
Az arab keresztyénség emlékei. 

Arábia, a föld egyik legismeretlenebb része. A part-
vidékeket a félsziget belsejétől magas ós hirtelen emelkedő 
sziklás hegyek választják el, melyek zordságukkal a meg-
élhetést, letelepülést és civilizált községek fejlődését meg-
akadályozzák. A félsziget maga emelkedett fensík, mely 
helyenkint 2000 méternél magasabb a tenger színénél és 
hol hullámos homoksivatagokat, hol sziklás szakadékokat 
képez. A klima teljesen megfelel a föld alakulásának, amennyi-
ben a temperatura metsző hideg és tikkasztó meleg között 
váltakozik. Hosszú szárazságot, esőzés, fulasztő szélcsendet, 
vad viharok követnek. Arábiát földrajzi természete predeszti-
nálta arra, hogy mindig a romantika, a váratlan események, a 
hosszú tespedés és világraszóló tettek színhelyévé váljék. 
Törzsekre oszlott vándor arabok lakták ősidőktől fogva, kik 
az időjárás és a terepviszonyoknak engedve változtatták lak-
helyüket. A teve, a pusztai élet legkiválóbb képviselője volt 
megélhetésének kútfeje. Tevehúsból táplálkozott, teveszőrből 
készült ruhája, sátra, kötele, teve képezte gazdagságát, a 
teve volt közlekedési eszköze és isteneinek felajánlott áldo-
zata, és a teve szolgált példaképül az emberi jó és rossz 
tulajdonságok megkülönböztetésére. A törzsi élet, törzsi 
harcaival, a fejletlen társadalmi élet, pusztai jogszokásaival, 
a vérbosszú, a vendégszeretet, a védelem és az ellenségek 
gyűlölete volt az éltető eleme, társadalmi rendszere és 
ethikája e beduinoknak, mely mélyen gyökerezett Arábia 
földjében. 

A vándor és rabló proletár arabsággal szemben korán 
fejlődött ki egy másik osztálya az araboknak. Dél-Arábia 
illatszerei, kertjei, datolyái és enyhébb éghajlata kedvezőbb 
feltételeket adott az embernek arra, hogy megszeresse azt 
a helyet mely táplálja, ós ezért Dél-Arábiában találjuk a 
legrégibb városokat, melyek később birodalmakká fejlődtek. 
Dél-Arábia partjai voltak a nyugatra vergáló indiai export-
kereskedelem gócpontjai századokkal Krisztus születése előtt1) 

') Az asszír ékiratok Sargon király korából (715 Kr. e.) említést tesz-
nek Dél-arab városokról és produktumaikról, arany, fűszer, rabszolgák, lovak 
és tevékről. 
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Ε kiviteli kereskedelem különösen fűszereket és ritka állatokat 
foglalt magában (majom, páva) és Omántól az arab öbölig 
már szárazföldi úton folyt le. Mivel a Veres Tenger nem volt 
állandóan hajózható, lassankint Arábia nyugati partvidékén 
húzódott fel a kereskedelmi irány és az egyes állomások 
később városokká fejlődtek. így Szabota-ból (Hadramaut) 
a karaván út Márib felé, egész Makoraba-ig húzódott, mely 
utóbbiból később a híres Mekka város fejlődött. 

Ε városok jelentősége tisztán kereskedelmi fontosságuk-
ból származott. A kereskedelem és nyomában járó gazdagság 
teremtette meg politikai és kulturális superioritásukat a 
többi nomád arab törzs felett. A szábai királyság politikai 
ereje is e gazdasági okokban rejlett. Midőn az indiai keres-
kedelem az arab szárazföld helyett a tengeri utat kezdte 
használni, az egykor hatalmas szábai községek feloszlottak 
ós népük szétszóródott Arábia különböző részeiben. Kultu-
rá juk következtében istenfogalmuk, istentiszteletük és lelki 
életük jóval fejlettebb volt mint a nomád araboké és felirati 
köveik szövege százával bizonyítja mily alázatos, istenfélő 
néppé alakultak át. Ε déli^ arabok kiknél az istenfogalom, 
az isteni létben való hit, az Úr iránti háladatosság oly élesen 
lép előtérbe, voltak azok kiknél legkisebb ellentállásra talált 
a monotheismus. Ők voltak legelső hivei a lassan terjesz-
kedő zsidóságnak, keresztyónségnek ós később ők vették 
Medinában pártfogásuk alá a korlátlan monötheismus apos-
tolát Mohammedet. 

A szábai uralmat a himjariták (a klasszikus irók 
Homeritae-\€) uralma követte. Ezek politikai ereje nem 
közelitette meg a szábai udvarét ; a partvidékekre szorultak 
és ott sem külső támadásoknak ellenállni, sem a belső tör-
zseket féken tartani nem tudták. Királyaikat tubba-nak 
nevezték, kik közül Aszcad Kamii a leghíresebb a délarab 
legendában. Idejében zsidók egész Arábiában elterjedtek és 
arab törzsek áttértek a zsidó vallásra. Ez áttérés jórészt 
csak névleges volt mert a zsidó \'allás nem akadályozta 
meg őket abban, hogy az arab törzsszervezet és az 4—6 Kr. e. 
századbeli arab társadalmi harcokban az arab erkölcs (mu-
ruwwa) és törvényeknek megfelelően ne éljenek. Életmód-
jukban, ethikájukban a pogány arab törzsekhez hasonlók 
voltak s irodalmi hagyományaik is teljesen ez életmódot 
tükrözik vissza. Aszad Kamii a legenda szerint Perzsiából 
visszaérkezve hírűi vette, hogy fiát Jathrib városában (ké-
sőbbi Medina) megölték. Boszúból földig le akarta rombolni 
a várost és heves ostrom alá fogta. A közel lakó Kureyza 
zsidó arab törzsből két rabbi jöt t hozzá és rábeszéléssel, 
büntetéssel való fenyegetéssel rábírták Aszad Kamiit, hogy 
tér jen át a zsidó vallásra. A pogány királyból a zsidó vallás 
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lelkes híve lett és abbahagyva Jathrib ostromát Dél-Arábiába 
vonult a két rabbi kíséretében és alattvalóit a zsidó vallás 
elfogadására szólította fel. Alattvalói nem egyeztek bele 
királyuk e parancsába és istenítéletet kérték. Volt ugyanis 
egy neme az istenitéletnek Dél-Arábiában: égő tűz, mely 
a bűnöst felemésztette. Az istenitélet a bálványok elégé-
sével és a rabbik győzelmével végződött. így ta r t j a a 
legenda. Bizonyos, hogy a zsidó vallás az V. sz. végén 
Kr. u. általánosan elterjedt Jemenben. A zsidó törzsek, 
kik állattenyésztéssel és kereskedelemmel is foglalkoztak, 
erkölcsi és társadalmi vezetői voltak a pogány, minden egy-
séges morális és politikai erőt nélkülöző, egymással örökös 
harcban álló beduinoknak. 

A zsidó vallás mellett egy másik morális tényező is 
működött az arabok között. A keresztyén vallás volt a kelet-
római birodalom hivatalos vallása, és a keresztyénség az az 
erő és kultura, mely keletet a műveltség ós civilizáció hó-
nává tette, szemben a szaszanidák és az arabok polytheismu-
sával. Arábia körül volt véve keresztyén államokkal, melyek 
alattvalói kereskedelmi összeköttetésben állottak Arábiával. 
Byzanci kereskedők telepedtek le az arabok között, Jemen-
ben, Mekkában, Medinában.1) A byzanci birodalomnak érdeke 
volt, hogy Arábia nyugati és déli partjait hatalmába kerítse 
és biztosítsa kereskedelmi út já t India fele, egyrészt, másrészt 
Arábia termékeit értékesíthesse. A byzanci telepek meg-
védése politikai fontosságot nyert. 

