
II. Művelődéstörténet

Fabó Edit

Az értékmegőrző közvetítő

(A 8-10, századi arab könyv- és könyvtárkultúra) 

Atanulmány témáját elsősorban az a tény inspirálta, hogy a - címben
jelölt tárgyat időben érintő - történeti munkák egy, az európai kultú-
rához szorosan hozzátartozó, fontos láncszem felett siklottak el. A 

letűnő antik világ már nem, a szárnyait bontogató keresztény egyház még
nem volt képes arra, hogy az addig megszerzett kulturális értékeket fenntart-
sa, megőrizze, gyarapítsa. Ebben a történeti korszakban egy idegen kultúra
nyújtott segítő kezet. Ez az idegen kultúra pedig az iszlám világa volt, mely
épp akkor lépett felfelé ívelő pályájára. Milyen hatások, erők és tényezők
késztették a muszlinokat erre a vállalkozásra? A tanulmány e kérdésre próbál
megfelelő magyarázatot adni.

* * *

Epilógus az Ezeregyéjszaka meséihez (Ezeregyéjszaka után...) 

... Miután a történetírók és az írnokok befejezték a rájuk rótt nemes felada-
tot, lejegyezvén mindazt, ami Sahriár királlyal és Sehrezádéval történt, megmutatták 
harminc kötetnyi munkájukat a királynak. Sahriár király örömmel és megelégedett 
szívvel vette kezébe a gyűjteményt, majd meggyőződvén annak pontosságáról és 
helyességéről, könyvtárába tette a műveket. 

Sehrezád a király színe elé lépett és így szólt: "Ó, minden idők királya, aki-
nek korokban és nemzedékekben nem volt párja, látod, rabszolgád vagyok, ezer és 
egy éjszakán meséltem neked régi históriákat, letűnt nemzedékekről szóló intő példá-
kat, az emberi cselekedetek felelősségéről. Míg én ezer és egy éjszakán át kínáltam 
neked nyugalmat és békességet a nappaltól fáradt testednek, háborgó lelkednek és 
szívednek, látom, nem feledkeztél meg hozzád hasonló dicsőséges elődeid fenséges 
fegyveréről, az írás, az írott szó hatalmáról, mert halld hát, hogyan emlékezik meg az 
egykori nagy történetíró, költő, Abu Tammám* az írás eszközéről, a tollról: 

Kezedben ahatahnas íráott, melynekéle, 
hakett, vesá sebezhet s béníthat végtagot 
S belőle viperáknak pusztító nyála, mérge, 

vagy méh-gyűjtötte édeskertbäiméz csorog. 
Cscáhamxícsqj^eiiiáskor, méymégjs, haksefpsn, 

eső támad nyomában, nyugaton, keleten; 
sin megszólaltatod, nyergében, hangja ékes, 

* Abu Tammám (800-845), arab költő, történetíró, fő műve a Hamásza. (ford. Jékely Zoltán)
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máskor beszélhetsz hozzá, csak hallgatfektiben 
Ha ötfinomfogóra ül fel, s ontani kezdi 

a gondolat pataigát, oly dús, oly szapora, 
hogy engednek a lándzsák hegyei, s összeomlik 

sugallatára roppant hadaknak tábora. 
Ha fennkölt eszme fűti, s nyilai apapírra 

kiszállónak, szerényen húzódik meg maga, 
hol-ott, mivel a három más ujj köze bezárja 

a mutató s középső ujjnak ajándoka 
Ugye-e látod hatalmat, ámbátor, karcsú, gyenge, 

de annál izmosabb, ésfaelmes, mint a penge! 

Edesebben szól ez a szívnek, kellemesebb a fülnek, mint bármely győztes 

csatazaj, diadaléneke a vérontásnak. Bölcs vagy, ó, uram! Hatalmad, tekintélyed 

eszközéül nem közönséges fegyvert választottál, ám nagyságod emeli az írott szó, a 

könyv, a tudás fénye. S rendelkezésedre áll csodálatos könyvtárad. Elhatároztam hát 

nagy király, hogy az ezer és egyedik után elmondok még egy példát. Most hadd fog-

jak bele abba, amely a mi világunk jelességéről szól." Sahri király bólintott, 

Sehrezád meghajolt, helyet foglalt ugyanott, ugyanúgy, mint azelőtt és hangja fel-

csendült.

Történeti háttér

A 8-10. századi iszlám történelemben három nagy dinasztia játszott
vezető szerepet: az Omajjád, az Abbaszida és a Fatimida. Zászlóikra egy új,
fiatal vallás, az iszlám igéit tűzték. Kereskedelem:1 kiemelkedően fontos
szerepe volt a társadalmi, gazdasági, kulturális életben. Az arabokat a nomád,
vándorló kereskedő élet- és tevékenységforma kötötte össze a Földközi-
tenger térségében, Elő-Azsia, Kelet-Afrika és Dél-Ázsia között. Az afrikai
és az eurázsiai földrész valamennyi pontjára eljutottak. A 8-9. századra a 
"világot látott" kereskedők hozták, vitték a híreket más népekről más népek-
nek. Megfordultak Keleten, Kínában, Indiában (a legendás Ofizból hozták az
aranyat, a drágakövet), Levédiában, Bizáncban, Délen Szomáliában és Dél
Arábiában tömjént és mirhát exportáltak, Nyugaton az óceán szabott határt,
Északon pedig a szlávföldön, Skandináviában, Orkney-szigeteken és Izlan-
don bonyolítottak le jelentős áruforgalmat. Közvetítő tevékenységük igen
széles volt, s a haszon jórészt a karavánút-kereszteződésekben kialakult vá-
rosokban csapódott le, a megerősödött városok kultúrcentrumokká váltak. A 
társadalom szerkezete:2 a 7-8. századra kiépült, megszilárdult társadalmi
berendezkedésük, amely hasonlított a feudális európaihoz. Azonban náluk a 
hűbéri adománybirtok nem vált örökletessé, az arab hűbéresek közvetlenül a 
kalifa alá tartoztak, a hűbéri lépcsőzetesség nem fejlődött ki. Egységes job-

1 CAHEN, Claude: Az iszlám : a kezdetektől az Oszmán birodalom létrejöttéig. Bp., 1989.
186-204. p. - BURCHARD, Brentjes: Izmaelfiai: Az arabok története és kultúrája. Bp., 1986.
12-19. p. - BENKE József: Az arabok története. [Bp.,] 1987. 42-46. p.
2 CAHEN im. 164-181. p. -BURCHARD im. 17-19. p.
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bágyság nem volt, hanem a korábbi (ókori) társadalmi rend maradványai: a 
szabad parasztok, a bérlők és a rabszolgák alkották a termelő réteget.

Az Omajjádok.3 A 8. században az arab birodalom az Atlanti-
óceántól egészen Indiáig terült el. Az arab-iszlám közigazgatási rendszer
alapjait az Omajjádok fektették le. ABDAL Malik (685-705) volt az a kalifa,
aki az arab államapparátusként működő közigazgatást létrehozta, hogy mel-
lőzhesse a megbízhatatlan keresztény és perzsa hivatalnokokat. Hivatalos
nyelvvé az arabot tette, elindítva az arabosítás átfogó politikáját. Egységesí-
tette a pénzrendszert. Adópolitikájukban az igazhitűek adómentessége szá-
mos feszültség forrása volt az országban. 712-ben elfoglalták Toledót és
Cordobát. Az omajjád birodalom belső életében egyre sűrűsödtek a lázongá-
sok, a felkelések, a forrongások, amelyek a teljes hanyatlás, összeomlás felé
vezettek. Az utolsó nagy felkelés vezére, ABU-MUSZLIM 749-ben ABUL-
ABBASZT (749-754) (a próféta egyik leszármazottját) kiáltotta ki kalifának.
(A legyőzött dinasztia egyetlen túlélője, I. Abdul-Rahman herceg, spanyol
földre menekült.)

Az Abbaszidák.4 Kúfában 749-ben megbuktatták az arab nemesség
birodalmát. A közös arab-iszlám kultúra egyesítette az arabokat, szíreket,
zsidókat, a perzsákat, a szogdokat és a koptokat, úgyhogy a közel-keletnek
évszázadokra arab jelleget adó asszimilálódó folyamat indult meg, ugyanak-
kor vezetőik más és más idegen törzsből származtak és görög, perzsa, illetve
szír örökségre támaszkodtak. A dinasztia igyekezett egységes ideológiai ala-
pot létrehozni az iszlám jogtudomány és teológia fejlesztésével. Az iszlám
jogtudomány felvirágzása egybeesett az abbaszida birodalom felemelkedésé-
vel, amely Harun al-RASHID (786-809) alatt érte el tetőpontját. (A kalifa
legendás alakját a világ az "Ezeregyéjszaka meséV'-ЪЫ ismeri.) Fia, al-
MAMUN (813-833) folytatta, fokozottabban elősegítette a tudományos-
kulturális élet fellendülését, kiteljesedését, bár már az impériumban élénken
jelentkeztek a politikai széthullás tünetei a parasztlázadásokban, kopt felke-
lésekben és nemesi összeesküvésekben. A kalifa nem is hadvezérként, politi-
kusként, hanem a tudományok és művészetek mecénásaként vonult be a 
történelembe. A kultúra virágzása al-Mamun idejében a városi hatás erejét
reprezentálta a társadalomban. Az iszlám város nem volt önkormányzattal
bíró közösség. Nagyjából autonóm negyedekből tevődött össze, amelyeket az
állam által kinevezett kormányzó irányított. Állami hivatalnokok hatásköre
alá tartoztak az utca, a városi föld, a vízszolgáltató berendezések, a nyilvános
fürdők és a piacok. A városok gyakran szembekerültek az udvarral és a 
zsoldoscsapatokkal. A hanyatló abbaszida államban burjánzottak a legkülön-
félébb szekták, a széthúzás előmozdította a filozófia másodvirágzását.

3
 CAHEN im. 35-44. p. - BURCHARD im. 37-43. p. - BENKE im. 125-140. p.

4
 CAHEN im. 67-99. p. - BURCHARD im. 57-77. p. - BENKE im. 172-184. p
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A Fatimidák.5 Nevük jelentése szerint a próféta leányának, Fatimá-
nak leszármazottai. UBAIADALLAH, Iszmail állítólagos utóda 910-ben Tuné-
zia és Kelet-Algéria területén megalapította a Fatimida dinasztiát. A fatimida
kor az arab történelem egyik ragyogó periódusa. Kairó centrumában 971-ben
felépült a muszlim világ egyik legjelentősebb mecsete, az al-Azhar al-Aziz
uralkodása alatt a mecset síita misszionáriusok iskolája lett. A Fatimidák
iszmaelita egysége hamar felbomlott, s az állam sem állt biztos talajon a l l .
század végére.

