen ez idő tájban (969-ben) pusztítottak 
el az oroszok.

Anonymus elbeszélésére jogosan kérdhetjük, hogy honnét vette 
ő az előtte három századdal történt betelepülésre vonatkozó adatokat ? 
Munkája egy tendentiosus pamphlet, melynek éle a nyugati befolyá
sok ellen van irányozva. Az oláhok eredetéről szóló kérdésben bőveb-

*) «A magyarországi izmaelitákról, mint volgni bolgárok- és ma
gyarnyelvű népl‘elekezetrol.» Tudomány tár, 1844. Uj foly. XV. k. Terje
delmes tanulmány ti lapján írt munka, egyike e szorgalmas író legjobb 
müveinek. Történeti adataim legnagyobb részét ebből merítem.
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ben ki fogom fejteni, azért itt csak röviden jelzem, hogy a pápaság 
hatalmi törekvései s a nyugatról bevándorlottaknak a XIII. század 
második felében mindinkább előtérbe nyomuló térfoglalásai nemcsak 
éles nyilatkozatokra ragadják Anonymueunkat, hanem indokul is 
szolgálnak neki, hogy még úgyszólván tegnap történt dolgokat szá
zadokkal visszavigye a múltba, csakhogy fenállásuk jogosultságát 
igazolja a nyugatiakkal szemben. így jutnak a bessenyőknek a XI. 
század folytán, — meg a kunoknak szorosan a tatárjárás előtt tör
tént bevándorlása a vezérek korába, a IX —X. századba.

Hunfalvy Anonymus elbeszélését a bevándorlás koráról égy- 
átalán nem fogadván el kútfőnek, — ezt az izmaelitákról szóló rész
letet sem tartja hitelesnek. Ő izmaelitáink mohamedán vallására 
támaszkodva, azt hiszi, hogy ezek részint azon mohamedán vallású 
kozarok maradékai, kiknek a magyarsággal egyesülését Konstantin 
császár mondja el. Anonymus elbeszélésében pedig «valami emléke
zés lappanghat ugyan a volgai bolgároknak is, de az nyilván a déli 
Dunán túlról való egy újabb beköltözést illet, a mely sz. István után 
történt, midőn a görög császárok a bulgár hatalmat megtörték 
volt.i *) Réthy nézete eltér Hunfalvyétól. Szerinte «szaraczenaink 
egyenes átköltözéséről (tehát a kozárság beolvadásáról) a Volga 
mellől — de terra Bulár — semmi esetre sem lehet szó. Szaracze- 
nainknak az aldunai tartományok felől kellett jőniök, mint jöttek a 
bessenyők, kunok, jászok.* És pedig két úton. Azon izmaeliták, kik 
a XII—XIII. században királyaink pénzeit verték, az aldunai Bol
gárországból költöztek be, hol a bolgár királyok pénzeit is ők verték. 
Erre vonatkozólag Réthy terjedelmesen fejtegeti az aldunai és a 
volgavidéki bolgárság pénzei között való rokonságot. Majd tovább 
megy s a XII. századbeli magyar pénzeken itt-ott feltűnő keleti jel
leget is a Volgától az Aldunához, innét Magyarországba költözött 
bolgárságnak tulajdonítja. Az izmaelitaság másik része pedig Bes- 
sarabián át költözött be a Nyírségre, hol Szathmár és Jaikba ömlő 
Szakmara folyónak, Böszörmény helynév pedig Bessarabiának emlé
két tartja főn. Sőt az Anjouk alatt szerepelő mesztegnyei Szerecseny 
család czímere is Bessarabiára va ll: mindkettőben szerencsenfő for
dulván elő.

Réthy okoskodásának egyetlen tétele sem állja ki a bírálatot.
Nézzük csak, mit a pénzekről mond. A dunai bolgárok pénzei 