A byzanci birodalom mellett az afrikai partig elterülő 
abessiniai birodalom, mely már korán felvette a keresztyén-
séget és szakadatlanul védnöke ós terjesztője volt a keresztyén 
vallásnak a inai napig, volt a másik fontos politikai tényező, 
mely Arábiába utat nyitott a keresztyénség eszméinek. Az 
V-ik Kr. utáni században Abessinia nagyhatalommá nőtt. 
Eredetileg arab bevándorlók voltak, kik Jemenből, Dól-Ará-
biából vándoroltak át a keskeny Báb el mandeb tenger-
szorosán át Afrikába. Anthropologiailag mindig meg voltak 
különböztethetők a négerektől, hagyományaik, legendáik 
pedig délarab származásra vallanak. Egyptommal ós a byzanci 
birodalommal folytattak kereskedelmet és a keresztyénség 
felvevése, byzanci papok, tudósok, iparosok ós kereskedők 
letelepedése határozottan kifejlesztette szellemi, erkölcsi 
képességüket ós megszilárdította politikai hatalmukat.2) 
Hajóik Ceylon szigetig bejárták a tengereket és fejedelmüknek 
a negusnak (arab. nadsasi) hót birodalom engedelmeskedett. 

*) Azraki-nak Mekka történetéről irt könyvében p. 446 Azraki A. D. 
859 körül halt meg. Művét arabul Wüstenfeld adta ki Leipzig 1858. 

2) Procopius: Persic. lib. I. cap. 19. 20. Az abessiniai kereskedelmet 
illet. 1. Cosmas Indicopleustes (Topog. Christian lib. II. 132. üb. XI. 338). 
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Az abessiniai befolyás Dél-Arábiában vállvetve erősbödött a 
byzanciabéval és a VI. század elején az abessiniai telepek 
annyira megerősödtek és kifejlődtek, hogy a negus helytartókat 
küldhetett kormányzatukra. Szemben a benszülött arabokkal 
egy behatoló, erős versenyképes nemzet volt keletkező félben, 
melynek befolyása napról-napra hódított tért az arabok között 
is. A vallás jegyében történtek akkor gazdasági ós társadalmi 
átalakulások s mivel a közös vallás egyesitette a közös 
érdektársakat és helyezte azokat szembe az ellentétes érdekű 
más vallásuakkal, a vallásháború jellegét viselik ama harcok, 
amelyek a VI. sz. elején Arábiában lejátszódtak. Emiitettük, 
hogy Aszád Kamii himjarita király (tubba) alatt a zsidó 
vallás volt általános istentiszteleti forma Dél-Arábiában. 
Követői alatt a zsidóság terjedt . Egész törzsek csatlakoztak 
hozzá, s a himjariták hatalma talán éppen e csatlakozó 
arab törzsek számától függöt t ; a lassan terjedő, szorványos 
keresztyénsógnek az abessiniai telepek adtak erélyt és támaszt 
a himjarita udvar ellen, evvel kellett tehát leszámolni. 
A legenda szerint Fajmijun (Phemion) honosította meg a 
keresztyénségetDéi-Arábiában. Ez a Fajmijun Szíriából jött mint 
térítő és békés úton működött az arabok között A nomádok 
és a letelepültek egyformán hallgatták tanítását. Más téritők 
is jártak közöttük, kiknek nevet nem tartot ta fenn a legenda, 
de vándorköltők életében gyakran hallunk róluk. így Barrak 
ibn Buhan-vó\ azt találjuk Kalbi: Dsamharat enszabi' larab 
gyűjteményes művében, hogy tevéket legeltetett kiskorában és 
a tejet egy ráhib-hoz (keresztyén pap) vitte, a ki a legelőhely 
körül lakott és ettől tanulta meg az evángelium (indsil) 
olvasását és át tért az ő vallására. Szentéletű emberek, kik 
visszavonultak a harctól, a törzsi szervezettől és a meditá-
lásnak éltek nem voltak r i tkák Arábiában a VI. században. 
Működésük kiterjedt arra, hogy megtanították környezetük 
szelídebb férflait és nőit az olvasás és az evangeüumi esz-
mékre. Barrak kedvéért unokanővére, kit egy perzsa királyfi 
rabságba hurcolt és kit jámborságáért Lejla 'a/ a'/?/e-nek 
neveztek is áttért.1) Ε módon terjedt a keresztyénség a ben-
szülöttek között. Számuk tekintélyes lehetett. Egyes tör-
zsekről mint pld. a Taj törzsről tudjuk, hogy keresztyének 
voltak. Papjaik és püspökeik is voltak, egyikük oly hires 
szónok is volt, hogy neve ós működésének híre mai napig fen-
maradt. Ama nézeteltérések, melyek a keresztyén theologusokat 
Európában foglalkoztatták, halványan visszatükröződnek 
Arábiában; az iszlám támadásának és a későbbi mohamedán 
tudósok buzgalmának a zsenge arab keresztyénség nem 
állhatott ellen, s ma csak nyomok maradtak fenn ama 
vallási életről, mely a keresztyén arabokat egybefűzte a 

') Cheikho: "Su'ara unnaszranije II. 148 lap. 



Az arab keresztyénség emlékei. 8 5 

VI. sz. elején. Nincs positiv tudomásunk, vájjon a szentírást 
valaha bármi formában arab nyelvre fordították volna, vagy 
pedig az arab keresztyén papok idegen nyelvű könyveket 
használtak-e. Margoliouth véleményével1) szemben azt hiszem, 
hogy egyes szentirásbeli fejezetek írva, is forogtak meg az 
arab községekben. Ama Mohamed előtti költők életében, kikről 
hisszük, hogy keresztyének voltak, gyakran olvassuk, hogy 
megtanulták az evangelium olvasását (jataa'llamu minhu 
tilávata' lindsíli) a hírai keresztyének, kik mint kereskedők, 
(különösen a hegy levét adták el a szomjuző nomádnak) 
bejárták az arab félszigetet az Vl-ik század elején, bírtak 
irott evangeliummal és feliratokat készítettek templomaiknak 
(mint a keresztelő szt- Jánosnak ajánlott kápolnában 568 Kr. u.) 
A korán történetileg régibb fejezetei még visszatükrözik ama 
tiszteletet mellyel az irást nem ismerő próféta a „könyv"-
nek adózik. A könyvet ós ez alatt Mohamed nem érthetett 
más könyvet mint a Szentírást, kitábnuk (iromány) hivja az 
arab ; azokat pedig, kik e könyben hittek, ennek tanítását 
követték, szóval a zsidókat és keresztyéneket ehltflkitáb, 
a könyv birtokosai, a könyv népének nevezte. Mohamed az 
irást nem ismerők bámulatával, tekintett az írástudó keresz-
tyénekre és azt hirdette, hogv a könyv népének bármelyike 
is döntő véleménnyel bir történeti kérdésekben. Viszont 
vádolta a zsidókat, hogy meghamisították a „könyvet" és 
elferdítették ama helyét, mely megjövendölte, hogy ő t. i. 
Muhamad Áhmed Mustafa a παραχλψος (János ap. XVI. 7.) 
el fog jönni, hogy helyreállítsa az Isten birodalmát a földön. 
Ez érvek azt látszanak bizonyítani, hogy töredékekben 
ismeretesek voltak a szentírás irott szövegei az arábiai 
keresztyének között. 

Dél-Arábiában volt a keresztyén községek főerössége. 
A zsidók és a keresztyének között már régebben lehettek 
apró súrlódások, Kr. u. 523-ban két zsidó gyermek hirtelen 
eltűnt és megöletésükkel a keresztyéneket vádolták, kik 
Nadsrán-ba menekültek. Zu Nuwász, a himjarita király, ki 
maga fanatikus zsidó volt, alattvalóival, kik viszont az idegen, 
behatoló abessiniaiakat gyűlölték, megtámadta Nadsránt. 
Rövid küzdelem után elfoglalta a várost és lakóinak a 
zsidóvallás, vagy a halál közti választást engedte meg. 
A nadsrániaiak visszautasították Zu Nuwász ajánlatát. Sokan 
kardélre hányattak, a többit bedobták egy árokba, melyet a 
király parancsára ástak ós rőzsével tüzet raktak fölöttük. 
Ε gyászos martyromságról emlékezik meg Metaphrastes és 
Nicophorus Callistus legendája és egy szíriai levél. Szent 
Arethas, kit Nadsrán fejedelme gyanánt szerepeltet a legenda 