Hispánia.6 Az omajjád herceg, I. Abdul-RAHMAN (756-788) itt lelt
menedéket az Abbaszidák elől, majd nekifogott a csodálatos cordobai mecset
építéséhez. Az államhatalom megszilárdulása és fénykora III. Abdal-Rahman
(912-961) és II. Hakam (965-976) nevéhez fűződik. Rövid időn át pompáz-
hatott csupán a gazdaság, a társadalom, a kultúra, mert al-Manszur vette át a 
hatalmat - hódítóként - pusztulás és rombolás árán nem sokkal az ezredfor-
duló után.

MOHAMED7 570-ben született Mekkában. Már gyermekkorában a 
bálványimádók közt válik egy istenhívővé, később a beduin törzsön kívül
találkozik más törzsekkel, fejlettebb kultúrájú népekkel és az övétől eltérő
vallásokkal ismerkedik meg, mint a zsidó, a keresztény és a zoroasztriánus
hitrendszer tanaival. A gondolatrendszerek e színessége megindította a fia-
talember képzelőerejét és életének 40. évében visszavonultságában különbö-
ző látomások, sugallatok után a Híra-hegy barlangjában arra a 
következtetésre jutott, hogy Isten őt szemelte ki népe prófétájává. S ő, Mo-
hamed, a sorban az utolsó próféta, a próféták "pecsétje", Allah küldötte, azért
küldetett, hogy Ábrahámnak, az ősprófétának a vallását megtisztítsa, hely-
reállítsa, hirdetéseinek tartalmát iszlámnak, "Allah iránti odaadásnak" ne-
vezte, követőit pedig muszlimoknak. Az általa elmondott
kinyilatkoztatásokat, látomásokat az iszlám szent könyvében, a Koránban
rögzítették a társaságában élő tudósok, költők, írnokok. A Próféta bölcsessé-
gére és előrelátására utal, hogy mindig maga mellett tudott írni-olvasni tudó
embert és azt mondta:

"Olvass, Urad nevében, aki vérrögből alkotott. 
És aki az írás segítségével megismertette veled a tudást." 

(96. szúra, 1. vers)

Korán.8 Maga a szó különböző jelentésekben fordul elő a szentírás-
ban: lecke, olvasás, szentírás, olvasott, recitált. 114, szúrára, "versre", feje-
zetre oszlik, melyek egyben a kinyilatkoztatás alapegységei. Az ortodox

5 CAHEN im. 280-287. p. - BURCHARD im. 78-82. p. - BENKE im. 239-245. p.
6 CAHEN im. 356-359. p. - BURCHARD im. 83-86. p. - BENKE im. 222-231. p. - BRETT,
Michel: A mórok: Az iszlám nyugaton. Вр., 1985. 11-27. p.
7 CAHEN im. 15-22. p. - BURCHARD im. 29-36. p. - BENKE im. 69-88. p.
8 SIMON Robert: A Korán világa. [Вр.,] 1987. 553. p. - BENKE im. 88-97. p.
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felfogás szerint Isten az, aki beszélt, Gábriel közvetítette és Mohamed pedig
átvette. Tehát Allah a Prófétán keresztül szólal meg, a Korán szava a teremtő
Isten szava, azaz örökkévaló. Ez a szemlélet a 9. századtól dogmává mereve-
dett. A Koránt nem volt szabad más könyvek közé elhelyezni, csak a rituális
tisztaság állapotában volt szabad megérinteni és olvasni, nem volt szabad
más nyelvre lefordítani. (Ezért a nem arab muszlimoknak meg kellett tanul-
niuk arabul, legalább annyit, hogy a Koránt olvashassák.) A Korán egyben
törvénykönyv, az iszlám jog alapja. A ma ismert, kanonizált Koránt 655-ben
állították össze Zaid ibn THÁBIT vezetésével a korabeli feljegyzések alapján,
23 évvel Mohamed halála után. A Korán nem mindenhol egyértelmű, he-
lyenként homályos, viszont szükséges volt ezek tisztázása, feloldása, mivel
ez volt jogrendszerük alapja, ezért a korabeli jogtudósok a hagyományokhoz
nyúltak. Ennek első formája a hadisz (azon kijelentések, mondások, amelyek
Mohamedtől származnak és a Korán nem tartalmazza), másik formája a 
szunna (a Próféta azon cselekedetei, amelyekről társai tanúskodtak). Hadisz
jelentése hír, a szunnáé szokás.

Az iszlám.9 Mindenekelőtt vallás és a kereszténységnél sokkal in-
kább vallás: nincsenek szentségei, nincs benne hierarchizált klérus, nincs
egyház, minden hívő egyenlő. Elegendő csupán ezt kijelenteni: "Tanúsítom: 
nincsenek istenek, kivéve az egy igaz Istent, és Mohamed a prófétája." Felfo-
gásuk szerint Allah nemcsak uralkodó és teremtő hatalom, aki mindent előre
meghatározott, hanem jószívű, szelíd és segítő is. Az iszlám istene szellemi
lény, egyszemélyű isten, aki "nem nemz és nem nemzettetik", megbocsátó,
nemcsak hatalmas, engedékeny, nemcsak büntető. Ilyen istenkép összegződik
az iszlám fogalmában, amely az Istennek való teljes odaadást jelenti. (Érthető
tehát, miért terjedt el olyan gyorsan, minek köszönhette népszerűségét, miért
fogadták el annyian és lettek muszlimokká nemcsak a Földközi-tenger térsé-
gében, hanem világszerte. Hódítóbb volt bármely más vallásnál.) Mohamed
célja - többek közt - az arabok felemelése, a barbárság állapotát meghaladva,
civilizáció magasabb fokára emelje népét. Ezért pl. az újszülött lányok élve
eltemetését megtiltotta, a kötelességgel és becsülettel összefonódott vérbosz-
szút gyilkosságnak tekintette, négyre korlátozta a feleségek számát. A házas-
sági jogot szabályozva több jogot adott a muszlim nőnek, mint a korabeli
kereszténység. Az egyén felelősségére helyeződik a hangsúly, lehetőséget ad
az egyén érvényesülésének a közösségben. A Próféta öt alapkövetelményt
állított fel követőinek, amelyek világosak és elfogadhatóak:

1. a hit (Allah és Mohamed az ő prófétája),
2. az ima (naponta ötször az előírások betartásával, a tisztasági szabályok

figyelembevételével),
3. az ínségadó (a közösség fenntartása),
4. a böjt (Ramadán havában),
5. a zarándoklat (legalább egyszer elmenni Mekkába, a szent mecsethez).

9 CAHEN im. 22-30. p. - BURCHARD im. 3 7 ^ 1 . p. - BENKE im. 99-111. p.
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6. Létezik egy pont is a "dzsihád", harc, küzdelem, de nem katonai értelem-
ben, hanem törekvést jelent az ember előrehaladására és a társadalmi
igazságosságra.

Ám az igazságosság és a megbocsátás elvére kegyetlenül rácáfolt a 
történelem, az aktuális politikai, hatalmi, gazdasági érdekek. A harmadik
tételhez érdemes annyit hozzáfűzni, hogy az a tehetősebbek adója (add a 
felesleget) a közösségnek, illetve azok szegényebb tagjainak, de nem tévesz-
tendő össze ez egyfajta vagyonfelosztással, csupán a társadalmi egyenlőtlen-
séget volt hivatott mérsékelni. Tilalmas volt a kamat és az uzsora. "Mindaz, 
ami az egekben van és mindaz, ami a földön található, Istené" (96. szúra,
284. vers), azaz: minden muszlimé. A hatalom sem lehetett más, mint misz-
szió, megszemélyesítője és feje a kalifa, akinek maradéktalanul a közösség
érdekeit kellett szolgálnia. Az iszlám hatalomnak három feltétele van: I. álta-
lános megegyezés, 2. célszerűség, 3. törekvés vagy erőfeszítés. Az utóbbi
kettőhöz tanulás, tudás szükségeltetik, amely az állandó tökéletesedés útja,
hiszen a legelsőként keletkezett szúra ezzel a felszólítással indít: "Olvass!" 

Egy másik hagyomány (hadisz) szerint: "a tudomány egyetlen szava többet 

ér, mint száz ima elmondása". Mivel a törvénykönyv is a Korán volt és annak
ismerete, használata követelmény volt, így a 8-9. századbeli muszlim férfiak
iskolázottsága felülmúlta a korabeli európaiakét, illetve napjaink
muszlimjaiét. Az első tudományos akadémia Bagdadban jött létre, s a 9. szá-
zad elején a világ első, ma is fennálló egyeteme (Al-Azhar) létesült. A Korán
mellé, annak ellentmondásai miatt természetesen szorgalmasan gyűjtötték,
rendszerezték a Mohamed személyéhez fűződő hagyományokat, szokásokat a 
jog, a jogtudomány és a tövénykezés tisztázása, pontosítása érdekében. Vol-
tak olyan hagyománygyűjtők és magyarázók is, akik egész iskolát teremtettek
működésükkel. Négy nagy iskola nőtt ki: az első (Mezopotámiában a 8. szá-
zadban) a hanifita, a második (Arábiában, Észak-Afrikában Felső-
Egyiptomban a 8. században) a málikita, a harmadik (Felső-Egyiptomban
Szíriában, Dél-Arábiában, a 9. században) az ortodox szumiita, a sáfiita, a 
negyedik (Arábiában a 9. században) a hanbalita. Ezek iskolák, irányzatok és
nem szekták. S a 8. századra kiépült az egyházszervezet. A vándorló arab
(muszlim) törzsek igyekeztek gyorsan megvetni lábukat a meghódított terüle-
teken. Asszimilációjuk hozzájárult a különböző kultúrák megfelelő elemei-
nek átvételéhez, s minden szempontból eleven összhangba hozta azokat. (Ez
volt az arab/muszlim társadalom hosszú életének egyik titka.)