a byzanti pénzeknek egyszerű utánzatai alakra s valutára nézve

l) Magyarország ethnograph. 337. 1.
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egyaránt. Réthy abba kapaszkodik, hogy ez érmek feliratánál a betűk 
nem egymásmellé, hanem szorosan egymás alá vannak írva, hogy 
nem sort, hanem oszlopot képeznek. S ez Frahn szerint a turkisztani 
pénzek egynémelyikén is előjön. Világos lenne tehát, hogy ezt a Vol
gától az Áldunához költöző izmaeliták hozták magukkal. Réthy 
inkább hit, mint meggyőződés hangján ki is mondja: «így egészítik 
ki egymást látszólag egybe nem tartozó jelenségek *. Ezt azonban 
aligha mondja, ha egyszer figyelemmel nézi azon byzanti pénzeket, 
melyeket a bolgár pénzverők utánoztak. Ezek közepén áll az ural
kodó, gyakran nejével vagy fiával. Mivel pedig ez álló alakok az érem 
lapjának nem csak a közepét foglalják el, hanem a fejnél és lábnál 
csaknem az érem pereméig kinyúlnak: összefüggő kcriratra nem 
maradt hely. Az alakok két oldalán a betűknek egymásmellé való 
írására nem lévén hely, úgy segítettek magukon, hogy egymás alá 
írták azokat. Ez az írásmodor a X—XI. században oly divatossá 
lett Byzanczban, hogy még aranyműves-munkákon is alkalmazták. 
Csak a legismertebb példákra hivatkozom : ilyenek a szent-korona 
románczképeinek feliratai. Ilyeneket látunk Konstantin-Monomachos 
koronájának zománczos lapjain, miket nemzeti muzeumunk régiség
tára őriz.

Semmivel sem jobb, mit a magyar pénzekről mond. Az Árpá
dok korában vert pénzeinket ugyanis három csoportra lehet osztá
lyozni, melyek mindegyike egy-egy évszázadnak felel meg. Az első 
korszakban, a XI. század folytán állt hazánk legszorosabb viszony
ban Németországgal. Ezt mutatják pénzeink is, melyek a bajor pén
zek egyszerű utánzatai. Szent Istvánéi a legtökéletesebbek, Salamoné 
már meglehetősen, sz. Lászlóé pedig a felismerhetetlenségig torzultak. 
Nagyságuk azonban még mindig van akkora, mint egy mai tíz kraj- 
czáros. A következő század alatt előállításuk a kezdetlegesség legalsó 
fokára sűlyed s egész lencseszemnyi nagyságúvá törpűlnek el. Néme
lyiken még csak meglátszik a törekvés, néhány durva vonással em
berfőt s köriratot tüntetni fel, de legtöbbön csak valami mértani 
ábra van. Rupp kilenczvenegy ilyen pénzecskét ismertet, l) de ma 
többet ismerünk száznál. Köztük van egy — egyetlen példányban 
ismeretes, melyen némi «gömböcskékkel s háromszögekkel kevert 
ismeretlen keleti írásjegyek vannak#; 8) különben nagyságra, előállí
tási módra mindenben egyezik a többivel. Ezenkívül van egy másik,

*) Numi regis Hungáriáé. Pars I. Period. Árpa-liána (Niirn. 49—140.).
2) U. o. Num. 103.
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mely némileg rokon evvel, mert közepén egy egyenes vonal vonul végig 
s ennek két oldalán szabálytalanul összekuszált vonalak s pontocs
kák láthatók.*) Rupp nem állhatja meg, hogy fel ne hívja rá csillag 
alatt a figyelmet: «a keleti nyelvekben jártasoknak marad hátra, 
hogy e vonalak nem-e valami keleti írást ábrázolnak, mint fentebb
III. István pénzénél láttuk.* *) Megjegyzendő, hogy e kis pénzecské
ket szépen felosztották a XII. századi királyaink között, bár a leg
többön a megítélésre egvátalán semmi alap nincs. Isten tudja miért, 
az első «keleti felirásos pénz* III. Istvánnak, a második meg Imré
nek jutott. Ruppnak ötlete képezi Réthy kiindulási pontját. A kilencz- 
venegy faj közűi kiválogatja még azon kilencz darabot, melynek 
közepén megvan azon egyenes vonal, melyet Rupp # keleti felirásos 
pénzein* látunk, s e Vonalat a közös keleti typus maradványának 
mondja. Ez lett volna eredetileg azon «kufikus vízirányos vonal, 
mely szép arab (pl. Abbasida vagy Fatimida) véreteknél az «Allah 
ill Allah Mohamed rasul ullah* szavakban különösen feltűnik*. 
Azonban fordíthatjuk mi azokat a pénzeket úgy is, hogy a kérdéses 
vonal függélyesen áll, mert Ruppnak tökéletesen kényétől függött, 
hogy 6 épen úgy rajzoltatta le őket, hogy vízirányosan álljon. Nem 
leven semmi alap, melyen meghatározni lehetne, melyik állás a sza
bályszerű. Különben ha Réthy okoskodását elfogadjuk, úgy azokat a 
sokszor és sokféleképen váltakozó félköröket is mohamedán félhol
daknak vehetjük. A keresztecskék s félholdacskák együtt előfordulá
sában a kereszténység s mohamedánság jelképeit láthatjuk. A válto
zatos mértani ábrákat pedig mindenféle symbolikus dolgoknak 
mondhatjuk. Csak legyen, a ki elhigyje !