*) Mohammad and the Rise of Islam ρ. 35. 
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az arab Harith névvel azonos. A vértanuk számát a legenda, 
340-re teszi. A kegyetlenség, mellyel Zu Nuwász Nadsránnal 
szemben eljárt, Arábiában is feltűnést keltett és emléke sok 
ideig megmaradt. Közel egy századra rá, Mohamed szenvedé-
seiben és üldöztetésében a Nadsránbeli keresztyéneket állí-
tot ta társainak példaképül. „Átkozottak az árok ásói, tűzrő-
zsékkel telve, midőn körülvették azt és tanúi voltak ama 
gonoszságnak, melyet igaz hívők ellen elkövettek. És semmi 
ok miatt nem sanyargatták őket, kivéve, hogy hittek a 
hatalmas, a dicsőséges Istenben — — V ) 

A nadsráni keresztyének leöletése súlyos következmé-
nyeket vont maga után. Menekültek a byzanci udvarba 
hozták a gyászos hirt, s ez nem volt hajlandó az esetet 
büntetlenül hagyni. Nonnosust küldte 533-ban az abessiniai 
királyhoz, ama meghagyással, hogy rábizza Arábia meghódí-
tását, ha a byzanci udvar érdekét megvédi Arábiában és 
elő fogja segíteni a selyemkereskedelmet. Nem feledkeztek 
meg arról sem, hogy a negus arab birodalma erős támasz 
lesz a szaszanida udvar ellen. Nonnosust azonban annyira 
meglepte a negus országának terjedelme, hatalma ós gazdag-
sága, hogy megelégedett azzal, hogy a negus Arját vezérlete 
alatt 70,000 abessiniai harcost küldött Jemenbe. Zu Nuwászt 
elhagyták feudális nemesei, serege szétszóródott; „Midőn 
látta, mily sors vár rá és népére, a tenger felé fordította 
lovát, átnyargalt a sekély vizén mig elérte a mélységet, 
belevetette magát és nyoma veszett."2) 

Az abessiniai keresztyén sereg győzelmét kihasználva 
észak felé nyomult, hogy hatalmába ejtse a kereskedelmi 
utakat és a jelentősebb városokat. Zu Nuwász kegyetlenségét 
hasonló eljárással torolta meg. A férfiak jórészét megölette, 
asszonyaik legszebbjeit pedig urának a negus-núk. küldte. 
Arját lett Dél-Arábia alkirálya és e minőségben mindent 
megtett, hogy a keresztyén vailást elterjessze és megerősítse 
Arábiában. Byzancba küldött egy orthodox patriarcháórt és 
számos keresztyén templomot épített. Egynéhány évig folyt 
e téritős és abessiniai uralom, mig az alkirályi méltóság nem 
gerjesztette fel Abralia, egy abessiniai tisztnek irigységét. 
Abraha számos követőt talált a seregben és majdnem nyilt 
lázadás tört ki, mire Abraha és Arját megegyeztek, hogy 
páros viadallal, milyenek akkor széltében dívtak Arábiában, 
fogják eldönteni az uralom kérdését. Az abessiniai keresztyén 
sereg jelenlétében állt ki a két hős és vitézül verekedtek. 
A párbajban Abrahat érte az első sebesülés. Arját ki magas-
termetű volt, a kis kövér Abrahának agyát akarta lándzsájával 

') Koran: LXXXV. fej. 
2) Tabari: Tárikh I. 927. Nöldeke: Gesch. d. Perser u. Araber 192 1. 
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kilocsantani, de a lándzsa célt tévesztve lesiklott Abraha 
homlokáról orrára és ajkára ós végig hasította arcát. Innen 
nevezték el az arabok al asramu, „hasadtorrú"-nak. Mielőtt 
Abraha viszonozhatta volna a csapást, szolgája Atrad elő-
futott és megölte Arjátot. így viaskodott a két keresztyén 
vitéz a pogány arabok feletti uralomért. 

Abraha győzelme a keresztyónséget biztosította Arábiá-
ban. Az abessiniai negus ugyan nem akarta elismerni 
Abrahát, de miután ez hűbéresének ajánlotta fel önmagát, 
a negus is megnyugodott. Abraha és a keresztyénség 
különösen ama helyeken tudott gyökeret verni, hol délarabok 
voltak a lakosság többsége. Kulturális traditióik és városi 
letelepedettségük egyengették a keresztyénség útjait délarab-
lakta városokban, telepekben. Szaría-ban, mely a szábai 
királyság fővárosa volt, Abraha pompás templomot épitett 
al-kalisz nóven (talán a görög kilisza ?) melyhez foghatót 
nem láttak még az arabok. Ε templom volt gócpontja az 
arab keresztyénségnek a Vl-ik század második felében, 
s Abraha igyekezete az volt, hogy e templomba és e szentély 
köré csoportosítsa az arabokat ; a mekkai fekete kő 
(hadsaru' laszvad) zarándoklásától, mely a pogány arabság 
és később a mohamedán világ legszentebb ereklyéje és zarán-
dokhelye lett, a keresztyén szentélyhez akarta kötni az 
arabság érdekeit, hogy a keresztyén vallás révén is szoro-
sabbra fűzze viszonyaikat Abessiniához és biztosítsa az 
abessiniai uralmat Arábia felett. Két párt, mely két 
különböző világnézlet alatt, a benszülött pogány virtus és a 
keresztyén idegen vallás által alapozták meg hatalmukat, 
állt egymással szemben. Mekkában egy fekete meteorkő vált 
a vallási központja a törzsekre szórt, számos ellentéttel 
egymással meghasonlott arabságnak. Az év négy hónapjában, 
a szent hónapokban a közös szentély tiszteletére beszüntettek 
mindennemű harcot a törzsek között és elvándoroltak 
Mekkába, hogy hétszer körüljárják a szent követ. Ε zarán-
doklás nagy anyagi és erkölcsi hasznot jelentett a mekkai 
kereskedőkre nézve; ők voltak úgyszólván az arabság 
szentélyének őrei, s a mekkai arisztokraták a pogány arabság 
képviselői és védői. Egy új szent központ, egy új rend és 
világnézlet keletkezése elviselhetetlen volt rájuk. Tabari, 
az arabok nagy világtörténésze (szül. A. D. 738) a szariai 
keresztyének és a mekkai pogányság közti összeütközést 
Abraha egy levelének tulajdonítja, melyet a negushoz intézett 
és melyben ígéri, hogy Szaríát teszi Arábia vallási köz-
pontjára. Ε levél híre egész Arábiában elterjedt és a félté-
kenység és szenvedély egy a Banu Fukajm törzshöz tartozó 
embert arra bírt, hogy a keresztyén templomot illetlen 
módon megbecstelenitse. Midőn Abraha megtudta, hogy e 
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gyalázatos tett szerzője a mekkai szentély őrei közé tartozik, 
ki nem személyes, hanem pártja, a pogány arabság indokából 
követte azt el, elhatározta, hogy leromboltatja a kockaalakú 
építményt, melyet a mekkaiak a szent kő felé emeltek, a 
kábát.1) Abraha expedíciója Mekka ellen nem volt sikeres. 
A városbelieket ugyan megijesztették az Abraha seregében 
látott elefántok, melyek ismeretlenek voltak az arabok előtt 
ós kevésen múlt, hogy Mekka nem esett az abessiniaiak 
kezébe. Az elefántok mély hatást tettek nemcsak a város-
beliekre, de a környékbeli törzsekre, úgy hogy az évet, 
melyben Mekka és pogány arabság majdnem elbukott a 
keresztyénséggel szemben 'ámu'lfili, az „elefántév"-nek 
nevezték (A. D. 570). A legenda azt tartja, hogy isteni segítség 
nélkül, a mekkaiak nem kerülték volna ki sorsukat. A mek-
kaiak természetesen Állát ós Uzza bálványaiknak tulajdoní-
tották a segítséget, melyet égi madarak hoztak, köveket 
ejtve az abessiniaiak fejére.2) Mohamed, ki oly részvéttel 
nyilatkozott a nadsráni keresztyének felől és sorsában ama-
zokéban keresett vigaszt, a pogányság pártját fogja a keresz-
tyének ellen, Mekkánál. Ez esetben az Isten a pogányokat 
segítette, amazok ellen, „kik a hatalmas, dicső Istenben 
hisznek".3) 