A könyvekhez, a könyvtárakhoz vezető út

"A kultúra mindazon anyagi javak és szellemi termékek összessége, 

továbbá létrehozásuk, felhasználásuk, továbbadásuk mindazon módjai, 

amelyeket az emberiség társadalmi-történelmi gyakorlata során megterem-
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tett." A kultyra szervesen kapcsolódik a társadalom változásaihoz. Nélkü-
lözhetetlen a mindennapi gazdasági élet eredményeinek rögzítésében - esz-
közeiben, módszereiben. így pl.: a szerződésben a felek megállapodtak
egymás, illetve egy bizonyos dolog sorsáról, s ajánlatos volt azt írásba fog-
lalni, vagy politikai célzatúak az egyes hősköltemények, dicshimnuszok. Az
állam irányításához elengedhetetlenül szükségesek voltak ezek az adatok. Az
ehhez kiépített írnok/hivatalnokrendszer óriási anyagot halmozott fel, amely
maga után vonta az erre alkalmas tárolóhelyiség kialakítását, abban egyfajta
rendszer megteremtését, hogy az információk hozzáférhetőek legyenek, sőt
feltételezi a kielégítő oktatás, képzés meglétét. Ez a séma többévezredes ha-
gyománnyal bírt, amikor az iszlám elindult a világhódító útján.

Az arab írásbeliséggel kapcsolatosan alig maradt fenn valami a Ko-
rán előtti időkből. Elfogadott vélemény, hogy az arab ábécé a 4. század vé-
gén, vagy az 5. század elején jelent meg először. Bár van egy korábbról, a 
328-ból származó nabatani felirat, amely egy arab beszédet tartalmaz és az
írásán jól felismerhetőek az arab írás jellemző jegyei. Szintén érdekes az
Aleppónál talált 512-ben keletkezett görög-szír-arab nyelvű felirat. Tény,
hogy az arab írás (első változata: a kúfí) csak a 7. században terjedt el. A 
késést pótolta az írás általánossá válásának gyorsasága." Legfontosabb író-
eszközük a (zsidó eredetű) toll, a különböző anyagokból nyert tinta és a há-
rom, írásra alkalmas anyag: a papirusz, a pergamen és a papír volt. Muizz ibn
BADIS (1007-1061) kb. 1025-ben foglalta össze művét a könyvkészítésről,
leírva a műveletek vegyi oldalát, összegezve mestereinek és elődeinek tudá-
sát. Könyvét fellapozva - kémiai ismeretek híján is - pontos kép kapható a 
korabeli könyvművészetben használatos eszközökről, anyagokról.12

Könyvművészet

Az iszlám könyvművészet szerényebb alapokból nőtt ki, mint a kora-
középkori keresztény művészet. Viszont hamarosan kilenc magas szintű
mesterséget forrt ki magából: festő, levélvágó-laparanyozó, fogalmazó,
könyvkötő, aranypermetező, papírkészítő, szegélykihúzó és lektor.13 Bár a 
műveletek mesterei nem szakosodtak úgy, még kevésbé kezdetben, amely
egységében a következőt jelentette a hozzáértők számára: behasított tollat,
csodálatos tintát és vékony bőrt.14 Legfontosabb és legnemesebb feladat a 
Korán-másolat készítése, amely szép kihívás volt a művészeknek, hiszen az

10 Filozófiai kislexikon. Szerk. Szigeti Györgyné, Vári Györgyné, Volczer Árpád. Bp., 1970.
178. p.
11 DlRlNGER, David: The alphabet: A key to the history of mankind. New York, [1953] 271. p.

LEVEY, Martin: Mediaval arabic bookmaking and its relation to early chemistry and 
pharmacology. Philadelphia, 1962. 72. p.
13 DlRlNGER, David: The illiminated book : Its history and production . New York, [1955]
204. p.
14 BOSCH, Gulnar K.: Mediaval islamic bookbindings: doublures as a dating factor. =
Proceedings of the 26th International Congress Orientalists. 4. sz. (1970) 217. p.
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iszlám egyház ellenezte (és ellenzi) az élő valóság megjelenítését a Szent
Könyvben, sőt szembeszállt annak bármilyen eszközzel történő díszítésével.
A mesterek azonban ragyogóan áthidalták a megkötéseket: a betűk szép for-
máját hangsúlyozva, illetve néhány diakritikus jelet kiemelve.15

így fejlődött ki nyolc féle kúfí írásfajta:

1. a primitív vagy egyszerű,
2. a csúcsos kiképzésű,
3. a leveles,
4. a virágos,
5. a fonott vagy csavart,
6. a szegélyező,
7. az építészeti,
8. a szögletes.

A nyolc típus még további két csoportra osztható: a virágos és a leve-
les kúfíra. A virágos kúfí a legvonzóbb, a legdekoratívabb stílus és jegyeiben
az arab írás csúcspontjára hágott.16

A kalligráfia, az illumináció az iszlám világra jellemző és abból
gyökerező művészet. Mestereinek hosszú felkészülésre, gyakorlásra volt
szükségük ahhoz, hogy - szó szerint - lélegzetvisszafojtva, koncentrálva,
elmélyedve egy, a szabályokon túli kalligrammában kifejezzék az örömöt, a 
boldogságot, a békét, a szorongást és a társadalmi erőszakot.17

Az illuminálás kezdetei a 7. század végére, a 8. század elejére nyúl-
nak vissza. Csak a 8. században mutatkoznak az első előrelépés jelei. A szú-
rák kezdő sorait - címféleként - rubinvörös tintával írták. A fejezetek végén
már hagytak helyet az utólag odafestendő rácsozatnak, csomóknak, vagy
körkörös formáknak, félköröknek (ld. Masahif-kódex, 725). Idővel a szúrák
befejező díszítéseit az azután következő szúrák első formuláival kombinál-
ták. Pontosabban jelölték a szúrák felosztását. A gondosan illuminált kóde-
xekben gyakran négyszögűre írták a címfejet arabeszk indákkal, levelekkel
körülvéve, a csúcsos inda néha átment medal ion alakzatba.18 A 8. századi
Korán-levelekben a lapszélre kiugró leveles/indás medalionok mellett derék-
szögű ornamentikák is előfordulnak. A szövegek sötétbarna tintával írt kúfí
betűkből álltak, a diakritikus jeleket pirossal és sárgával, vagy csak pirossal
festették. Olykor a befejező írásjeleket arannyal húzták ki, vagy a címfejeket
arany alapon fehér kúfival emelték ki.

15 DiRiNGER 1955 im. 205-206. p.
16 GROHMAN, Adolf: The origin and early floriated Kiific. = Ars Orientalis, 2. sz. (1957) 183.

P-
17 JEAN, Georges: Az írás, az emberiség emiékezete. Bp., 178-185. p.
18 DIRINGER 1955 im. 207-211. p.
19 Uo. 207-211. p.
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Kopt és perzsa hatás érvényesült a szúrasorok piros, króm-sárga szí-
neiben és a piros-zöld körkörös zárómotívumban. Szívesen követték a keresz-
tényeket és a zsidókat az aranyozás (krizográfia) szokásában. Előnyben
részesítették az arany és kék színvariációt, olyannyira, hogy a világi tárgyú
kéziratokat is hasonlóképp ékesítették.20

A világi művekben is megtalálhatók az arabeszk és geometriai min-
ták. Itt már szabadon ábrázolhatták a környező világot: a geometrikus keret-
ben megfért a madár, vagy egy arabeszk tanulmány rajzban a pálmalevelek
közül kibújt egy állatfej.21 A koptoktól tanult főbb színeket: a pirosat, a sár-
gát és a zöldet továbbárnyalták pl. a halványpirossal, a karmazsinvörössel, a 
sárgászölddel, a sötétzölddel, illetve törtfehérrel húzták ki a fekete körvona-
lakat.22 Az iráni (perzsa) művészek kifinomult festészeti hagyományai pedig
már végképp nem tűrték az iszlám egyház megszorításait, így - főleg világi
kéziratokban - bőségesen éltek az ember- és állatábrázolásokkal. Főként
portréfestésben tűntek ki. al-MASZUDi (915-957), az arab történetíró ad hírt
Istakr városából egy hatalmas könyvről, amelyet 27 Szasszanida király
(közülük kettő királynő) képmásával - ünnepi díszben - illusztráltak al-
TATAKHARI, perzsa földrajztudós a sirazi palota könyvtárában látott ugyan-
ilyen vagy hasonló krónikát. A bagdadi kalifának, al-Mamunnak (813-833)
egy mozdén pap a Próféta előtt uralkodott Szasszanida király, Anusirván
arcképét.23

A borítást gazdagon díszítették a fedőlapon és a hajtóka mindkét
oldalán. Ötletes, változatos minták kiképzését tették lehetővé a különböző
présminták, amelyek alapelemei geometrikusak (gyűrű, négyszög, rombusz,
csillag, levél, virág, szív, kocka stb.) - s ezeknek a legváltozatosabb kombi-
nációi legalább 240 féle sajtóformát feltételeztek. Szélesítette a választékot
pl. a kedvelt "sodrott zsinór" mintát körkörösen, háromszögben, négyszög-
ben, hatszögben és nyolcszögben rendezték el.24

A kéziratok megjelenési formái

A művek alakját elsődlegesen az az anyag határozta meg, amelyre
írták. Emellett a forma szoros összefüggésben állt a tárolhatósággal, a tartós-
sággal, a használhatósággal és a kényelemmel. A kor három írásra alkalmas
anyagot ismert: a papiruszt, a pergament és a papírt. A papirusz már többév-
százados hagyományra tekinthetett vissza, a pergamen sem volt új, a papír
viszont egészen friss szerzemény volt.