Különben a XII. század folytán a magyar pénzverés a királyi 
javadalmak kezelésével együtt izmaelita kezekben leven: igen való
színű, hogy ez érmeket valóban izmaeliták verték. Nem is ezt 
vitatja Réthy, régóta elterjedt nézet lévén ez. Azonban az ő követ
keztetéseit, hogy a bolgár pénzeken lévő állítólagos ázsiai jegyek s a 
XH. századbeli magyar pénzek mohamedán jellege között valami 
összefüggés volna, sőt a magyar pénzverő izmaelitáknak a bolgár
országi izmaelitasággal való rokonságát m utatná: — kereken 
tagadom.

Mit mondjunk a bessarabiai izmaelitákról ? Már a kiindulási 
pont is hibás. Mert hogy a váradi regestrumban említett s állítólag 
Bessarabián át beköltözött nyírségi izmaelitaság nem kereskedő s

*) U. o. Kum. 133. — 2) U. o. Pars I. p. 95.
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pénzverő lett volna, hanem —■ földművelő, azt semmiféle történelmi 
adatból kieszelni nem lehet. Sőt mivel a róluk emlékező adat 1217. 
évben kelt, a moldvai bessaraben nép pedig csak 1209-ben említtetik 
először, csak erőszakkal hozhatók összefüggésbe egymással. Mert a 
két adat közti időben folyt le a tatárjárás, mely dühének egész erejé
vel zúdult a poutusvidéki síkságok népeire, s azok állami s ethno- 
grapliiai viszonyait tősgyökerestől felforgatá. S míg a hatalmas kun 
birodalom rombadőlt, ez a kis bessaraben nép túlélte volna azt? 
A XIII. században az utazók egész serege járt e vidéken. Ilyenek : 
Marco Polo, Plán Carpin, Mandevilié, Rubruquis, Julián stb., kiket 
a nyugati hatalmasságok küldtek az emelkedő mongol birodalom 
cliánjaihoz tudósítást szerezni azok hatalmáról és szövetségesnek 
nyerni meg a mohamedán világ ellen, mely ellen csak az imént 
szűntek meg egyidőre a keresztes hadak s folytatásukra csak a ked
vező alkalomra vártak. Ez utazók terjedelmes jelentéseket írtak 
tapasztalataikról: de hiába keressük bennök a bessaraben nevet. 
Ennek első okleveles említése csak a XIV. század közepére esik. így 
a krakói krónika állítása, mely a bessarabenok tatárok által való 
szétveretéséről beszél, nagyon gyenge ellenvetés azon nézet ellen, 
melyre a fentebbi indokok alapján jutottunk : hogy az a bessaraben 
birodalom alighanem a tatárjárás után a XIII. század végén vagy a 
XIV. század elején alakult a rombadőlt kún birodalom romjaiból. 
Mint a magyarok atelkusui hazájából a bessenyő birodalom, alakult 
a bessenyőkéből meg a kúnoké.

Láttuk az izmaelitáink eredetéről szóló nézeteket. Jerney bol
gár eredetűeknek tartja őket, Hunfalvy már hozzájuk veszi a kozá- 
rokat is, Réthy meg épen a bessarabenokat vonja be. Míg mi az eth- 
nographiában csak a nyelvi s vallási viszonyokat tekintjük döntő 
fontosságúnak; e tételek ellen nem lehet ellenvetésünk. Sőt Hunfalvy 
nézete, hogy a mohamedán kozároktól erednek, nagyon is valószínű. 
De óriási nehézségek merülnek fel ellenök, ha tekintetbe veszszük 
azon szempontokat is, melyek a népek állati életére vonatkoznak. 
Ugyanis a népek, kiktől ez izmaelitákat származtatják (bolgárok, 
kozárok. bessarabenok), a beköltöző magyarsághoz hasonló pusztai 
népek voltak. Midőn e népek a Ivözépduna medenczéjébe érkeztek, 
a Kárpátok ölén ugyanazon természeti viszonyok befolyása alatt 
ugyanazon módon alakultak át, mint a magyarság.