Az abessiniai uralom Mekka kudarca után rövid életű 
volt. A szaszanidák, az arabok hívására átjöttek Arábiába és 
Abraha seregeit megverve. Perzsia fenhatósága alá hajtották 
az országot. A szaszanida uralommal ér véget ama keresz-
tyén befolyás, melyet az arab politikára és kulturára Abes-
sinia dólfelől éreztetett és mely az 570-iki hadjáratban érte 
el tetőpontját. „Az aethiopiaiak kiveretése Ázsiából — mondja 
Gibbon — közelről érintette a római birodalom hanyatlását 
és bukását. Ha Arábiában keresztyén uralmat sikerült volna 
fentartani, Mohamed működését zsengéjében lehetett volna 
elnyomni és Abessinia megakadályozhatta volna ama forra-
dalom kifejlődését, mely a világ vallási ós társadalmi állapotát 
megváltoztatta."4) 

Mig a keresztyénség mint idegen politikai hatalom lépett 
fel dél felől, észak felől a magasabb műveltségű szaszanida 
birodalom és a byzanci közvetlenül éreztették jótékony hatásu-
kat a pogány arabsággal. A csatangoló törzsek, kiket a félsziget 

') Kába annyit jelent mint kocka. A magyar „köb" (Kubik, cube stb.) 
szók belőle származtak. A kába északkeleti sarkába van építve a fekete szent 
kő, melyet a zarándokok megcsókolnak. 

2) Abraha seregét a fekete himlő kitörése birta visszatérésre. 
3) Lásd a Koran CV. fejezetét. „Vájjon nem láttad-e, hogy bánt az Úr 

az elefánt birtokosaival ? Nem döntötte-e őket tévelygésbe csalárdságuk miatt ? 
És madarak sergét küldte ellenük. Köveket szórtak rájuk agyagból. És lelegelt 
vetéshez tette őket hasonlóvá." 

4) Decline and Fall of the Rom. Emp. cap. XLII. finis. 
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nem tudott eltartani, észak felé húzódtak ós északon civilizált 
államok tőszomszédságában is folytatták pusztai életmódjukat. 
Betörtek a városokba, kifosztották lakóikat és visszatértek 
táborukba. Ε becsapások azonban a szomszéd államok kon-
szolidálásával véget értek. A byzanci birodalom terjedésében 
összeütközött Perzsiával és mindkettő, hogy saját magát 
kímélje, a nomád arab törzseket szerződtették egymás ellen. 
Ez volt a keletrómai birodalom tradíciója, melyet sikeresen 
alkalmazott a Haurán sivatagban Perzsia ellen, arabok segít-
ségével, a duna-tiszai barbárok ellen pedig szlávok segítségével. 
Ε politikát használta fel Perzsia is a keletrómai birodalommal 
szemben. Egyes arab törzsek hol az egyik, hol a másik nagy-
hatalom szolgálatába szegődtek és harcaik révén több kevesebb 
függetlenséget szereztek meg. A harmadik Kr. utáni században 
már javában harcolnak egymás ellen arab törzsek, mint a 
byzanci, illetőleg a szaszanida birodalom hűbéresei. A társadalmi 
desintegrálás következtében a III-ik század vége felé már 
osztályokra oszolva találjuk a Mesopotámiában letelepedett, 
vagy csatangoló arabokat. Az aramaeusok, kik közütt ekkor 
már terjedt a keresztyénség és városokban települtek, voltak 
az arabok letelepedésére döntő befolyással. Aramaeus és arab 
keveredés nyomai látszanak meg ama társadalmi állapoton, 
melyfelől Hisamiibnu Muhammed al-Kalbiszolgál tudósí-
tással. Hírában,mely néhány mértföldnyireKufától délre feküdt, 
találjuk az első arab telepet. Híra maga táborhelyből fejlődött 
várossá, (aram. hériá a. m. garnizon, tábor). Perzsia első 
szaszanida királya, ArdasírBábakán (A. D. 226-241) uralkodása 
alatt Kalbi szerint három osztályból állott Híra népe. 1. a 
Tanúkh név alatt ismeretes, jemeni, (dőlarab) törzsekből 
egyesült federatió, kik az Eufrát folyótól nyugatra Híra és 
Anbár között telepedtek le és arab pusztai módra teveszőrből 
készült sátrakban tanyáztak. 2, az I'bád neve alatt ismert 
városlakók, Hírában, 3. az Ahláf (kliensek) kik részint a 
Tanúkh törzsfederatióhoz csatlakoztak, részint az/ 'Mefr-akhoz 
szegődtek. A Tanúkh törzsarabjai voltak a szaszanida kormány 
határőrei. Az ő kezükben volt a katonai hatalom, melynek 
segítségével politikai hatalmat is szereztek maguknak. A 
Tanúkh-bó\ fejlődött ki ama osztály, mely az aramaeus és 
arab vegyülék városlakók felett uralkodott, kormányozta, 
adóztatta és megvédte őket. A városbeliek nem állhattak 
ellen e fejlődésnek; társadalmi harcaikról nem tudunk, de 
nem is lehettek azok hevesek, mert a Tanúkh fokozatosan 
emelkedett a kevés egyéniséggel, és társadalmilag fejletlen 
aramaeus lakósok fölé, kikhez törzsbeli arabok is csatlakoztak. 

*) Kalbi (megh. 820 körül) munkája Tabari történelmi művében maradt 
fenn. Kalbi a Urai templomokban található könyveket tanulmányozta át és 
ezekből állította össze a lahmida dinasztia genealógiáját. 
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A Ta,núkh-bó\ emelkedett hatalomra a Lakhmida dinasztia, 
melynek első, legendával elhomályosított képviselője gyanánt 
Al-Kalbi, ' A m r u b n u lAdi-1, Lakhm ben Rabi'a fiát említi. 
(230 körül A. D.) Ε dinasztia a kard hatalma jogán uralkodott; 
táborban éltek, a törzsszervezet kereteiben és a törzsi ethika 
(muruwwa) szabályai szerint. A pusztai arabot mindig meg-
különböztette életmódja a városi (hadari, karavi) arabtól. Ez 
utóbbinál nehezebben állt meg a törzsszervezet és a vele 
járó törzsi társadalmi élet; külső ethikai befolyás könnyebben 
talált utat hozzá. A városokban, telepekben, fejlődött legelőször 
a zsidóság, a keresztyénség ós az iszlám. A Lakhmidák, 
dacára pusztai életmódjuknak ós szervezetüknek, nem álltak 
oly merev ellenségeskedéssel szemben a városi kulturával, 
mely magával hozta a keresztyén eszmék fejlődését. Már a 
harmadik Kr. utáni században találkozunk a hírabeliek második 
társadalmi osztályával, melynek külön osztálylyá való tömö-
rülése a III-ik században történeti fejlődést tételez fel. Az 
Tbádi néven nevezett osztály keresztyénekből állt. I'bád azt 
jelenti „Isten szolgái/' és e névvel külömböztették meg az 
arab keresztyéneket, az „istenszolgálókat" a pogány araboktól, 
kiknél az ima és istentisztelet ismeretlen fogalmak voltak.1) 
A pogány városlakók kezdetben számra nézve felülmúlták a 
keresztyéneket, később mindinkább csatlakoztak hozzájuk 
városbeliek és kliensek (ahláf). Fontos momentum, hogy a 
keresztyénség meg tudta törni Hírában a törzsi szervezetet. 
A keresztyén eszme nem ismert el külömbséget a törzsi 
leszármazásban, aki tanait hiszi, egyforma. Ε törzsi megkülöm-
böztetés annyira elmosódott, hogy a IV-ik századtól kezdve 
csak mint „keresztyének" (i'bád) szerepelnek a külömböző 
törzsbeli emberek. Az i'bád kereskedők voltak, különösen 
bortermelést és borkereskedést űztek és mint ilyenek végig 
járták az arab félszigetet és példájukkal, életmódjukkal, imád-
kozásukkal és magasabb műveltségükkel mindenütt meg-
nyerték a beduinok tiszteletét. Korán tudtak irni és olvasni. 
Valószínűleg ők alkalmazták először a mai arab írás ősi 
jeleit, az úgynevezett kufíta, alphabétát. Ők lehettek első 
tanítói a lelki élet hiányát érző egynéhány beduin harcosnak, 
tevepásztornak, rablónak és városbeli kereskedőnek. Az ő 
keresztyénségük nem hatott oly idegenszerűnek az arábiai 
pogányra, mint az abessiniaiaké, mert nyelvük és traditióik 
közösek voltak. Természetesen nem szabad azt hinnünk, hogy 
az i'bád-ot mindenütt ama tisztelettel fogadták a beduinok, 
mint Barrak, vagy Lejla 'afafifa. Sokan gúnyolták városi 