20 Uo. 207-21 l.p.
21 Uo. 207-211. p.
22 Uo. 207-21 l.p.
23 Uo. 214. p.
24 PETERSEN, Thomas С: Early islamic bookbindings and their Coptic relations. = Ars
Orientalis, I. sz. (1954) 46-47. p.
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A fennmaradt arab nyelvű szövegekből nem derült ki világosan, hogy
papiruszra, pergamenre vagy papírra íródott-e a kérdéses mű. A "kirtas" szó
jelenthet papiruszt, papirusztekercset, pergamenre és papiruszra írott szöve-
get. Azaz írott és még írható anyagra egyaránt gondolhatnak. A (papirusz-t)
kirtast rendszerint nem darabokban árulták. Ezekből a végekből vágták le a 
kívánt nagyságú darabot. A papiruszt két nádréteg alkotta, így egyik oldalán
függőlegesen, a másik oldalán vízszintesen futottak a nádcsíkok. A legkisebb
papiruszlap, a "tumur kirtas", amelyet árultak, az alig észrevehető hatodik
nádcsíknál szelték le.25

Pergamen. Az Abbaszidák korai periódusában bőrlapok/leplek vol-
tak forgalomban, amelyeket néha fiizetecskékbe/könyvecskékbe kötöttek (Id.
kirtas: táska, csomag). Az anyagok magas ára miatt a jó állapotban lévő írott
felületekről a régi, eredeti szöveget lemosták vagy lekaparták és újra felhasz-
nálták (palimpszeszt). A hártyák elterjedt, általános méretei szerint 30-40 cm
hosszúak és 20-30 cm szélesek voltak, ezek az arányok később megnőttek.26

A pergament juh, kecske és teve bőréből készítették ki. Arábiában már az 5.
században ismerték a "beszélő pergament". A "tirs" fogalma szerint a 
palimpszesztnek megfelelő hártya volt. Az Omajjád kor elején a pergament
jobban kedvelték, Szíriában viszont a papirusznak volt keletje. Egyiptomban
a pergament - mint más iszlám országokban - elsősorban a Korán másolásá-
ra használták, s csak kivételesen alkalmazták világi szövegek rögzítésére. Itt
általában a papirusznak volt nagyobb tere, de a Szent Könyv sorait az igen
drága gazella bőréből kidolgozott hártyára rótták. (A legkorábbi pergamen
784-ből való, Luxorban került felszínre.) Irakban a kancellária folyamatosan
bőrlapokat vett igénybe a papír megjelenéséig.

A papír a 8. században indult hódító útjára. A "fehér művészet" 
szülőhazája Kína, 105-ben Caj-lun leírta a papírkészítés eljárását. A Tang
dinasztia az arab birodalom felé történő terjeszkedési szándéka nyomán 751-
ben a Talasz folyó mentén ütközetre került sor, mely az arabok győzelmével
ért véget.28 Az elejtett hadifoglyok közül néhány életéért mesterségének tit-
kával fizetett.29 Az arabok azonban már korábban is ismerték, használták a 
papírt, de csak (drágán) vásárolt áruként jutottak hozzá. A kínaiak azokat a 
lapokat is értékesítették, amelyek egyik oldalára már írtak, így maradtak fenn
kétnyelvű dokumentumok erről a vidékről.30 Ám a papírkészítés birtokában
elláthatták magukat, sőt később fontos be-vételi forrást biztosított.31 A papír
előállításához szükséges nyersanyagok is rendelkezésükre álltak (keményítő,

25 Enzykiopaedia of Islam. 4. köt. Ed. C.E. Bosworth. Leiden, 1978. 173. p.
26 Uo. 173-174. p.
27 Uo. 2. köt. Leiden, 1965. 540. p.
28 KALMÁR Péter: A kétezer éves papír. Bp., 1980. 23-24. p.
29 Enzykiopaedia of Islam. 4. köt. Leiden, 1978. 419. p.
30 KALMÁR im. 24-25. p.
31 MACMURTIE, Dougles: The book: The story of printing and bookmaking. London, 1957. 64.
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merevítő anyagok, kender- és lenvásznak). Szamarkandban állították fel az
első papírmalmot. Különböző papírféléket készítettek:

1. a "fírawni" (fáraói), amely a papirusszal kelt versenyre Egyiptomban,
2. szulajmani, amelyet Harun al-Rashid kincstárosáról, Szulajman b.

Rashidról neveztek el, úgy mint a következő háromnál:
3. a dzsafarit pedig al-Rashid vezére, Dzsafar b. Jahia után,
4. a talhit, a Tahiri dinasztia második uralkodója, Talha b. Tahir után,
5. a nuhit, a szamanida király, I. Nuh után nevezték el.

Harun al-Rashid elrendelte a papír használatát a kormány- és állam-
hivatalokban, hogy kiküszöbölje a csalást, a hamisítást, mivel azt a papíron
nehéz volt nyom nélkül elkövetni.34 A 8-9. században már Bagdadban és
Kairóban is működtek papírmanufaktúrák, majd Thamában, Jemenben, Da-
maszkuszban, Tripoliszban, Hamatban, Manbidjban, Tiberiasban, Maghreb
területén, Perzsiában, Indiában és 1000-ben Fezben, illetve Marokkóban.35

(A 9. századra idejétmúlt papiruszlevelek végén egyféle apologetikus záró-
formula olvasható: "Bocsáss meg, papirusz!") A drótszitás merítőhálós pa-
pírkészítés viszont már arab újítás, ez az eljárás ma is él.

A táblanyomat, - amely a szakirodalomban méltatlanul mellőzött - a 
papírt száz évnyi késéssel követi ugyanonnan. A módszer a nyomdászat leg-
ősibb, legprimitívebb eljárása. Fából kifaragták a falap síkjából kiemelkedő
szöveg betűinek tükörképét, amelyet festékkel bekentek és a ráfektetett pa-
pírt kefével vagy tömör párnával rányomták a táblára. Háromféle nyomást
készítettek: fehér alapra feketét, fekete alapra fehéret és fehérre piros színt
préseltek. Csak lapokat készítettek, rajtuk imák, Korán-idézetek (a fellelt
legrégebbi a Korán 34. szúrájának hat sora olvasható), illetve különleges
bűvölő írások, pl. "Levelem tulajdonosát védi a szemmelveréstől és a rossz 

külsőtől".) találhatók.37 Miután az eljárás Európába került, könyvkészítésre is
alkalmazták, olyanokra, mint a Szegények Bibliája (Biblia Panperum), vagy
a Donatus-nyelvtankönyvek.

A papirusz, a pergamen és a papír közül az utóbbi kettő volt különö-
sen kedvelt: a papír praktikussága miatt, a pergamen viszont "súlyt", 

"méltóságot", "gazdagságot", "ünnepélyességet" adott a rajtafoglaltaknak.
Sokáig két kéziratforma versengett egymással: az egyik, az ősibb, a tekercs-
lap-forma, a másik, a fiatalabb, a könyv-kódex-forma. Az iszlám történetében
Mohamed fellépésével vált fontossá, követve a zsidó és a keresztény vallás
példáját. A Tóra jellegzetes formájába öntötte Zaid ibn Thabit nagy munká-

KALMÁR im. 25.p. - Enzyklopaedia of Islam. 4. köt. Leiden, 1978. 420. p.
33 Enzyklopaedia of Islam. 4. köt. Leiden, 1978. 419-420. p.
34 Uo. 419-420.
35 Uo. 419-420.

CARTER, Thomas Francis: The invention of printing in China and its spread westward. New
York, 1925. 134-135. p.
37 Uo. 135. p.
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ját, az iszlám Szent Könyvét, a Koránt, melyet pergamenre írt. A könyvnek,
az írásnak valóságos kultuszáról lehet beszélni, a kortársak fennmaradt leírá-
saiból, mint azt az alábbiak bizonyítják, nem derül ki mindig a szavak többér-
telműsége miatt, hogy mire íródott a szóban forgó mű és milyen alakot vett
fel a fenti kettő közül. Néhány vallási csoportot a "Szentírás embereinek" 
vagy a "Könyv-embereknek" (ahl al-kitab) hívtak.38

A kódex alakja ismert volt az arabok körében még az iszlám előtti
időkből. Az etiópiaiak "mushaf/mashaf'-пак nevezték. A bőr (esetleg papi-
rusz-) lapokat fából készült borító ("lauhcmi", "gaffatani") fogta közre. A 
könyv {"kitab") a korszak elején csupán "írásfélét", "jegyzeteket", "listát" 
vagy "levelet" jelentett.39 Az Abbaszidák alatt tovább növekedett a könyv
szerepe, jelentősége, ugyanis az iszlám társadalom általános célja a Korán
ismereteit bővíteni, magyarázni. A kormányzat sajátos vonása, hogy a hata-
lom törvényesítésére vonatkozó kérdései kapcsolódnak az adminisztráció
problémáihoz elméleti (jogi) megközelítésben. Az arab tudomány kérdései
összefüggnek a teológiával (hadisz, fig), történelemmel, filológiával, orvos-
tudománnyal, kémiával stb.40

A három írásra alkalmas anyag közül - egyelőre - a pergamen volt a 
legáltalánosabb. Két kéziratforma létezett: a tekercs-lap és a kódex-könyv.
A papirusszal és a papírral a tekercs esetében óvatosabban kellett bánni, mint
a pergamennel, mivel könnyen tört, szakadt, repedezett. A könyvforma ezt a 
rongálódási lehetőséget csökkentette a két fedőlappal (bár itt-ott a tekercset
tokban tárolták). Hosszabb műveknél célszerűbb volt a könyvalakot felvenni.
Egy pergamen kódex 15-20, nem egy esetben 30 tekercs anyagát is képes
volt felölelni. A lapok mindkét oldalára írhattak, egy-egy keresett szöveg-
részt könnyebben megtalálhattak, mint egy súlyos és nehezen kezelhető
(pergamen) tekercsben. A papír könnyebb és olcsóbb volt minden szempont-
ból. Egy 600 oldalas kötethez egy egész juhnyájat fel kellett áldozni, mert az
3000 bőrt emésztett fel. A hártyák előállítása is hosszú időt vett igénybe.41

A kódex-könyv formája, melynek gyökerei kopt mintához vezettek,
eltért néhány apróságban az európaitól. A lapozás, számozás, írás, olvasás
"hátulról" kezdődött. Egy lapszám a nyitott könyvlapok - mindkét szárnyá-
nak - szembenéző oldalát együtt jelölte. A könyvforma változat letisztult
megoldásában a hátsó borítóhoz egy ötszögű fül csatlakozott, amely egy
egyenlő szárú háromszögben végződött. A háromszögszerű fül
"befogójának" hossza megegyezett a borító hosszával, szélessége pedig a 

38 MACK.ENSEN, R. S.: Arabic boob and libraries in the Umaiyad period. = American journal
of Semitic languages and literatures. 52. sz. (1935-36) 248. p. - SALLAI István - SEBESTYÉN
Géza: Könyvtártan a tanítóképző intézet I. évfolyama számára. Bp., 1. köt. [ 1977] 24-27. p.
39 LEVEY, Martin: Mediaval arabic bookmaking and its relation to early chemistry and
pharmacology. Philadelphia, 1962. 5. p. - Enzyklopaedia of Islam. 5. köt. Leiden, 1980. 207.
p. - SALLAI - SEBESTYÉN im. 24-27. p.
40 Enzyklopaedia of Islam. 5. köt. Leiden, 1980. 207. p.
41 Minerva nagy képes enciklopédia. Föszerk. Köpeczi Béla. 4. köt. Bp., 1975. 380. p.
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könyv gerincének vastagságával. A "szárak" azt a részt fogták közre, amelyet
ráhajtottak a könyv első lapjára, az elülső borító alá, vagy fölé. Az ilyen kö-
tés védte a lapokat és azok széleit a portól, a piszoktól, a sérülésektől.42 A 8-
10. század kódexeinek sajátossága, hogy szélességük nagyobb volt hosszuk-
nál.«

A könyvkötés, mint művészet, a könyvművészet része bonyolultabb
formai, alaki lehetőségeket is felkínált. A legjellegzetesebb változat az egy-
kori kopt szokást követi: a hátsó borító két szabad éléhez további két fül,
hajtóka kapcsolódott. Ezáltal a bőr nemcsak széltében, hanem hosszában is
körülfogta a lapokat/kódexet, felvéve a dobozra emlékeztető külsőt. Olykor
valóban dobozba rakták a lapokat, rögzítették és készen volt a kötés. A borí-
tót fából, ill. bőrrel bevont fából állították össze.44

Az írások tartalma

Az iszlám kezdetben elősegítette az értelmen alapuló hit erősödését,
támaszkodott a múlt idők tudós-műveinek ismeretére. A könyvek megírásá-
nak "szorgalmazói" tartalmukban három tényezőt különítettek el: a Korán, a 
hagyományok (hadisz) és a tudományok.