így a bessenyők a XI. század végén költöznek be s egy század 
alatt teljesen elvegyülnek a magyarságban. Midőn a kúnok bejönnek, 
egy félszázadig azáltal különböznek a magyarságtól, hogy egész

Digitized by v ^ o o Q l e



H A ZA I IRODALOM . 1 3 9

meztelenségében bírják azon pusztai nomád jelleget, melynek legna
gyobb részét a magyarság az európai viszonyok hatása alatt már 
elveszíté. Mert ez a XIII. században nem bolyong többé nyájai után, 
hanem sátrát állandó épülettel cserélte fel s földet művel. A kunok 
pedig bevándorlásuk után egy darabig még nyájaikkal kóborolnak 
s a földműveléssel foglalkozó magyarságnak károkat okozva, szám
talan elégűletlenség okozói lesznek. Egy félszázad alatt azonban 
ezek is elvegyülnek a nemzetben s a XIV. század óta csak kiváltsá
gos jogi helyzetük különbözteti meg ókét.

S mit látunk az izmaelitáknál ? Ha ők azon pusztai népektől 
erednek, kiktől tudósaink származtatják, viselt dolgaiknak is a bes- 
senyőkéhez, kunokéhoz hasonlóknak kellett lenni. Pedig nem olyan 
az ! Mióta Sz. László törvényeiben először előfordulnak, mindvégig 
mint kereskedőnél szerepelnek. Helyzetük s a magyarsághoz való 
viszonyuk a zsidóságéhoz hasonló. Nem képeznek nemzetet, mert 
nyelvüknek semmi nyoma nem maradt. Vallásuk mohamedán volt 
és ez olyan érdekközösség alapját képezte közöttük, mint az eman- 
cipatio előtt a zsidóságnál. Okleveleink adatai nyomán ők képezték 
a nemzet kereskedő s pénzműveletekkel foglalkozó osztályát a falusi 
szatócstól a királyi javadalmak bérlőiig. Honnét e különbség'? Miért 
nem voltak ők is először baromtenyésztök, azután földművelők, mint 
a magyarok, bessenyők, palóczok, kunok “? s miért szorítkoztak kizá
rólag a kereskedelemre, ha eredetileg ők is pusztai uépektől szár
maznak *? Vagy ugyanazon anyagból, — a pusztai nomád népből, — 
ugyanazon viszonyok hatása alatt Magyarországban ilyen különböző 
ethnograpliikus jellemek is alakulhattak ? Hisz csak fentebb láttuk, 
hogy a magyarság jellemének változása mindig lakhelyének válto
zásából eredt. Hogy több példát ne említsek, ez is mutatja, misze
rint ethnographikus változásokban is határozott törvények uralkod
nak, és hogy az mindig a természeti viszonyok hatása alatt történik. 
Mivel pedig ez az emberiségnél olyan, mint az állatoknál és növé
nyeknél a fajok alakulása : e változások kutatásánál is ugyanazon 
két szempontot kell tekintetbe vennünk, melyet Darwin a fajok ere
detére állított fel: az öröklött s a szerzett sajátságot. Az öröklöttet 
atyáinktól vettük át, kik ismét atyáiktól vették át, de minden nem
zedék változtat rajt valamit az 6 öröklött sajátságai által. Az egyik 
nemzedék sem ugyanazt hagyja hagyományul, melyet őseitől örökölt, 
így a magyarság jellege egész más volt azon nemzedéknél, mely a 
magas éjszakot elhagyá, hogy a buja pusztákra ereszkedjék alá, 
mint azé, mely a Volga partjain az állattenyésztéssel s földművelés
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kezdetlegesebb fajával ismerkedett meg. Ebből magyarázható meg, 
hogy a Kelet-Európa s Közép-Azsia végtelen síkján huzamosabban 
tartózkodó népek mért lettek oly hasonlók egymáshoz. Ki figyelem
mel olvasta a legkülönbözőbb időkből kelt tudósításokat az itt éló 
népekről, beismeri, hogy Herodot skythái, a római írók parthusai s 
massagetái, a népvándorlás hunjai, avarjai, bolgárjai, magyarjai — 
a mongolokon át a mai turkmánokig különbözhettek egymástól 
nyelvre, vallásra : de tökéletesen megegyeztek életmódra nézve.