') Az imát Mohamed a vallás legfontosabb tényezőjének tartotta, de e 
fogalom annyira idegen volt mindig az araboknál, hogy szavuk sem volt rá. 
Mohamed a kereszténységtől kölcsönözte az „ima" arab szavát: szalvat (szálát) 
a latin salvat, miből a szállá — imádkozni, ige keletkezett. 
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életmódjukat és renyhe életüket. Sokan nyelvüket is lekicsi-
nyelték és hitványnak tartották a beduin nyelvével szemben. 
A pusztai beduin különben mindig tökéletesebbnek tartotta 
saját virágos eredeti nyelvezetét a városiak finomultabb, de 
szegényebb kifejezéseinél Ál-'Adsdsád (megh. A. D. 709) költő 
azt mondja kortársairól, Tirimma és Kumajtról, hogy „mindig 
kérdeztek tőlem ritka költői kifejezéseket és én mondtam 
nekik néhányat. Később azt találtam, hogy e kifejezéseket 
helytelenül használták költeményeikben, mivel városbeliek 
voltak akik azt akarták leirni, amit nem láttak, holott ón 
mint ősi beduin azt irom amit láttam ós tettem."1) Viszont 
a beduin társadalom legjelesebbjei Hírá-t ismerték el az arab 
irodalom központjává. Kiváló költők, mint Nábiga, Labíd, 
A'sa, keresték fel Hírát és a hírai keresztyénség nem tűnt 
el nyom nélkül benyomásaikban, gondolataikban és költemé-
nyeikben. 

Az ahláf (kliensek) osztálya, menekültekből, kiket vér-
boszú üldözött, vagy szegény földműves, iparos avagy harco-
sokból állott. Foglalkozásuk szerint csatlakoztak a Tanúkh 
illetőleg városlakókhoz. 

Az i'bádkorán éreztették hatásukat a Lakhmida udvarral. 
A világi élet, mely a realista pusztai arabnak oly kedves volt, 
rabló hadjárataival, zsákmányával, nem volt az ábrándozó, 
idealista keresztyéneknek eszménye. A hírai uralkodói. Nu'mán 
kiről olvassuk, hogy az V. század első felében uralkodott, 
jó szívvel viseltetett keresztyén alattvalóival szemben. Már 
410 A. D. körül hírai püspökről szól tudósításunk. A legenda 
I. Nu'mán keresztyénnek tart ja . Nem érdektelen talán fel-
említeni ama körülményt, mely e hitet keltette keresztyén 
alattvalóiban. Nu'mánt tart ja a legenda a Híra melletti hires 
Khavarnak nevű várpalota építőjének. Ε várat I. Jazdigird 
szaszanida király emeltette fia számára. Nu'mán az építő-
mestert egy Szinimmár nevű byzanci keresztyént ledobatta 
a vár fokáról, nehogy a vár építési titkát elárulhassa. Egy 
tavaszi napon Nu'mán vezérével Khavarnak várában ült és 
bámulattal nézte végig az alatta elterülő síkságot, kertjeivel, 
pálmáival, csatornáival az Eufráttól keletre ós nyugatra. A 
látvány elragadta Nu'mánt, ki folkiáltott: „Láttál valaha 
felségesebbet?3 „Nem" felelte a vezér, „de mindez mulandó." 
„És mi az ami nem mulandó?" kérdó Nu'mán. „Az ami Istennel 
van, az égben!" „Hogyan lehet azt elérni?" „Azáltal, hogy 
lemondasz a világ gyönyöreiről és Istent szolgálod és azt 
igyekezed elnyerni, amit az Ő jósága nyújt." 

Nu'mán rögtön elhagyta Khavarnak várát, még azon 
éjjel darócruhát öltött, titkon a sivatagba vonult és vándor 

') Kitábu'ul-Agáni (Énekek Könyve) II. 18. lap. 
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remetévé vált. Az arab írók keresztyénnek tartják Nu'mánt, 
habár erre nézve nincsen positiv adatunk. Ε fenti legenda is 
valószínűleg 'Adi bnu Zejd hirai keresztyén költő verse 
hatása alatt fejlődött, melyet prózai fordításban mutatok 
itten be.1) 

Nézd és bámuld Khavarnak urát 
(Mert isteni vezérlet tiszta látást ád) 
Ki egykor végtelen birtok ura 
Végig nézte a széles Eufrát partját , 
És hirtelen szivét félelem hatotta át 
„Ó ember, kit halála vár, élvet találsz-e i t t?" 
Uralkodtak, növekedtek, de dicsőségük légbe szállt 
Ott hevernek sírjaikban már sok éven át. 
És hervadt levelekhez hasonlóan 
Hajtja őket a szél vad forgatagban. 
A Lakhmida dinasztia általában nem volt mindig keresz-

tyéni eszméktől áthatva. Harcaik a byzanciak hűbéresével a 
Gaszanidákkal és egynéhány királynak magán élete éppen 
az ellenkezőjét tanúsítja. Igy III. Munzir, kiről az arab írók 
azt állítják, hogy keresztyénné vált, uralkodása kezdetén a 
legkegyetlenebb módon bánt alattvalóival. 

A Kitábu Ί Agániban találjuk a következő elbeszélést, 
mely jellemző a hírai udvar életére és alattvalói lassú, füg-
getlen keresztény fejlődésére nézve. III. Munzirnak két ivó-
társa volt, kiket egy összeszólalkodás miatt elevenen el-
temettetett. Másnap reggel ittaságából magához térve, elfeled-
kezve a mult éj eseményeiről,magához hivatta ivótársait. Midőn 
tudomására hozták, hogy azok sírjukban meghaltak, annyira 
elszomorodott és annyira bántotta lelkiismeretét tette, hogy 
két obeliszket emelt sír juk fölé, melyeket algarriján „vérrel 
mocskolt"-nak nevezett. Évente kétszer kereste fel e obelisz-
keket ; a két nap egyikét „jó nap"-nak, a másikat „rossz" 
napnak nevezte. A jó napon 100 fekete tevét adott annak, 
akivel legelőször találkozott, mig a rossz nap első találkozóját 
egy macskafejjel ajándékozta meg és azután az obeliszk 
mellett feláldozta és vérét az obeliszkre frecsentette. Ε 
kegyetlenségnek esett áldozatul a keresztyén költő 'Abidubnu 
Uabrasz is. Ε szokásnak Munzir addig hódolt, mig egy Taj 
törzsbeli keresztyén nem esett áldozatává. Hanzala, így hívták 
a szerencsétlen áldozatot egy évi haladékot kért Munzirtól, 
hogy ezalatt ügyeit rendezhesse és egy év után visszatérjen 

') Szerző költői ügyesség híján nem nyújthat műforditást. Az arab 
irodalom remekeinek költői műfordítása magyar nyelvre igen hálás feladat 
lenne. Eddig, sajnos, egyik verselőnk sem vállalkozott arra, hogy e szép fel-
adatot megoldja és a magyar közönséggel megismertesse a gazdag arab iro-
dalmat. 
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halálára. Kezeséül Saríku'bnu 'Amr vállalkozott. Az év utolsó 
napja következett már és Sárik elkészült halálára, a 
sirató asszonyok körülállták és énekükbe fogtak, midőn a 
távolból egy lovast pillantottak meg, halotti ruhában egy 
sirató asszonytól követve. Hanzala volt. Munzirt meghatotta 
e becsületesség és kérdezte okát. Hanzala a keresztyónséget 
és tanítását vallotta e szavatartásának okául s Munzir fel-
kiáltott: „Valóban dicső vallás az, amely ilyenre tanítja híveit," 
felvette a keresztyénséget és megszüntette kegyetlen áldo-
zását.1) 

Munzir áttérésére nézve sincs positiv adatunk. A kitábu 
'lagánit (Énekek könyve) az abbaszida kalifátus idejében állí-
totta össze Abu' lfarads al-Iszfahani, (megh. 967) és a Mohamed 
előtti kor szellemét gyakran az abaszida koréval helyettesi-
tette. A Kitábu' lagáni magában foglalja az arab vándor és 
letelepedet költőknek műveit, apró elbeszéléseket, románcokat, 
és mondásokat. Főforrásunk a régi arab irodalom és társa-
dalmi életre nézve. 