A Korán megszületése után kezdték összegyűjteni a hagyományokat.
A muszlim uralkodórendszer hierarchiáját elsősorban az határozta meg, hogy
kit milyen erős szálak fűztek Mohamedhez, a prófétához. Törvényeiket a 
Korán, a hagyományok (hadisz) és a szokások (szunna) szabták meg. Érde-
mes volt a prófétához fűződő emlékeket, illetve hagyományokat, legendákat
leírni, pontosan feljegyezni, hogy az esetleges trónkövetelőkkel szemben
felléphessenek. Urva ibn ZUBAIR (|712-13) - egy omajjád-kori főúr, akinek
szülei korán muszlimokká lettek, apai nagyapja a Kádi testvére, anyai nagy-
nénje pedig Mohamed egyik felesége, Aisha - volt az első, aki tudatosan
használta fel a hagyományokat. így vált híressé könyvtárának jogi és törté-
nelmi gyűjteménye, amelyet ő rendszerezett.45

Nem csupán a próféta családjához fűződő mondákat örökítették meg,
hanem az őket megelőző - leigázott népek - nagy uralkodóiról is tudni akar-
tak mindent (ld. a Királyok Könyvét, a perzsákról). Számos "pogány"-kor\ 
verset, legendát, művet mentettek meg. A 9. században fogtak bele a 
(természet-) tudományi művek fordításába. (Arisztotelész különösen erős
hatást gyakorolt rájuk.) A messzi Keletre is elzarándokoltak forrásanyago-

42 Enzyklopaedia of Islam. 5. köt., Leiden, 1980. 207-208. p.
43 PETERSEN, Thomas С: Early islamic bookbindings and their coptic relations. = Ars
Orientalis, 1. sz. (1954) 44. p.
44 Uo. 42-44. p.
45 BOGA István: Az arab irodalom, történelem, szemelvények. Bp., 1958. 41. p. - MACKENSEN,
R. S.: Arabic books and libraries in the Umaiyad period. = American journal of Semitic
languages and literatures. 53. sz. (1936-37) 240. p.
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kért. A Korán-magyarázatok mellett sorra születtek a filozófiai és tudomá-
nyos jellegű alkotások.

Szép számmal dolgoztak - főként őslakos keresztény vagy a nemrég
áttért - fordítók, akiknek munkája távolabbra mutatott. Az ő révükön ismer-
hette meg Európa az indiai eredetű "arab" számokat, az "algoritmus" és a 
nulla fogalmát, ill. a helyiérték-rendszert. Abbasz al-FARGANI műve Koper-
nikuszig meghatározta az asztronómiát. Joannes MASUE szír orvos tanulmá-
nya és későbbi kollégája Ibn SZÍNA műve, a Kánon a középkori orvosok
enciklopédiája lett. al-KlNDlnek, "arabok filozófusának" írásai Roger
BACONon át befolyásolták az európai filozófiát. A perzsa al-RÁZl kémiai és
orvosi eredményeivel, a harráni al-BATTAN csillagászati kutatásaival gaz-
dagította a kontinenst. Fizikában és optikában egészen újat nyújtottak az
utókornak.

Könyvtárak

Mielőtt még a fenti értékek Európába kerültek volna, még létrehozá-
suk, megírásuk is roppant könyvtári és szakirodalmi hátteret feltételeztek. A 
felgyülemlett anyagot valahol szakszerűen tárolni kellett. Elsőnek az uralko-
dók létesítettek könyvtárakat, majd őket követték a müveit, vagyonosabb
alattvalók. Ritka volt az a kalifa, akit csak a sznobság, vagy csak a rangjukkal
járó kötelezettség vezérelt volna egy ilyen intézmény felállításában, hanem
egyrészt mint kalifának, a hit igaz értelmezőjének szüksége volt a tudomá-
nyokra, a művészetekre, másrészt rendszerint szívesen művelte azokat, ill.
bőkezű mecénásuk volt. Mesés gyűjteményekről szólnak a krónikák. A kard
mellett jól megfért a könyv is, sőt: "Nincs felemelőbb a világon, mint nye-
regbe ülni, de a könyv még azon is túltesz." (al-Muttanabi). ' Nagy könyvtá-
rakat alapíthattak uralkodók, tudósok, nemesek, azok, akik győzték
anyagilag. Ezek képezték - a mi fogalmaink szerint - a magángyűjteménye-
ket, amelyek között volt egy árnyalatnyi, de annál jelentősebb eltérés abból a 
szempontból, hogy a kalifák udvari nagy magánkönyvtára nagyobb vonzerő-
vel bírt a tudósok, a költők és a művészek szemében.

Három fő könyvtártípus működött funkció szerint, azaz magas szín-
vonalú oktatási-nevelési rendszer létezett, amelyeknek a megfelelő háttere is
adott volt. Az első csoportba a mecsetek könyvtárai sorolhatók, ezek rendel-
keztek a legkisebb könyvállománnyal. Gyűjtőkörüket korlátozta az a tény,
hogy szigorúan teológiai jellegű müvekkel foglalkoztak, amelyekre a mecse-
tekben történő alapfokú oktatás támaszkodott. Az oldalépületek "korán-
iskoláiban" tanultak írni és olvasni. A második csoportot a városi medreszék
könyvtárai alkotják, ahol közép- és felsőfokú oktatás folyt, azaz a szélesebb
körű ismeretek elsajátításához szükségesek voltak a tudományos (történelmi,
matematikai, filozófiai, filológiai stb.) és irodalmi tárgyú művek. Ez az in-

46 PlNTO, Olga: The libraries of the Arabs during of the Abbasides. = Islamic culture. 3. sz.
(1929)212. p.
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tézményrendszer Bagdadban, Damaszkuszban, Fezben és Kairóban teljese-
dett ki. A nomádok sátormecseteket és sátoriskolákat állítottak fel. A har-
madik csoportba tartoznak az akadémiák, az egyetemek, a kutatóhelyek nagy
udvari, ill. magánkönyvtárai, ahol a megszerzett tudást tökéletesítették, ka-
matoztatták.47 Az első két csoportot képező gyűjteményekről - közvetve - az
uralkodó gondoskodott, hatásköréhez tartozott ezek építése, fenntartása, gya-
rapítása. A magánkönyvtárak előbb-utóbb vagy a városokra (s így az államra)
maradtak, vagy még nagyobb gyűjtemények -jórészt udvariak - kebelezték
be azokat. Nem elképzelhetetlen, hogy az udvarokban, városokban olyan
totális művelődési központ alakult ki - amelyekre ma is vágyunk -, hogy a 
könyvtár, az iskola, a művészetek, a tudományok egy fedél alatt kaptak he-
lyet, s így hatásosabban formálták látogatóikat.

A könyv drága volt, nem mindenki engedhette meg magának azt a 
luxust, hogy saját könyvtárral rendelkezzék. Természetes igényként merült
fel az olvasni, művelődni vágyókban a Koránon kívül más, vallásos, vagy
világi irodalom ismerete, élvezete, ezért valamennyi könyvtár ajtaja nyitva
állt - a lakosság, a közönség előtt - elvétve akadtak zárt könyvtárak. Az
utóbbi esetben azonban biztos volt, hogy a zárt gyűjtemény tulajdonosának
volt még egy másik, egy nyilvános gyűjteménye is, mint pl. Adud al-
DoVLAHnak is két könyvtára volt: egy zárt Dhirazban, és egy nyilvános
Baszrá-ban.48 Ez idő tájt a feljegyzések szerint példaképp Bagdadban 36 és
Cordobában 70 nyilvános könyvtár működött.49

Kulturális élet. A könyv- és könyvtárkultúrában teljes volt a demok-
rácia. Bárki beléphetett a könyvtárba, tekintet nélkül az olvasó nemére, korá-
ra, etnikumára, vallására, rabszolga volt-e vagy szabad. A lehetőség adott
volt olvasásra, jegyzetelésre, másolásra, a kölcsönzésért vagy fizetni vagy
megfelelő értékben zálogot, letétet kellett hagyni.50 Az épületben külön he-
lyiséget biztosítottak a teológiai vitákra, az irodalmi, tudományos előadások-
ra, zenés összejövetelekre. A kulturális élet sem e korszakban (8-10. század!)

sem ezután nem élvezett ekkora szabadságot az iszlám világában.

A korabeli nőket a műveltség tisztelete késztette arra, hogy tanulja-

nak. Sokuk méltán vívták ki a kor elismerését, kitűnő esszéikkel, költeménye-

ikkel, kalligráfiáikkal. Ilyen volt Fatima, a rabszolgalány, aki igen járatos

volt a nyelvtanban, az aritmetikában és más tudományokban, de kedvelte a 

költészetet is és rajta kívül senki sem beszélt ékesszó lobban II. Hakam palo-

Egyetemes könyvtártörténet: A kezdetektől a felvilágosodás égéig. Szerk. Tóth Gyula.

Szombathely, 1984. (továbbiakban Egyetemes könyvtártörténet) 41^-2. p. - PINTO im. 221. p.