A mi áll a pontusvidéki síkságra, áll Magyarország terüle
tére is. Hisz látjuk, hogy a Kárpátokon átkelő pusztai népek a Kö- 
zépduna medenczéjében először is a nomád életmódot hagyják el. 
Mert a mily kedvező volt az előbbi lakhely végtelen síksága a baran
goló életmódra: ezt a terjedelme daczára korlátolt alföld nem en- 
gedé meg. S a pusztai népekből itt földművelő lett. A magyarságnál 
a X. századtól a XII. század végéig tartott ez átalakulási folyamat. 
A számra kisebb bessenyőknél, palóczoknál, kúnoknál hamarább. 
Ha az izmaelitaság is pusztai népek ivadéka, az ó átalakulásának 
is így kellett volna történni. S hogy nem így történt, fontos okának 
kellett lenni. Azt mondhatjuk, hogy a vallás nem volt oka. Az ara
bok már ezredéve a próféta hívei, mint az egyptomiak : de sem Ara
biáról, sem Egyptomról nem mondhatunk valami különös kereskedő 
szellemet. Azért, hogy a kozárok az izlam hívei lettek, nem örököl
ték a kereskedő szellem malasztját is, mint nem a bolgárok s bes- 
sarabenok.

Fejtegetésünk első eredménye tehát az, hogy izmaelitáink e 
pusztai népek egyikétől sem származhattak, ők csak oly elődöktől 
eredhettek, kiknek már öröklött tulajdona különbözött ezekétől. Itt 
azonban egy fontos körülményt kell említenünk. A magyarság ala
kulásainál láttuk, hogy minden egyes vidéknek a műveltség bizonyos 
maximuma felel meg. Hol ló nincs, nincs pusztai lovas nép. Legelők 
hiányában nem fejlődhetik állattenyésztés. Óriási klimatikus ingado
zások között nincs földművelés. Ha valamely nép oly vidékre jön, 
melynek műveltségi maximuma nagyobb az övénél, ő mindaddig 
alakul, míg eléri azon fokot. így változtak őseink minden egyes állo
másukon Szibériától mai hazájukig. De ha egy telepedő nép maga
sabb műveltséget hoz magával, mint az illető területé: műveltsége 
sokáig ellentáll az átalakító hatásnak. így az angol kereskedő angol 
és kereskedő marad nemzedékeken át a Temse, Ganges, Missouri, 
Missisippi, Nil é6 Gambia folyók partjain egyaránt.

Visszamenve a Volga partjaira, a pusztai népek itt hullámzó
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tengerében emberemlékezet óta kis szigetekként állnak a magasabb 
műveltségű népek rakodó piaczai. Az ókorban ilyen volt Olbia, Ta
nai s, Pauticapaeum, — a középkorban Bular, Nowgorod, Kiow, — 
ma Asztrachan, Orenburg. E rakodóhelyek lakossága magasabb 
műveltséget hozván hazájából a vidék műveltségénél: rájuk az új 
lakhelynek rohamosan átalakító hatása nem volt. A magyarok be
vándorlása korában az itteni kereskedelem mohamedánok, — nem
zetiségükre pedig persák kezében volt. Mert a mohamedanismus 
nem döntötte meg a régi persa birodalmat, hanem inkább új életet 
lehelt abba. Ktesiphon helyébe Kufa, Bagdad, Bokhara s Samarkand 
léptek, miknek kereskedelme a khalifák hatalmának emelkedésével 
arányosan emelkedett s az Abbasidák korában oly fokot ért el, mi
lyennel Persia csak a Sassanidák fénykorában bírt. Kereskedelmök 
sem szorítkozott kizárólag rakodóhelyeikre, hanem karavánjaik ke- 
resztűl-kasul szeldelték e végtelen síkot az Aldunától Szibéria jég
mezőiig, a chinai határtól a Balti tengerig. A pusztai népek ipari 
szükségleteit is ők látták el, — természetesen tisztességes nyere
ségért.

Mikor a magyarság átköltözött a Kárpátokon, neki sem volt 
kebeléből kinőtt iparos s kereskedő eleme. Nyelvében a tizes szám- 
rendszer, vásár, vasárnap, kincs, betű, alkú, rőf stb. még a szláv 
hatás előtti időből való persa-török 6zók legvilágosabban mutatják 
kereskedőinek eredetét. Az ősmagyar sírok ipari tárgyainak tekinté
lyes része is persa-mohamedán műhelyből került ki. Leghatározot
tabban s legtisztábban a galgóczi sír tárgyai árulják el e jelleget, 
melyben egy X. századbeli kúfí pénzt is találtak. Egyes hasonjellegű 
tárgyak voltak a szolyvai, benei s verebi sírokban is.