Utódja Amru' bun Hind volt. Amrt mint „Hind fia" emii-
tik a költők és kortársai. Ez a Hind, Kinda törzsbeli hercegnő 
volt, kit Munzir egyik rabló hadjárata alkalmával fogott el 
fia számára. Hind a keresztyén vallást vette fel ós Hírában 
zárdát építtetett.2) Alatta Hira irodalmi központtá vált. Tarafa, 
'Amru 'bnu Kulthúm ós Hárithu 'bnu Hilliza költők Hírában 
jár tak s Hira kulturája inspirálta költeményeik legszebbjeit. 
'Amr után a hírai dinasztia legkiválóbb és legismertebb ural-
kodója III. Nu'mán volt. (508—602) Előkelő keresztyén családnál 
nevelkedett Hirában, és nevelkedése idejében jutott szoros 
kapcsolatba lAdi bnu Zejd keresztyén arab költővel, ki állí-
tólag királyi családból nősült. Nem érdektelen számunkra e 
nősülés legendája, mert bepillantást enged a hírai keresztyénség 
életébe. Az elbeszélés maga a már emiitett Kitábu 'lagáni 
(Énekek Könyve)-ban fordul elő. (II. 22.) 

'Adi férfias szépsége, műveltsége és vitézsége által meg-
szerettette magát a perzsa udvarral és Anúsirván szaszanida 
király titkárául és arab irnokáúl szerződtette. Adi előtt 
sohasem használták az arab nyelvet hivatalos iratokban. 
Diplomáciai kiküldetésekben is volt része: Konstantinápolyba 
küldték a császár elé, ki kitüntetéssel fogadta. Hazamenet 
Syriában, Damaszkusban tartózkodott, hol először bocsátotta 
verseit a nyilvánosság elé. Atyja halála után vadász életet 
folytatott ós mint ilyen fordult meg Hírában is, hol Nu'mán 
fejedelem leányába szeretett. Ε lányt Hindnek hivták. Ide-
jének legszebb asszonyai közé tartozott. Húsvéti hót csütör-

') Agani XIX. 87. 
*) Nöldeke: Gesch. d. Perser u. Arab. 172 1. 
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tökjén, a templomba ment Hínd, hogy felvegye a szentséget. 
'Adi is a templomban volt. Mialatt a lány imájában volt 
elmélyedve, megfigyelte és szépsége — nagy, sudár termetű 
lány volt, elbájolta. A lány kíséretének feltűnt ugyan 'Adi 
figyelmes tekintete, de felszolgálója, Mária, ki maga is 
szerelmes volt a deli ifjúba, nem engedte meg, hogy figyel-
messé tegyék rá, mivel csak ily módon gondolt 'Adi közelébe 
férkőzni. Végre Hind észrevette 'Adit s szégyenkezve tett 
szemrehányásokat szolgálóinak. 'Adi beleszeretett a gyönyörű 
Hindbe, de nem vallotta meg szerelmét egy évig. Mária, ki 
már nagyon vágyódott viszontlátni 'Adit, rábeszélte Hindet, 
hogy menjenek el a Szt. Tamás templomba, melynek szép-
ségét színesen festette le előtte. Az apácák és lányok, kik 
felkeresik, a sok izzó lámpa, a gyönyörű épület felizgatták 
a lány képzeletét és végre engedett szolgálója rábeszélésének. 
Mária, rögtön értesítette 'Adit a tervezett találkáról, ki 
legszebb ruháját öltötte fel ós számos fiatal ember társasá-
gában a templomba sietett. Midőn Hind belépett a templomba, 
Mária felkiáltott. „Nézd e gyönyörű ifjút, istenemre, szebb δ 
mint a lámpák és minden egyéb amit itten látsz!" Ki ő? 
kérdezte Hind. ,,'Adi 'bnu Zejd" felelte a szolgáló. „Gondolod, 
hogy megismer, ha közelebb jövök?" Mária igenlő válaszára 
közeledtek feléje és növekvő érdekkel figyelte amint társaival 
csevegett, kiknél delibb, szebb, ékesebben szóló és nemesebb 
volt. „Szólj hozzá — mondá Mária úrnőjének, kinek tekintete 
elárúlta érzelmét. Néhány szó után a szerelmesek elváltak. 
Néhány napra rá a szerelmes Mária felkereste 'Adit és meg-
ígérte, hogy kieszközli házasságát, ha előbb őt fogja szeretni. 
Mária minden alkalmat felhasznált, hogy Nu'mannal tudassa, 
mennyire szereti lánya 'Adit és ha házasságukat ellenezné, 
Hind kárt teend magában. Nu'man Mária intrikáinak nem 
tudott ellenállni s csellel ráhagyta magát venni arra, hogy 
lányát 'Adihoz adja. 

Jellemző e mesében a keresztyének nagy befolyása 
Hírában. A templomi találka — nem az utolsó eset, hogy a 
szentély vált szerelmes párok első találkozójává — úgy érint, 
mintha nem is a Mohamed előtti időkbe esnék. Maga a 
fejedelem is keresztyén és lánya az akkori arabság ünnepelt 
költőjével keresztyén templomban kelnek egybe. 

A hírai dinasztia mellett Syriában Damaszkus környékén 
uralkodott a Mohamed előtti arabság másik fejedelemsége: 
a Gasszanida udvar. A Gasszanida arabok is Dél-Arábiából 
vonultak fel Syriába és a byzanci udvar hűbéresei lettek a 
hírai arabok ellen. Történetüket homály fedi. Állandó tele-
pekkel nem birtak, hanem táborban laktak, melyet az évszak 
és a politika követelményei szerint változtattak. A Gassza-
nídák nem kerülhették ki a byzanci kultura jótékony hatását ; 
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a keresztyénség és a civilizáció őket is áthatotta, sőt terü-
leti közelségük folytán a híraiakat felül is multák a kultú-
rában. A vándor beduin költőknek menedéket nyújtottak és 
sokan nekik köszönhetik életük megmaradását. 

Nábiga ki III. Nu'man kegyét vesztette Syriába menekült 
és a Gasszanidákban talált nemes patrónusra. Amr-ben Harith 
uralkodóról irta dicsérő versét, melyben ez ismert két sor 
fordul elő. 

Egy hibájuk van: kardjuk éle eltompult 
Ellenségük kemény páncéljától, 

avagy: Természetük bőkezű, milyent Isten 
Senki másnak nem adott. 
Erényeiket senki sem kifogásolhatja 
Hazájuk: a Szent-Föld; hitük igaz. 
Reményük a jó tettekben van. 
Finom lelkük, nemes hajlamuk, 
A pálmák ünnepeit tar tat ja meg. 
Sápadt szüzek, skarlát selyem öltözékben 
Üdvözlik őket, illatos ágakkal ilyenkor. 
Sokáig békén élnek, bár harc a mesterségük, 
És izmaikat zöld vállas ruhák, fehér újjú öltözék 

díszíti . . ,1) 
íme e tényezők voltak fontossággal az arab pusztai 

élet befolyásában. A költők kik a nép jellemét, életmódját 
leghívebben tükrözték vissza, voltak ama keresztyén köz-
pontok radiusai, kik az ott nyert szellemet terjesztették 
Arábiában. Az arab ethika merőben különbözött a keresztyén 
felfogástól. A bocsánat ismeretlen fogalom volt a beduinok 
előtt, kiknek társadalmi rendjét az ököljog, a vérbosszú 
tartotta fenn. Minden egyes arabnak helyt kellett állnia saját 
magáért ós törzsbelieiért. Törvény nem biztosította a békét 
és társadalmi létet; az önvédelem ösztöne fejlesztette ki a 
törzsi összetartás és a vérbosszú szükségességének érzetét. 
Ilyen társadalom nem fogadhatta be egykönnyen a szeretet, 
a megbocsátás vallását. 