- BENKE im. 166. p.
48 DlWAN, Muhammad Rustam Ali: Muslim contribution to libraries during the médiával
times. = Islam and the modern ages, 2. évf. 9. sz. (1978) 24. p.
49 Uo. 27-28. p.
50 KHAN, Ahmed Kabir: Organisation and administration of libraries in the islamic world. =

Islamic culture, 55. sz. (1981) 125. p. - PINTO im. 233. p. - Enziklopaedie des Islam. Ed.: M.

Th.Houtsma, 2. köt. Leiden, 1927. 1124. p. - DIWAN im. 25-32. p.
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tájában. Zakaria, egy másik rabszolgalány, pedig gyönyörű kalligráfiáiról
volt híres, a kalifa számos kéziratát ő másolta. Ahmed ibn Mohamed lánya,
Aisha híres volt kiváló szónoklatairól, szép költeményeiről és gazdag
könyvtáráról.51

A könyvtárat sokféleképpen nevezték: Bait al-hikma (Bölcsesség
háza), Dar al-hikma (Bölcsesség palotája), Klikana al-hikma (Bölcsesség
kincstára), Dar al-ibn (Tudomány háza) és így tovább. Ezer név - a könyvtár
ezer arca.

Nagykönyvtárak

A vezető szerep a magánkönyvtáraknak jutott jelentőségük miatt. Az
első muszlim könyvtárat Kálid ibn JAZID (665-704) Omajjád kalifa alapítot-
ta. Bagdadban Harun al-RASHlD (786-809) hozta létre később legendássá
növő könyvtárát 935-ben. Ibn SZAWAR Baszrában két könyvtárat is épített, a 
harmadikat Ramahormuzba tette. Hamadanid herceg Aleppóban, Banu
AMMAR kalifa Tripoliszban, al-AZIZ (975-996) kalifa Kairóban alapított
könyvtárat. Továbbá Sirazban Adid al-DUALAH (977-982), Cordobában al-
Hakam al-MusZTANSZIR (961-976) kalifa építtetett könyvtárat. Iszfahánból
és Rayból kettőt költöztettek Ghaznahba.52

A gyűjtemények nagysága elképesztő méreteket öltött. al-Mamun
könyvtárát százezernyi kötetre becsülték a kortársak. Cordobában viszont -
állítólag - hat teljes hónapig tartott, amíg a 400.000 kötetet áttelepítették az
új épületbe. Azonban akadtak túlzó becslések is, mely szerint Szabur ibn
ARDASZIR gyűjteményében 100.000-140.000 kötet, vagy a tipoliszi Ibn al-
FURAT birtokában 3.000.000 könyv lett volna. Egy másik forrás igencsak
kétes adatai szerint al-Aziz könyvtára 40 szobából állt, s minden egyes helyi-
ségben több mint 18.000 kötet fért el.53 Nyomban hozzá kell tenni, ha a szá-
mok aránytalanok is, bizonyára valós háttér adhatott alapot a nagyításoknak.

Pontos leírások nincsenek a könyvtárakról, sem a könyvek számáról,
az épület külsejéről s a berendezésekről. A nagy könyvtárakról szóló források
gyakran kimerülnek az olyan jelzőkkel, mint a csodálatos, a pazar, a kápráza-
tos, a további részletezést elhagyták. Némi viszonyítási alapot szolgáltat né-
hány medresz könyvtárának leírása. Belül elkülönítették a helyiségeket, a 
galériákon voltak a könyvespolcok, a szobában a látogatók olvashattak és
tanulhattak. Külön szobát rendeztek be a kéziratok másolására, a zenés szó-
rakozásra, az irodalmi összejövetelekre stb. Minden helyiséget gazdagon,
kényelmesen szereltek fel: a padlón gyékényszőnyeg feküdt, hogy az olvasók
keleti szokás szerint guggolva, keresztbe tett lábakkal olvashassanak, írhas-
sanak bal kezük tenyere alá támasztották a papír- vagy pergamenlapokat. Az

51 PINTO im. 233. p.
52 Uo. 224-226. p.
53 KHAN im. 126. p. -PINTO im. 221. p.
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ajtókat és ablakokat függönnyel zárták, a főbejáraton különösen nehéz füg-
göny akadályozta a hideg levegő beáramlását.54 A hiányos feljegyzések miatt
kuriózumnak számít az al-Hakam korabeli kairói könyvtár költségvetése:

Abbadani gyékényszőnyeg 10 dinár
Másoláshoz papír 90 dinár
A könyvtáros fizetése 48 dinár
Víz 12 dinár
Szolgák 15 dinár
Papír, tinta és toll 12 dinár
Függönyjavítás 1 dinár
A könyvek restaurálása, pótlása 12 dinár
Téli nemezfüggöny 5 dinár
Téli szőnyegek 4 dinár

Összesen 209 dinárra rúgott az évi kiadás.55 Szembetűnően magas a 
könyvtáros fizetése, amely komoly társadalmi megbecsülésre enged követ-
keztetni. Igaz maga a foglalkozás takarhatott tudóst, filozófust, költőt, törté-
netírót, orvost vagy csillagászt. Az összeg értékét nagyszerűen fel lehet mérni
azon, hogy akkoriban egy adófizető lakos éves adója 1-2 dinárt tett ki.

A korszak első kiemelkedő könyvtára Harun al-Rashid fiáé, al-
MAMUN (813-833) bagdadi kalifáé. О is, akárcsak apja a tanulás, a tudomá-
nyok és a művészetek bőkezű támogatója volt. Mindketten tudósok, művé-
szek társaságát élvezték, s szorgalmazták jelenlétüket udvarukban. al-Mamun
átlagon felüli szellemi képességekkel bírt, érdekelte a tudomány minden terü-
lete. Obszervatórimában méréseket végzett, írt és tanulmányozta a társtudo-
mányokat. Egyszerre hitt az asztrológiában és az asztronómiában, valódi
tudományos munkát azonban csak Jahia irányítása alatt fejtett ki. A másik
tudós, aki mellette dolgozott, al-KHVARlZMI volt, s hosszú ideig tartózkodott
a kalifa könyvtárában, míg - ura parancsára - el nem készítette az algebráról
szóló híres művét, a kalifának ajánlva és naptárát.56

Az olyan mű, mint al-Khvarizmi Algebrája, gazdag szakirodalom
meglétét kívánta meg. Valóban nagyon sok idegenből arabra fordított munka
volt a gyűjteményben, s közvetve bizonyíthatóan a csillagászati tárgyakban
is. A muszlim asztrológiának ez időben legkimagaslóbb eredménye a híres
"Ellen-őrző tábla", amelyet a (lefordított) Almagest állításainak gyakorlati
igazolása során készítettek.57

54 PINTO im. 227. p.
55 KHAN im. 126. p. - Enzyklopaedie des Islam. 2. köt. Leiden, 1927. 1124. p. - PINTO im. 
232-233. p.
56 MACKENSEN, R. S.: Four great libraries of médiával Baghdad. = Library quarterly, 2. sz.
(1932)282-283. p.
57 Uo. 283-288. p.
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al-Mamun, a mecénás nem szabta meg, mit gyűjtsenek, rendezzenek
el, viszont az irodalom terén is legalább olyan színvonalú elemzést, kutatást
végeztek, mint a tudományok terén. Rengeteget fordíttatott perzsából és in-
diaiból, amelynek finanszírozása hatalmas összeget emésztett fel. A kalifa
érdeklődését befolyásolta három főkönyvtárosa ("sahib"-ja.), Sahl, Szaid ibn
Harun és Salm. A könyvtárban egy időben csak ketten voltak, a harmadik
később jött elődje helyét betölteni, de nem tudni, hármuk közül melyik kettő
volt előbb, melyikük ment el vagy érkezett újonnan.

A perzsa származású SAHL a legismertebb, s valószínű, hogy annak
az al-Fadhnak a fia, aki már Harun al-Rashid udvarában fordított perzsa mű-
veket. Sahl fordíthatta al-Mamun perzsa gyűjteményének a többségét. Ünne-
pelték elegáns stílusáért, tudásáért, a könyvek ismeretéért. Salm hasonló
lelkesedéssel nyúlt az indiai és görög mesékhez, elbeszélésekhez. Egy alka-
lommal al-Mamunnak megjelent Arisztotelész, ennek a látomásnak köszön-
hette Salm, hogy az örmény LEO császárnál járt azzal a küldetéssel, hogy
onnan minél több görög művet hozzon magával. Útjáról tömérdek könyvrit-
kasággal tért vissza, amelyek többségükben filozófiai, geometriai, aritmeti-
kai, zenei, mechanikai és orvosi témájúak voltak.60 Harmadikukról, Szaid ibn
Harunról csupán annyi ismeretes, hogy jó szónok volt és tanulmányainak
gyűjteményén dolgozott.61

A bagdadi kalifa igyekezett korának nagy tudósait, művészeit maga
köré gyűjteni. Eszmék, nézetek, elképzelések találkoztak, ütköztek, s mérföl-
des léptekkel haladtak előre. A vitákban a kalifa is szívesen vett részt. Azon-
ban sajátos, hogy az előző nemzedékek igazságát sohasem kérdőjelezték
meg, nem kritizálták, "csak" tapasztalataikkal egészítették ki. al-Mamun ud-
vara több volt, mint "egyetem, akadémia", kutatóhely: a tudományok és mű-
vészetek óriási kohója volt, a zajló, pezsgő, virágzó szellemi élet után, s 
méreteiben mint ilyen úttörőnek mondható, mivel utána kezdtek jobban el-
szaporodni a különböző szekták, vallási (politikai) irányzatot képviselő
egyetemek, akadémiák.

Állománygyarapítás

A könyvtár állományának többféle gyarapítási módja volt. Örökség
vagy zsákmány képezhette egy új gyűjtemény magját, mint pl. az omajjád
kalifa, Kálid ibn Jazid könyvtárának gerince Omar ibn Abdul Aziz kalifáé
lehetett.62 A nagy (udvari, királyi, magán-) könyvtárak egy már korábban
meglévő gyűjtemény maradványaira épültek. A másik gyarapítási eljárás az
ügynökhálózat kiépítése volt. Azok, akik képesek voltak könyvtárat létre-

58 Uo. 283-288. p.
59 Uo. 283-288. p.
60 Uo. 283-288. p.
61 Uo. 283-288. p.
62 DIWAN im. 30-31. p.
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hozni, gondozni, természetesen igyekeztek gyarapítani, növelni az állomány
nagyságát, értékét. Akárcsak II. HAKAM (961-976), a híres omajjád kalifa,
távolra tekintő uralkodó és elsőrangú tudós volt. Könyvgyűjtő szenvedélye
olyan méreteket öltött, hogy azt még az állami jövedelme sem volt képes
fedezni. Hispánia, Szíria, Egyiptom városaiban, valamint Bagdadban,
Khoraszanban ügynököket nevezett ki, régi vagy új, ritka és értékes könyvek
felkutatására. Amikor Abul Faraj Iszfahani befejezte "Kitabul Aghani" 
(Énekek Könyve) című hatalmas költői és prózai munkáját, az ügynök értesí-
tette a kalifát, s megkérdezte, hogy beiktathatja-e ezt a könyvet, mielőtt az
országban közkézen forogna, amely által valamelyest csökkent volta az ára és
értéke. A kalifa viszont megvásárolta s így az négyezer rúpiába került, azon-
ban ez lett a már meglevő gyűjtemény II. Hakam irányítása alatti első darab-
• 63

ja.