Ez a persa-mohamedán kereskedő elem elkísérte a magyarságot 
mai hazájába is s folytonos élénk üzleti összeköttetésben állt egyrészt 
a keleti mohamedán világgal, másrészt Lengyelországon át a Balti 
tenger partvidékeivel. Csakis így fejthető meg az a sajátságos tüne
mény, hogy az itt talált 750—1050 közötti időből származó pénz
leletekben a tömérdek persa-mohamedán pénz között oly tekintélyes 
mennyiségben fordulnak elő XI. századbeli királyaink pénzei. A be
költözés után közvetlenül hanyatlhatott ez a kereskedelem, mert míg 
a magyarság nyugatra já rt kalandozni, ipari szükségleteit bővében 
kielégítheté innét; de annál inkább rászorult, mikor az augsburgi 
vereséggel a dinom-dánom napoknak vége szakadt. A XI—XII. szá
zad alatt azonban ez a persa-mohamedán kereskedő elem is lényeges 
változáson ment át. Nemcsak karavánokat bocsátott már a külön-
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böző vidékekre, hanem egyes tagjai mintegy hozzátapadtak az egyes 
népekhez. Ezeknél kereskedelmi érdekeiknél fogva eredeti nyelvük 
háttérbe szorult azon nép nyelve mellett, melynek kebelében esetleg 
éltek. Csupán vallásuk s életmódjuk maradt a régi. így tudjuk Nes- 
torból, hogy a bulgárok ismaelitái bolgár nyelven beszéltek. IX. Ger
gely pápa leveléből pedig gyaníthatjuk, hogy a magyarságé meg 
magyarul. Szóval tökéletesen azon viszonyok közt éltek, mint ugyan
ekkor s később a zsidóság. Nem képeztek önmagukban zárt politikai 
egységet, mint a bessenyők a nyugati határon, a kúnok a Duna- 
Tisza közt, a palóczok a Mátra vidékén : hanem mint a zsidóságot 
mindenfelé elszórva találjuk. így látjuk őket Eszéken (1196), a pécsi 
püspökség területén (1190), a Nyírségen (1217—1237), Surlachon 
(1238), Tisza-Bőn (1257), Temerkényen (1266).

A XIII. századig uralkodóink nem is tekintették őket idegen 
elemnek. Az első keresztes háború vallási türelmetlenségének fellán
golását kivéve, mely nálunk László és Kálmán rendeleteiben nyilat
kozik : úgy látszik egyenjogúak voltak a magyarsággal. Tették a hadi 
szolgálatot: II. Geiza 1161-ben 500 izmaelita fegyverest küld F ri
gyes császárnak. Pénzbeli adót adtak. A papságnak megfizették a 
tizedet, s alá voltak vetve az egyházi törvényszékek ítéletének. Csak 
a XIII. század kezdetének forrongó lázas napjaiban tör ki a heczcz 
a pénzügyileg hatalmas izmaelitaság ellen. Zászlóvivője III. Hono- 
rius, ki Jolánta királynőt 1221-ben felszóllítja, hogy «se te ne aka
dályoztasd, se híveid által ne akadályoztassad a keresztény szolgák- 
és raboknak az izmaeliták kezei közül való felszabadítását*. Az arany 
bullában egy külön pont tiltja meg kincstári, pénzverési, sóaknai s 
adóhivatalokban alkalmaztatásukat. Honorius pápa utódja IX. Ger
gely szenvedélyes lelke egész hevességével kelt ki elleuök ; 1231-ben 
egy dörgedelmes levelet ír II. Endrének, melyben az izmaelitaság 
okozta bajok orvoslását követeli. Ugyanezen visszaélések képezték a 
főokot, melyért 1232-ben Róbert érsek átok alá vetette az országot 
királyostói együtt. Gergely pápa levele érdekesen festi a viszásságo- 
kat. «A szegényebb keresztények elnyomatás — s a szaraczenoknak 
és zsidóknak a keresztények feletti uralma és elviselhetetlen terhek 
súlya miatt jobb viszonyok közt élni, több szabadságot látván élvezni 
a ezaraczenokat, a keresztények közül sokan önkényt áttérnek azok
hoz, elfogadják vallásukat, csakhogy szabadságukat élvezhessék. S 
nem tévedésből történik az a gyakori eset, hogy a keresztények sza- 
raczen, — a szaraczenok pedig keresztény nőkkel adják össze magu
kat: hanem elég büntetésre méltóan egyenesen feleségül is veszik
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őket. Ezenkívül keresztény rabszolgákat vásárolnak s mint sajátjuk
kal kényök-kedvök szerint bánnak velők : hitehagyásra kényszerítik 
őket, vagy gyermekeiket nem engedik megkeresztelni. Sőt a szegé
nyebb sorsú keresztények, hogy a terhektől s a zaklatások kínjaitól 
szabadulhassanak: kénytelenek fiaikat s lányaikat eladni a szaracze- 
noknak. bjy válnak a szabadok rabszolgákká s a keresztények szara- 
rzenokká !• Ez utóbbi szavak mutatják, hogy a magyarság és izmae
litaság közt nem nemzetiségi, hanem vallási különbség volt csupán.