„Nagy számuk mellett, semmire kellők ők 
Gazok rossz tettét megbocsátják ők 
Rosszakaratot szeretettel jutalmaznak.2) 

NIgy gondolkodott a pusztai arab. Ε gondolkodásmódot 
csak társadalmi viszonyainak megváltoztatása lett volna 
képes kiirtani. A szeretet vallása, mely törvényt és rendet 
tételez fel nem tudott elterjedni, vagy mélyebb hatást tenni 

') Nábiga, kiadta Derenbourg 78. old. Sir Ch. Lyall: Ancient Arabian 
Poetry p. 95. 

2) Hamásza 7. 
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az emberek között. Az arab ethikája változatlan maradt 
mindvégig. Sem a zsidóság, sem a keresztyénség, sem a 
mohamedánság nem változtatta meg lelkületét, mert társa-
dalmi állapotuk mindig a régi maradt. A város és a puszta 
között mindig nagy ellentét állott fenn. Ez ellentét Arábiában 
a vallásnak a városokban való születésében is nyilvánvalóvá 
lesz. A városi élet, a rend, a törvény uralmát biztosította. 
Az önvédelem és ököljog háttérbe szorul az osztályok küz-
delmében és az osztályküzdelem szüli a legnemesebb ideá-
lokat, a vallást és társadalmi ethikát. Az elmondottakból 
kitűnik, hogy nem várható mély benyomás, vagy maradandó 
hatás ama vallás híveitől, kik a szeretetet és istenfélelmet, 
a bocsánatot hirdették, az önvédelemmel szemben. Tudunk 
keresztyén arabokról, olvasunk keresztyén arab törzsekről, 
de a keresztyénség sohasem hatotta át Arábia lakóit, miként 
az alacsonyabb és arab viszonyokból nőtt iszlám sem tudott 
maradandó befolyást gyakorolni a beduinok felett. 

Elterjedt ama nézet, miszerint Mohamed fellépését az 
arabok szellemi renaissancea megelőzte volna. Goldziher 
ellenben1) tisztán Mohamed személyének tulajdonítja e renais-
sanceot és bemutatja, mily éles ellentét állt fenn a Mohamed 
által hirdetett eszmék és az arab ideáljai között. Ha tekin-
tetbe vesszük, hogy közvetlen Mohamed fellépése előtt mily 
kevés sikere volt a keresztyénségnek, melyet két oldalról 
hatalmas állam pártolt, Goldziher nézetének kell igazat 
adnunk. Azt találjuk, hogy a városokban voltak keresztyének, 
kik a Szentírást némileg ismerték, de itt sem verhetett e 
vallás mélyebb gyökeret. A keresztyén törzsekről azt olvassuk, 
hogy rosszabbak voltak a pogányoknál. Mohamed maga 
szemrehányásokat tett Adi'bnu Hatimnak, hogy a zsákmánynak 
egynegyedet vette magához, ami pogány szokás. Ali a 
negyedik kalifa azt állította, hogy a Taglib törzs keresz-
tyénsége abból állt, hogy bort ivott. Míg a pogány arabok 
tisztelték a négy szent hónapot ós nem hadakoztak, a ke-
resztyén törzsek felmentve érezték magukat e megszorítás 
alól. A Tajtörzshöz tartozó keresztyén, ki Sergius nevet 
kapott a keresztelésnél és később az iszlámra tért át, tár-
sainak elmesélte, mily módon intézte teveháton rablásait. 
Tudvalevő, hogy a sivatagban csak víztartályok közelében 
lehet tartózkodni. Sergius strucc tojásokban vizet rejtett el a 
homokba és rablóbetörései után oly helyekre vonult vissza, 
hová, félve a vidék szárazságától senki sem követte2) A Taj-
törzs mint veszedelmes tolvajbanda vált ismeretessé. 

Alakhtal keresztyén költő versei a pogány szellemben 
írattak. Nyoma alig van magasabb ethikának. A vérbosszű 

') Muhammedanische Studien I. 
ή Margoliouth id. m. 39. 
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édességéről, a borról énekel, de erkölcse még silányabb a 
pogányénál, mert szivesebben fogadott el vérdijat ós gazdagság 
kellemesebb volt számára mint a törzsi kötelesség. Ε meg-
vesztegethetősége és silány eszmeisége alig éreztetik velünk, 
hogy keresztyén volt. Sokan keresztyének voltak, mert 
keresztyének közelében laktak. Az olvasás külömböztette 
meg gyakran a keresztyént a pogánytól. Emiitettük, mily 
hatást gyakorolt a könyv ismerete az analfabéta pusztalakóra. 
Mekkában sokan voltak kíváncsiak a könyv tartalmát meg-
ismerni. Abessiniai foglyok, szökevények ós szíriai keresz-
tyének laktak is Mekkában és egynehányuk nagy szerepet 
játszott Mohamed alatt. Ε keresztyéneket nem háborgatták. 
Mint védnökeik előkelő családok szerepeltek. A próféta 
családja, a Banu Zubra is védett keresztyéneket1) A próféta 
felesége, Khadidsa unokaöccse Waraka állítólag fordított 
részleteket az evangéliumból és ő szolgált informatióval a 
prófétának a keresztyéneket illetőleg. Kais, Nusba fia is tudott 
olvasni. Az íbádi borkereskedők pedig mindenütt keresz-
tyének voltak. Midőn Mohamed elfoglalta Mekkát (A. D. 630) 
és a benne talált képeket, bálványokat hivői lerombolták, 
a próféta kezét állítólag a Madonna képe fölé tette, hogy meg-
védelmezze azt hivei buzgalmától. Kétes, hogy Mária kép 
lett volna a Ka'bában, de a legenda, mely a traditióban is 
helyt talált, jellemző a keresztyének elterjedésére nézve 
Mekkában. Nagyobb befolyást találunk a vallási ceremóniák 
terén. A péntek ós vasárnap régi elnevezése keresztyénektől 
származik. Az ünnepnapok Arábiában sok helyütt a zsidók 
és keresztyének naptárát követték. A mekkaiak közül sokan 
a „keresztyén papok" szokását követve ütötték egymást 
burokra csavart ruhájukkal. A pogány Kurais törzsben 
keresztyének borivási tilalma terjedt el. Keresztyén prédi-
kátorok gyakran keresték fel az Ukáz-bé\i vásárokat, hol a 
pogány költők szavallatai mellett az ő beszédeik is találtak 
hallgatókra Egy ilyen prédikátornak neve is fenmaradt: 
Kuszu 'bnu Sza'ida. Mohamed kortársa volt és jelenlétében is 
beszélt. Beszédei sokban hasonlíthattak a Korán régibb 
fejezeteihez s talán a próféta egyes gondolatai tőle származ-
hatnak. Kuszu 'bnu Sza'ida volt Nadsrán püspöke és azt tart ja 
az arab hagyomány, hogy botra vagy kardra támaszkodva 
szokott beszélni híveihez2) 

Fontos tanulmányomban ama nyomok kimutatása, melyet 
a keresztyénség a pusztai arab irodalmában hagyott. A törzsi 
pogányság bizonyos melankólikus hangot csalt elő a verselők 
lantjából. Az elmúlás gondolata a pusztai arab egyik legki-

*) Azraki id. m. 97. 
') Madsani Ί adab 4. köt. végén. 

Theol. Szaklap. IX. évf . 7 
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magaslóbb versmotivuma. A túlvilági élet, a földi tet tekért 
való felelősség ismeretlen a materialista beduin előtt. Az ő 
tere, az ő világa az élet, amely oly sok örömet nyújt és amitől 
majd el kell válnia. A halál sötét árnyként húzódik végig 
lelkületén és borongós hangulatokat kelt költeményeiben. Az 
erkölcsi életet, a túlvilági élet ideálját lelke nem ismeri. Mily 
csodálatosan sivár e pusztai költészet! Csupa földiessóg, 
amelyen az éginek halvány sugara sem tud átvillani! Mily 
bámulatos aztán, ha e sivár földiességben, e materialista 
irányban fel-felbukkannak a hit, a remény, az örök erkölcsi 
élet gyöngyei. A pogány költők legjelesebbjei nem zárkóz-
hattak el a keresztyénség elől. A mohamedelőtti költemények-
ben sok vonatkozás keresztyén befolyásra vall. Az egyedül 
álló, elhagyott szerzetesről hallunk e költeményekben, kinek 
égő lámpája mutat utat elkésett utasoknak. Zuhairu 'bnu 
Abi Szulmánál a következő sorokra bukkanunk: 

El akarjátok titkolni az Úr előtt a vétket, melyet nem 
„ mertek bevallani ? 