Az ügynökök, vagy személyes kapcsolatot tartottak fenn a szerzők-
kel, vagy a könyvesboltokból szerezték be a könyveket, majd eljuttatták
megbízójuknak. A szerzeményezés harmadik módja az előbb említett kis
könyvüzletek voltak, amelyek rendszerint a mecsetek szomszédságában
sorakoztak, sűrűn egymás mellett. A könyveket árusításkor állványokra rak-
ták ki, hátukon címkével, megkönnyítve a keresést, a böngészést. A címkéket
vagy maguk az eladók, vagy segédeik ragasztották fel.64 Minden nagyobb
városban volt könyvesbolt, fontossága nem csupán abból állt, hogy a könyv-
csere lebonyolításának helyszíne volt, hanem a tudósok (ügynökök) és diá-
kok találkozóhelye is, ahol megvitatták, egyeztették azok eszmei (és csere-)
értékét. Az ügynöki feladatot tudósok (csillagászok, filozófusok, matemati-
kusok, kémikusok, orvosok stb.) költök és irodalmárok látták el.

Borsos ára volt egy-egy könyvnek. Néhány példa: al-Tabari egy tör-
téneti művének a másolata tíz dinárba, al-Khalil "Kitab al-Ain" szótára ötven
dinárba, Arisztotelész Acrosisához Afrodisiai Sándor által írt magyarázat
fordítása száz dinárba került és al-Hakam (a cordobai kalifa) ezer dinárt (=
négyezer rúpiát) fizetett a "Kitab al-Aghaniért.,S5 (Egy dinár 33,48 g ezüstöt,
ill. 4,25 g aranyat ért.66)

A másolás a gyűjtés negyedik útja volt. Erre a munkára jórészt a 
nagykönyvtárak vállalkoztak, elkülönített helyiségben nagy számú (képzett)
gyakorlott másoló dolgozott. Eltérő módszereket alkalmaztak. Olykor a má-
solók saját munkájukat másolták, máskor diktálás után írtak, egyszerre ké-
szült el az eredeti mű és annak másolata. Az intézménynek ez a szolgáltatása
a fenntartását is fedezte. A tripoliszi könyvtárban 180 írnokot foglalkoztat-
tak, közülük 30 éjjel-nappal írt, ugyanúgy a kairói és sirázi könyvtárban. Ez a 
gyakorlat élt az udvari és magánkönyvtárakban, mint pl. al-Aziz kalifánál

Uo. 20. p.
Uo. 26. p.
PINTO im. 214. p.
BURCHARD im. 47. p.
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Kairóban, al-Hakam alatt Cordobában, a történész al-Vakidinél, a spanyol
tudós Abu Mutrifnál.67

A fordítás a könyvtár másik bevételi forrása és a gyarapítás ötödik
lehetősége volt. A muszlimok a kezükbe kerülő minden idegen nyelvű köny-
vet - ha csak tehették - átültették arabra. Legendás volt al-Mamun-korabeli
fordító-iskola, ahol talán akkor a legnevesebb fordító, Hunajn ibn ISZHAK
(809-877) is dolgozott. Fordításaiért annyi aranyat kapott, amennyit a le-
fordított könyvek súlya nyomott. Munkáinak eredeti nyelve: perzsa,
szanszkrit, szír, kopt és görög volt. A kalifa tisztelete és elismerése jeléül
kinevezte irodalmi akadémiája felügyelőjévé.68

Munkásságuk a muszlim nép szellemi élénkítésén túl, lendítő erő is
volt az új szak- és résztudományok megalapozásában és továbbfejlesztésé-
ben. Ösztönzően hatott természetesen a munkák magas jutalma. Számtalan
művet állítottak össze és tettek közzé a legkülönfélébb tudományágakból
(aritmetika, földrajz, filozófia, csillagászat, meteorológia, optika, mechanika,
orvostudomány stb.).69 A könyvtárnak e két szolgáltatása, a korabeli viszo-
nyokat figyelembe véve, kifejezetten kiadói tevékenységre utal.

A könyvek tárolása, nyilvántartása

A könyvek elhelyezésében, nyilvántartásában meghatározott rend-
szer uralkodott. A könyvtár sok boltíves helyiségből állt, mint a kairói al-
Azizé 40, a sirazi 360 szobából.70 Egy szoba egy tárgykör könyveit fogadta
be.

A könyveket ládákban, de inkább szekrényekben tárolták. A polco-
kon feltüntették a tárgyszavakat. Egy-egy szekrény a fal mentén húzódott
végig, nagysága körülbelül három méter széles és embermagasságú volt. A 
szekrény tetejéről leengedhető redőnnyel zárták el a könyveket. így megőriz-
hették a gazdag és gyönyörű kötéseket a portól és a fakító napfénytől. Hátrá-
nya az volt, hogy a szellőztetés esetleges hiánya miatt férgek lephették el a 
könyveket. A faragott, festett szekrények legalább olyan dekoratívak, mint a 
könyvek.71

A könyvek muszlim szokás szerint nem álltak, hanem feküdtek a 
polcokon. A hátoldalon tüntették fel a címet és a szerző nevét. Egy-egy rakás
betetőzője a Korán volt, alatta pedig szigorú sorrendben következett a ha-
gyományt tartalmazó könyv, a jogtudományi, a lexikális, a nyelvtani, a költé-

67 PINTO/m. 215. p.
68 DIWAN im. 22. p.
69 Egyetemes könyvtártörténet 42. p. - DIWAN im. 23. p.
70 PINTO im. 228. p.- KHAN im. 126. p.
71 PINTO im. 228-229. p. - KHAN im. 124. p. - DIWAN im. 24. p. - Enzyklopaedie des Islam. 2.

köt. Leiden, 1927. 1124. p.
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szeti és más ún. "műveltségi" munkák (pl. történelem). Azaz egy szobában
lévő müvek az adott tárgykört a lehető legnagyobb teljességgel, több szem-
pontból tárták fel.

Minden szoba ajtaján függött egy lista, amelyen a helyiségben talál-
ható könyvek szerepeltek tájékoztatásképp. A nyilvántartásra (amelyen ész-
revehető az alexandriai hatás) kétféle katalógust használtak: egy betűrendeset
és egy tárgyszavazást. A katalógust könyvekbe, ill. füzetekbe vezették, tar-
talmazták a könyv címét, a szerző nevét, a szerző apjának a nevét, az író
születési és halálozási évét, az író rövid életrajzát és a kéziratok méreteit.73

Egyes források úgy adnak számot a könyvtár nagyságáról, mint II. Hakam
cordobai kalifáéról, hogy a négyszázezres gyűjtemény verses-kötetei 808
oldalnyi helyet tettek ki a katalóguskönyvben. Egy nagykönyvtár általában
többkötetes katalógussal rendelkezett, amelyet az olvasók is forgathattak.

Bibliográfia

A korszak könyv- és könyvtárkultúrájának első nagy összegző műve
a Fihrist. Ibn al-Nadim, a bagdadi könyvkereskedő 987-988-ban állította
össze tízkötetes bibliográfiáját, a Fihristet, páratlan pontossággal a katalógu-
sok mintájára. A köteteket a következő témák alapján osztotta tíz részre:

1. Korán,
2. nyelvtan,
3. történelem,
4. költészet és szépirodalom,
5. skolasztikus filozófia,
6. jog,
7. filozófia és hittudomány,
8. legendák és fabulák,
9. hitvallások és szekták,
lO.kémia.74

Ibn al-Nadim Fihristéből ismeretes az is, hogy a könyvekben az író
neve után az állt, hogy "...másolta" vagy "...al-Матшпак fordította a Böl-

csesség Házában". Ugyanilyen értelme van pl. Ibn Iszhak által írt/másolt
könyv bevezetőjében az első sornak: "Egy azok közül a másolatok közül, 

amelyet Abd Allah al-Mamun, az igazhitűek vezére rendelt." Ilyen és hasonló
kifejezések, ill. mások visszaemlékezései utalnak ex librisekre, pl. al-Mamun

GOLDZIHER Ignác: Jelentés az MTA Könyvtára számára keletről hozott könyvekről, tekintet-

tel a nyomdaviszonyokra keleten. Bp., 1874. 11. p. - Enzyklopaedie des Islam. 2. köt. Leiden,
1927. 1124. p.
73 KHAN im. 124. p. - DIWAN im. 26. p. - Enzyklopaedie des Islam. 2. köt. Leiden, 1927. 1124.
P-
74 KHAN im. 124. p. - Enzyklopaedia of Islam. 1. köt. Leiden, 1960. 1197. p.
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gyűjteményein ott állt pecsétjének nyoma vagy olyan célzások, mint a fentiek
jelezték, hogy az adott könyv kinek a tulajdona.

Osztályozás: ismeret- és tudományfelosztások76

Megoldották a tudományok, ismeretek osztályozásának alapvető
kéréseit. Talán a legkorábbi és a legortodoxabb tudós, al-FARABI volt az, aki
a tudományok felosztására vállalkozott. Az első enciklopédista, al-
KHVARIZMI már egy olyan szisztémát dolgozott ki, amely a mai arab könyv-
osztályozás alapja. Saját hivatali adminisztrációjához írta zsebkönyvét, a 
"Mafatih al-ulum"-ot. Praktikusan az "arab" tudományokra fektette a hang-
súlyt. Felosztásának két fő pillére a "vallásjog tudománya" és az "idegen 
tudományok". A szakok neve utal a tárgy arab eredetére, akár vallásos, akár
nem:

1. jogtudomány, Korán-magyarázatok (tafsir) és hagyományok (hadisz),
2. teológia (kalam),
3. nyelvtan (nahv),
4. írnoki művészet (kitaba),
5. költészet (shir),
6. történelem (akhbar).

al-Khvarizmi Arisztotelészhez hasonlóan az "Elméleti tudományok" 
(fizika, orvostudomány, meteorológia, ásványtan, botanika, zoológia, kémia,
matematika) és a "Gyakorlati tudományok" (etika, közgazdaságtan, politika)
felosztását végezte el.