De sem a pápa dörgedelmének, sem az érsek anathemája vil
lámának nem volt hatása. Ugyanazon Gergely pápa, ki 1331-ben a 
fentebb közlött levelet írta, 1339-ben megengedi, hogy a királyi 
jövedelmeket a szaraczenoknak adhassák bérbe, «de a keresztények 
jogainak sérelme nélkül*. De mit ők nem értek el, nemsokára meg
tette az idő. Az izmaeliták mint nép aKúu-László alatti zavarokban 
szerepel utoljára, hol a pápa őket is vádolja leveleiben. Itt megsza
kad az izmaeliták szereplésének fonala. Van azonban két adatunk a 
következő időből, mely élénk világot vet az izmaelitaság végnapjaira. 
Egyik Moyse nádorról emlékezik, ki Kún-László haláláért boszút 
vesz a gyilkos kunokon. Erről oklevelesen tudjuk, hogy kikeresztel
kedett izmaelita. A másik a Szerecsen nevű hatalmas izmaelita csa
lád, mely Bobért Károly alatt a pénzverés kezelője. Ezek jelelik az 
időpontokat, mikor az izmaelitaság leghatalmasabbjai is beolvadtak 
a magyarságba.

Az izmaelitaságról ismert történeti adatokból azok magyar
ságba olvadására következő okokat állapíthatunk meg. Korunk par- 
lamentaris élete tanított meg bennünket, hogy ha egy kicsiny, de 
szorosan várkózott s ép ezért hatalmas párt terjeszkedési vágytól 
elragadtatva nyakrafőre igyekszik új elemek felvétele által szaporí
tani m agát: megerősödés helyett felbomlik. Mert meglazítja a szo
ros zárkózottságot, mely eddig főforrása volt erejének. Ez a tüne
mény áll mindenféle emberi intézményre. A Gergely pápa leveléből 
idézett sorok mutatják, mennyire elragadta izmaelitáinkat a terjesz
kedési vágy a XIII. század első felében. Erőszakkal vonták kebelükbe 
a tőlük oly végtelenül különböző ethnograpliikus jellemű magyar
ságot. De a helyett, hogy ezekre vallásukkal együtt tulajdon jellegü
ket is képesek lettek volna rányomni : elveszték a magukét is.

Érdekes világot vet az izmaelitaságnak felbomlása előtti vi
szonyokra az egykorú Jakut tudósítása, kinek egy ilyen magyaror
szági izmaelita elmondja, hogy ők a mohamedanismust követik, de 
a magyar király alattvalói, mintegy harmiucz faluban laknak, me-
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lyek mindegyike városnak is beillenék. ( ’heik hagyománya szerint 
hajdanta Bulgáriából hét mohamedán jö tt hozzájuk, ki őket az izlawra  
térítette. Nyelvök, szokásuk, ruházatuk a többi magyarokéhoz ha
sonló. Itt látjuk megkülönböztetve az eredetileg beköltözött 8 a föld 
népéből áttérített izmaelitaságot.

Eltűnésük másik fontos oka, hogy tulajdonképi működésük 
mezejéről, az ipar- és kereskedelemről leszoríttattak a bevándorló 
német városi elem által s ezzel elvesztették lábuk alól a talajt. E 
németek egy részét az ország határszéleire telepítették le határvede
lem czéljából. De ugyanekkor kezeik közé jutott a határon keresztül
vonuló kereskedelem is. Ilyenek voltak az erdélyi és szepesi szászok, 
Sopron, Pozsony, Mosony, Győr német lakossága. Másik részük az 
ország szívében foglalta el a pontokat, miket a természet a közleke
dési vonalak találkozási pontjain az ipar s kereskedelem fŐpiaczai- 
nak jelölt k i : mint Pest, Esztergom, Pécs, Szeged, Kassa, a bánya
városok, Szathmár-Németi stb. S ez a németség egészen más politi
kát is folytatott, mint az izmaeliták. Nem akart terjeszkedni, hauem 
épen megfordítva, teljesen elzárkózott. Természetesen az eredmény 
is épen ellenkező lett, mert ennek köszöni a városi német elem «teg
napig* fenmaradását.