Valóban bármit is akartok rejteni, Ő tudni fogja azt. 
Fel van az jegyezve, a nagy könyvben és őrizik azt jól 
Az itélet napjáig, váratlan büntetésig. 
Ε vonatkozásokon kivül a tanítás, az erkölcsfeletti medi-

tálás, a halál gondolata, az egyén életének fontossága a család 
és törzs kötelékkel szemben, arra engedtet következtetni, 
hogy a puszta vándor lantosait is érintette a keresztyénség 
gondolata. Cheikho bejrúti jezsuita hat kötetes munkában 
adta ki a keresztyén arab költőket, kik Mohamed előtt éltek. 
Nem szabad azonban azt hinnünk, hogy e hat kötet tartalma 
mind keresztyénektől származik. A jezsuita túlbuzgalma néha 
a keresztyénségnek tulajdonit beduin vonásokat is ós ezért 
művét nem fogadhatjuk bizonyos kritika nőikül. Szándékom 
volt ama költők műveiből válogatni, kiknek keresztyén hitre 
való áttéréséről positiv adatunk van és magyar fordításban 
bemutatni, de versesforditás és pedig kiváló verses fordítás 
adhatná csak vissza az eredeti költemények gazdag nyelvezetét 
és színpompáját, mely prózában teljesen elvész. Arra kellett 
szorítkoznom, hogy néhány pogány mohamedelőtti költő 
műveiből kimutassam ama gondolatokat, melyek keresztény 
hatásról tesznek tanúságot. Kremer által megbírált Labid 
versgyűjteményében1) a következő keresztyénvonatkozások 
találhatók. 

A hívőket megőrzi az istenfélelem, csak Isten az alapja 
mindennek. (10. 1. 5. v.) 

Istenhez kell visszatérnetek, mert ő nála van a dolgok 
kiindulása és hozzá van a visszatérés. (10. 1. 4. v.) 

*) Sitzungsberichte d. Wien. Akad. 1881. 
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Mindent felölel Ő, könyvében és tudásában és nála ol-
dódnak fel a titkok. (11. 1. 1. v.) 

Ama napon, melyen a jutalma a kiválogattaknak magas 
pálmák, telve gyümölcscsel lesznek. (11. 1. 2. v.) 

Ama napon melyen az Írástudókat felveszi kegyeibe, a 
tisztaság és bűnbánatba. 

Éltem egy ideig, de örökké csak Jaramam és Ti'ár tart, 
és (11 lap. 4. v.) Koláf,1) és Dalfa1) melyek Khobbah1) 
felett emelkednek; ós a csillagok, melyek éjente követik egy-
mást és nyugat felé aláhanyatlanak. (13. 1. 1-3 v.) Örökké 
tart vándorlásuk, de lehúzza őket a nyugalom, miként a 
tevét melyek alájuk húzódó borjaik fölé ereszkednek le (4. v.) 

A végzetek előre vannak meghatározva és a fenyegetés 
bevált, Isten az Uram, a dicső, a diadalmas (24. 1. 5. v.) 

Övé az adomány, a kegyelem, a dicsőség, övé a jó bősége 
és mindaz amit becsültök. (2δ. 1. 1. v.) 

Az emberek kétféle módon foglalatoskodnak, az egyik 
rombol miközben épít, mig a másik végrehajtja gondolatját 
(23. 1. 2. v.) 

Dicsérem az Urat, mert az Úr dicséretreméltó és az 
Úré a bőséggel teljesség és a teljes bőség. (46. 1. 4. v.) 

Istent alázattal szolgálni, kegyelem, melyben csak a 
kiválasztott részesülhet. (47. 1. 1. v.) 

Ezért utánzóm a nemeslelküeket ós a jámborak (szálih) 
példáját követem. (73. 1. 1. v.) 

Folytathatnók az idézetek számát, melyek éles ellentétben 
mutatják a vad pogány szellemet a kegyes a jámbor gondol-
kodással. Labid pedig féktelen beduin arab volt. Al a'sa ki 
Hírában tartózkodott, számas keresztyén szellemű verssort 
irt. Öntudatlanúl csúsztak ezek költeményeibe, de ép ez öntudat-
lanság miatt értékesek. A keresztyén arab költők legismertebbje 
Adi bnu Zejd kinek életéről ós házasságáról fent beszéltünk. 
Adi a bort dicsőitette verseiben. A hírai keresztyénség 
különösen a bortermelés és kereskedés révén terjeszthette 
vallását. A bornak tulajdonítható, hogy sok arab költő meg-
ismerkedett keresztyénekkel ós tanult tőlük. I'bádi bor-
kereskedők térítették meg Al'asát, Mutalammiszt és 
Taraíát. Ε keresztyén költők versei bizonyára külömböztek 
világfelfogásukban ós ethikájukban a beduin pogányokótól. 
Sajnos a mohamedelőtti kor költői termékeit részint az 
umajjad kalifatus és az abbaszidák alatt (750—1258) gyűjtötték. 
Az akkor már teljesen kifejlett iszlám elhomályosította, hát-
térbe szórította a zsenge arab keresztyénség termékeit és 
a meglevő anyag részint átrostálva, részint teljesen átgyúrt 
alakban van meg, jó része pedig teljesen elveszett. 'Adi fen-

') Koláf, Dalfa, Khobbah stb. hegyek nevei. 
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maradt költeményei engedik sejteni az elveszett művek szép-
ségét és becsét. Itt prózai fordításban mutatok be egyet: 

Te ki látsz, magadhoz imigy szólj, 
Nemsokára elér a múlás ideje 
Vájjon kibirják-e a hegyek mindenkor 
Az idők viharát és összes terheit ? 
Mennyi utas szállt le mellénk 
Bort szürcsölvén, tiszta vízzel 
Szűrvén üvegjén át, az arany nedűt. 
Büszke lovak, kapáljátok a földet, diszes kantárokban 
Éltek egy ideig, a jólét ölében 
Semmi bajtól félve, renyhén ficánkolva 
Nézd csak az idő mint söpörte el őket: 
így fog az ember is a forgó időnek áldozatúl esni 
így tart ja meg az idő a legjobbat, legnemesebbet 
Kik éjt és nappalt a boldogság végzetes keresésében töltik. 
Mohamed vallásával nem talált előkészített talajt Ará-

biában. Tanítása merő ellentétben állott a beduin ethikával. 
A keresztyénségnek volt része azonban, hogy tanainak egy-
néhány lelkes és buzgó hive akadt. A szétszórt törzsek közt 
voltak egyesek, a legjobbak, kik a törzsi fejetlenségben nem 
tudtak élni, kik magasabb szellemi kincsek után vágyódtak 
mint amilyeneket a harc, a zsákmány, a dal és vers adhattak, 
Mohamedhez csatlakoztak. Mohamed érezte a keresztyének 
e fontosságát. A városlakók, a délarab medinaiak voltak első 
hivei. Nem is lépett fel a keresztyénség ellensége gyanánt. 
Hiszen ő is a Megváltó példájában találta első inspirációját. 
Messze vezetne, kimutatni ama szálakat, melyek az iszlámot 
a keresztyénséghez fűzik. Itten csak azt akarom kiemelni, 
hogy a fejletlen, külsőleges arab keresztyénség szolgálatába 
állott Mohamednek, ki eleinte lényegileg a keresztyén elveket 
hirdette és az elszórt keresztyéneknek nagy érdemük van, 
hogy Mohamed el nem bukott: hogy Afrikában, Ázsiában ma 
pogányság helyett a monotheismus uralkodik. 

Szerény cikkem amohamedelőttikeresztyénségnyomaival, 
emlékeivel foglalkozik. Mohamed után Syriában, Egyptomban 
új talajon, uj elemekből ismét megszületett az arab keresz-
tyénség, melynek az arab klasszikus irodalomban is része 
van és mely szakadatlanul él a mai napig. Az arab keresz-
tyénség e másik korszakáról talán a jövőben lesz alkalmam 
beszélni. 

Dr. Germanus Gyula. 