A vallásos tudományok rendszerezését alaposabban dolgozták ki.
Kiemelkedő Ghazzali "Ihya" című müve - e szakot négy felé bontotta:

1. usul (alapelvek) részei pedig a Korán, a szunna, ijna (követelmény) és az
athar al-sahaba,

2. furu (származtatott tudományok) részei a fig és az ahval alqab,
3. muqadimat (nyelv, nyelvtan, írás stb.)
4. mutimmat.

A kalam (teológia) teljesen kimaradt, a nyelvészet megmaradt vallá-
sos tárgynak a negyedik osztályban az első kettő variációjaként. Azelőtt csak
két osztály volt: usul ésfuru (eredeti és származtatott tudományok). Az usult
alkotja a tavhid (Isten egysége) vagy a kalam, a tafsir és akhbar vagy a 
hadisz, a furut pedig a fig különböző ágai, vallási etikái.

Nem volt könnyű a könyvek osztályozására megfelelő sémát találni.
Az irodalom láthatóan kimaradt, mivel nem tekintették külön tárgynak, mert

MACKENSEN, R. S.: Four great libraries of médiával Baghdad. =Library quarterly, 2. sz.
(1932)284. p.
76 TlBBETS, G. R.: The classification of arable boob. = Library quarterly, 29. sz. (1959) 174—
198. p.
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már az oktatásban felaprózódott nyelvtanra, költészetre stb., nem jelent meg
egyetlen egységben sem. A történelem feltűnt al-Khvarizmi felosztásában, de
az az iszlám művészettörténetét jelenthette. Nagyon sok időszerű könyv volt
forgalomban, többségük az irodalom szakjába sorolható. A történelmi mun-
káknak részletesebb szakra volt szükségük.

Az arab írásanyag természeténél fogva három részre tagolódna: val-
lásra, irodalomra és filozófiai tudományokra. A filozófusok nem ezt az elvet
követték, kivéve al-Khvarizmit, akinél az első két osztály a vallásos jellegű, a 
többi négy az irodalmi jellegű műveké. A vallás feltérképezése még bonyo-
lultabb. A tanulmánynak nem feladata, hogy mélyebb rendszertani kérdések-
be merüljön, s egyébként is nehézségekbe ütközik európai szemmel való
követésük, értelmezésük. al-Khvarizmi és Ghazzali rendszere csupán illuszt-
rálásként állt itt.

Az iszlám kultúra hatása

Mit is köszönhet Európa - a világ az arab/iszlám kultúrának? Nehéz
néhány mondatban megfogalmazni, mert a válasz megérdemelne legalább
akkora terjedelmet, mint ez az írás. A kérdésről részben a könyvek, a fordítá-
sok és a tudományos munkák sorával már esett szó. Továbbá az értelmen
alapuló hit erősítésének szemléletével az iszlám olyan gondolkodásmódbeli
változást kényszerített ki a keresztény világból, amely azt vallotta, hogy "a 
filozófia a teológia szolgálólánya", elkezdte magyarázni a Bibliát, ill. a hitet
az írástudatlan tömegeknek, valamint már szerette volna meggyőzni ellenfe-
lét igazáról. Azonban a kereszténység ilyen előrelépést csak úgy tudott meg-
tenni, hogy az ókori kultúra eredményeit - kezdetben eltékozolt emlékeit - a 
muszümok révén visszanyerve, felélesztve megfelelő bázist teremthetett
magának. A humanizmusnak és a természettudományok fejlődésének kerék-
kötője lett később a skolasztika dogmatikus sal lángjaival, a reneszánsz már
szabad utat engedett az új törekvéseknek.

A technikai-gyakorlati eszközöket sem lehet szó nélkül hagyni, meg-
említve pl. a csillagászati, a geometriai, az optikai és orvosi eljárásokat, esz-
közöket. A táblanyomatok, a papír használata olyan előrehaladást képviselt a 
Gutenberg-világ felé, hogy azt valódi nagyságában felmérni szinte lehetetlen.
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...Sehrezád szavai Sahriár király lelkét még nagyobb tisztelet és hódolat, 
szívét pedig a büszkeség ragyogó örömével töltötte el. Miután Sehrezád hangjának 
csengését a termek is elnyelték, tekintetét a királyra emelte és így szólt: "0, minden 
idők királya, akinek korokban és nemzedékekben nem volt párja, látod, hatalmad, 
birodalmad, udvarod, vagyonod, kincsed mérhetetlen, fénye és értéke örökkévaló. 
Bölcs vagy, ó uram, hiszen tudom milyen körültekintőn tartod kezedben gondjait. De 
fenséges uram, még mielőtt újból felvennéd a nappal terheit, nyisd fel magad előtt 
lelked, nincs-e benne orvosolatlanul eltemetett fájó seb, amely elfogulatlan ítéleteid-
re ólomsúllyal nehezedne. S most nézz rám, rabszolgádra és emlékezz, hogyan kerül-
tem udvarodba. Talán sejted miért kérlek az idő kerekének visszapörgetésére, s hogy 
kedved szerint való választ hallhass, felidézem előtted egy még atyám palotájában 
megszállt messzi utazó találóskérdését a vasgyűrűről, amelyet csak annak az ujjára 
szabad húzni, akit valóban szeretünk. Egy fiú hogy-hogy nem találkozott a Tündérrel, 
csalogató hívása elől hazafutott, ahol nagybeteg édesanyjától kapta ezt a vasgyűrűt, 
s először anyjának szerette volna adni, de az nem tarthatta meg, mert nem sokkal 
azután meghalt, majd a vándorló fiú egy hű barátra lelt, s társa életének legboldo-
gabb pillanatában annak ujjára vonta a gyűrűt, akit nyomban elragadott a halál. 
Később megismerkedett egy fiatal leánnyal, veleélt, s amikor már azt hitte új társa 
élete; öröme teljes, a gyűrűt neki adta, de a leány is a halálé lett. A fiúból időközben 
megkeseredett férfi lett, s ekkor ismét megjelent előtte a Tündér, s megadván magát 
sorsának a Tündér nyerte el vasgyűrűjét. "Miért volt hát a hiábavaló halál? " - kér-
dezte a vendég. Atyám, a vezír így felelt: "Mindhárom veszteség a gyávaságot és a 
felelőtlenséget terheli. Az első, az édesanyáé az áldozat volt, mert csak így vehette rá 
fiát az elszakadásra, az önállóságra. Másodszor nem akkor ajánlotta fel a gyűrűt, 
mikor annak ideje lett volna, hanem halogatta s elkésett, hiszen korábban a barátnak 
nem adott bizalmat, s a leánynak sem akart előbb támasza lenni. Szerencsétlen társai 
mellette, bár nélküle ismerték meg a boldogságot. Nem szerethette szívvel-lélekkel 
egyiküket sem; nem vetődött fel benne idejében: választásakor a gyűrűváltás, a fele-
lősségvállalás. A Tündér pontosan ezt jelentette számára. Tudott, hogy cselekedete-
inkért, döntéseinkért mindig felelősek vagyunk amelyet méltón vállalnunk kell" 
Figyelj hát, nagy király szomorú sorsú első feleséged hűtlensége nem csupán az ő 
vétke, hiszen a hajdani gyönyörű leánynak és ifjú királynak a rang volt biztos keritő-
je. Őt nem te választottad, s ő sem választott téged, házasságotok felett mások bábás-
kodtak, így szerencsétlen szép asszonyod nem is tarthattad egyébnek, mint uralkodói 
járandóságnak, nem is bántak vele másként, még ha akarta volna sem léphette át 
sorsát. Végzetéhez az vezetett, hogy nem ismerted fel, hogy értékes birtokodnak lelke 
van, bár elhalmoztad ajándékokkal, kényelemmel mégsem azt kapta amire szüksége 
lett volna, a társnak járó tiszteletre, megbecsülésre, figyelemre. Mivel a választás, a 
döntés nem a tied volt, nem ébredt benned felelősség iránta, ahogy ő sem viseltethe-
tett felelősséggel kiváltságos helyzetéért, könnyen elveszthette tartását, méltóságát. 
Megcsalatottságod ezer és ezer leányon bosszultad meg. Mikor testvéremmel színed 
elé hoztak, haragtól fásult szíved már szomjazta a csendet, a békét, mert nővéremet 
vigasztaló történeteim hamar utat leltek feléd a nyugalom, pihenés óráiban, 
fátyla lett sértett lelkednek, meséim bűvöletében felismerted a tettek, a felelősség 
súlyát sorsodban és sorsomban. Végül kegyelmeddel engem választottál társadul. 
Csak úgy tarthatsz rendet hatalmas birodalmadban, ha előbb magadban teremted 

* BALÁZS Béla: A csend. Bp., 1985.
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meg a békét adó harmóniát, és egyre virágzó országodban még tündöklőbb és sugár-
zóbbfény övezi neved."

Le médiateur conservateur de valeurs

- extráit du contenu -

L 'étude s 'est donnée la peine d 'attirer I 'attention sur la période exceptionnelle de 
l 'humanité et de I 'Islam qui I 'est aussi bien dans I 'histoire de la civilisation. La formation 
intellectuelle, la sagesse, I'art et l'enseignement, done la culture n 'a jamais, jusqu a I'Europe 
de nos jours, été sujet a un pared respect que dans le monde arabe des 8-Werne siecles.
Aucune religion n 'a fait des conquetes aussi rapides que I'Islam qui, avec sa propagation, 
cherchait a créer sa propre base idéologique et culturelle en soutenant et sauvegardant les
résultats, les oeuvres et les creations les plus progressives de l'intellectualité d'une période
qui touchait ä sa fin. Dans cette étude apparaissent les chemins vers les livres et les
bibliothcques; les formes d'apparition des manuscrits et de I'art de manufacturer des livres;
les types de bibliothcques; les modes d 'élargissement du stock; le stockage, la registration, le 
catalogage, la bibliographic des collections; la repartition des connaissances et des sciences;
la vie culturelle du Moyen-Orient vers le tournant du premier millénaire qui s'abstenait 
entierement de la hierarchic sociale d 'exclusion. 
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