A harmadik meg az volt, hogy a tatárjárás, mely a XIII. szá
zad közepén a Volga és Kárpátok közt levő valamennyi államot 
romba döntött, feldúlta azok társadalmi viszonyait is 8 vele a moha
medán világ kereskedelme is tönkre ment. Izmaelitáink ily módon 
elszakíttatva a mohamedanismus törzsétől, elszigetelt helyzetükben 
nem tarthaták fen magukat.

Réthynek köszönettel tartozunk, hogy az izmaelita kérdést 
szőnyegre hozta. Általa értük el, hogy tisztábban látjuk a kérdést, 
mint műve megjelenése előtt. Tárgyalása pedig alkalmul szolgált a 
nyelvészeten alapuló ethnographia egy némely tételének megvitatá
sára. Ugyanis a nyelvészet Hunfalvy fellépésével azt a megbecsül
hetetlen szolgálatot tette, hogy kimutatta azon állítások tarthatat
lanságát, melyek holmi krónikákból jutottak át a történetírásba, 
miket eddig a kételyen kívül, egyébbel nem tudtuk megtámadni. De 
mivel a nyelvészet nem csak rombolt, hanem alkotott is, még pedig 
nagyon sokat alkotott: ismét a történetíráson van a sor, hogy az 
ethnographia által nyújtott tények alapján bírálat alá vegye ez alko- 
sokat. A tudomány haladásával kétségtelenül ismét új szempontokat 
nyerünk, melyek viszont a mi tételeink megítélésére szolgáltatnak
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alapot. Mi megtesszük kötelességünket, ha a tudományt, melylyel fog
lalkozunk, korunk szellemi színvonalára emelni törekszünk.

Mert bennünket, kik előtt a természettudományok haladása s 
bámulatos vívmányai egy új világot nyitottak meg : sem századok 
együgyű meséi, sem tudákos szócsavarások nem elégítenek ki többé.

1. Trója története. Irta Dr. Ábel Jenő (budapesti kir. kath. főgymna- 
sium). 1880. •

Trója történetét kilencz lapon elmondani nagy föladat. A miről 
mások egész műveket írtak, azt a szerzőnek sikerűit röviden és szé
pen előadni. Alig találnánk alkalmasabb tárgyat, melyet egy philo- 
logus programmértekezésűl választhatna, mint épen e z t; részint 
mert a tárgy Schliemann kutatásai által mindenkit érdekel, részint 
mert a gymnasiumi tanuló is korán megismerkedik avval a várossal, 
melyet Homeros megörökített. A tárgy választása tehát szerencsés
nek mondható; csak azt az egyet sajnáljuk, hogy az előadás nagyon 
is tudományosan van tartva s sok előismeretet tételez fel. A dolgozat 
főforrásai első sorban Schliemann Trojanische Alterthumer ez. mun
kája és Meyer tíeschichte von Troasa, mely két műből a tárgyra vonat
kozó adatok nagy szorgalommal vannak összegyűjtve, de az azóta 
kozlött apróbb értekezéseket (pl. Julianos császár látogatásáról, Her- 
mes IX.) is híven használta fel a szerző.

A tárgy természete szerint a dolgozatban két részt különböz
tethetünk meg; Trója története a háború előtt és után. Az első rész
ben nem állunk oly sok vitás ponttal szemben, mint a magára a 
háborúra vonatkozó részleteknél. Ábel nem igen szereti az összeha
sonlító mythologiát s annak eredményeit, — legalább e tárgyban 
nem ismeri e l ; e pontban Schliemannal tart és Hissáriikon keresi a 
régi Tróját. Legjellemzőbb szavai e részben ezek: «Van több érvünk 
annak kimutatására, hogy nem mind mese, mit a görög hősmonda 
a trójai háborúról mond. Egyik negatív okunk az, hogy nem bírjuk 
magunknak elképzelni, miért regélték volna a görögök, hogy épen a 
később úgyszólván csakis a hősmondából ismert és nagyon is jelen
téktelen Ilios előtt küzdöttek ősatyáik, ha régi időkben a kérdéses 
jelentéktelen város falai előtt nem folytak volna tényleg elkeseredett
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