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Timbuktu és a Szongáj Birodalom

Immár	harmadik	(javított)	kiadásban	vehetjük	kézbe	a	néhány	
éve elhunyt neves afrikai történész, Sékéné Mody Cissoko 
könyvét,	amely	Nyugat-Afrika	harmadik	emblematikus	pre-ál-
lami	képződményét,	a	Szongáj	birodalom	történetét	tekinti	át	
(már	amennyiben	a	VIII–XI.	században	fennálló	Ghana,	Gha-
nata	vagy	Wagadu,	illetve	a	XIII–XVI.	században	kiteljesedett	
manding,	malinke,	Mali	birodalom	létezését	tekintjük	az	első	
kettőnek).
Ha	az	interneten	keresgélünk,	hamar	rá	kell	jönnünk,	hogy	

Cissoko	műve	mindmáig	a	 témakör	kiindulópontját	 jelenti,	 a	
legtöbbet	 idézett	 könyv	az	 egykori	 évszázadokon	át	 fennálló	
nyugat-szudáni	hatalmi	és	kereskedelmi	központ	története	te-
kintetében.
A	birodalom	históriájának	kezdetét	az	afrikai	és	az	európai	

(főleg	francia)	történészek	általában	a	XII–XIII.	századra	he-
lyezik.	Összhangban	a	viszonylag	gazdag	(arab)	írásos	doku-
mentumokkal.	A	szongájok	két	kulcsfontosságú	városára,	Tim-
buktura	és	Gaora	vonatkozóan	régészetinek	minősülő	adatok	is	
léteznek,	ezek	azonban	főleg	királyi	feliratokból	adódnak,	és	a	
jelzett	időhatár	utánra	esnek.	Ásatások	a	Kr.	előtti	V.	évezredig	
mutatnak vissza.
Maga	Cissoko	 a	 nevezetes	 arab	 kútfőre	 és	művére,	A. Es 

Sa’di Tarikh al-Szudán	c.	krónikájára	hivatkozva	azt	írja,	hogy	
Szongájt	vélhetően	bizonyos	maghcharen	tuaregek	alapították	
a	XII.	században,	akik	az	egyik	Niger	menti	és	az	Amadia	dű-
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nékhez	közeli	folyóvölgyben	legeltették	az	állataikat.	A	kiala-
kuló	település	idővel	mind	inkább	vonzani	kezdte	a	kereskedő-
ket,	és	előbb-utóbb	egyfajta	kereskedő	központ	keletkezett.	A	
kötet	szerzője	figyelmes	tudós	módjára	azonban	ütközteti	ezzel	
az	információval	Heinrich Barth	(1821–1865)	német	utazónak	
nevezetes	5	kötetes	műve	4.	kötetében	tett	megállapítását,	aki	
szerint	Szongájt	a	Niger	kanyarulatának	völgyében	nagy	szám-
ban	élő	szongáj	nép	hozta	létre.	
Az	európaiak	elől	sokáig	elzárt	fővárosnak,	a	rejtélyes Tim-

buktunak	(vagy	Tombuktunak)	a	neve	sajátos	jelentést	hordoz.	
„Berber	gyökből: tin vagy ten	(valaminek	a	helye)	és	a	bouctou 
szóból	tevődik	össze.	De	vajon	ki	rejtőzik	a	bouctou helye elne-
vezésben?	Es	Sa’di	nyomán	általában	egy	idős	nőt	emlegetnek.	
„A	Tarikh	al-Szudán	szerzője	a	Tombouctou	formát	hagyomá-
nyozta	ránk,	amely	nem	berber,	hanem	sokkal	inkább	szongáj,	
amelyről	a	fordító,	Houdas	meghökkentő	nyilatkozata:	»ez	az	
etimológia		azt	jelzi,	hogy	a	tuaregek	a	várost	nem	a	saját	nyel-
vükhöz	tartozó	névvel	nevezték	el.«	Ez	pedig	megerősíti	Barth	
véleményét…”	–	írja	Cissoko.	Jóllehet	a	városnév	berber,	arab	
vagy	akár	az	angol	és	a	francia	jelölése	majdnem	azonos.	Az	
arab	 krónikákban	 nem	 bukkan	 fel	 viszont	 a	Tombouctou koi 
batouma kifejezés,	amely	a	hagyományok	szerint	a	Sidi	Yaya	
mecsettől	száz	méterre	lévő	azon	helyet	jelöli,	ahol	a	„cour	de	
chef”	helyezkedett	el.	Feltételezik,	hogy	e	helyen	egy	bizonyos	
Mohammed	Nandi	 családjának	 a	 háza	 emelkedett	még	 1�25	
előtt.
Található	az	 interneten	 (az	Afrika másként	honlapon) Gyurácz 

Andrea	 tollából	 egy	 ismertetés	 Timbukturól.	 Ebben	 e	 kelet-
kezéstörténet	 népszerűsített,	 kikerekített	 változata	 olvasható,	
amely	az	elzárt	város	kapcsán	támadt,	zömmel	európai	legen-
datömegből	nőtt	ki,	és	amelyet	Cissoko	szigorúan	tudományos	
elemzése tükrében vehetünk csak figyelembe:
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Timbuktu	 területe	 1100	körül	 a	 tuaregek	 egyik	 szezonális	 tábora	
volt.	A	legenda	szerint	nevét	egy	„púpos”	asszonyról	kapta,	akit	hátra-
hagytak,	hogy	vigyázzon	az	ingóságaikra.	Ezt	az	asszonyt	Tomboutou,	
Timbuktu	vagy	csak	Buktu	néven	emlegetik,	amely	jelentése	„anya	a	
nagy	köldökkel,”	ezzel	utalva	arra,	hogy	az	asszonynak	egy	nagyon	
nagy	köldöksérve	vagy	valami	más	hasonló	testi	hibája	lehetett.

Mellesleg hadd említsük meg, amint Gyurácz Andrea	is	szól	róla,	
hogy	a	város	három	híres	régi	mecsete,	amelyek	ma	műemlékek-
nek	számítanak	(ha	még	megvannak?),	az	említett	Sidi Yaya, a 
Jingereber és a Sankore	ezekben	a	korai	időkben	épült.
A	 város	 alapítása	 kapcsán	 végül	 is	 Cissoko	 konklúziója	

szerint azt a sanhaja	törzshöz	tartozó	tuareg	töredékek	hozták	
létre,	méghozzá	a	XI.	századi	krónikák	(Al-Bakri,	Al-Idriszi)	
utalásai	alapján	100	évvel	korábbra	visszanyúlva.
A	 bamakoi	 (Mali)	 születésű	 khassonké	 eredetű	 történész,	

Sékéné	Mody	 Cissoko	 (19�2–2012)	 a	 továbbiakban	 számba	
veszi	a	manding,	majd	a	szongáj	birodalom	számára	oly	fontos	
város	 keletkezéstörténetének	 sok	más	mozzanatát,	 részben	 a	
már	említett	korai	arab	források	(Al-Bakri	és	Al-Idriszi)	alap-
ján,	 részben	kitekintve	a	nyugati,	a	keleti	és	a	központi	 terü-
letek	 történeti	 földrajzi	vonatkozásaira,	valamint	a	Száhelben	
zajló	népmozgásokra.	Mi	 több,	még	számot	vet	a	 transz-sza-
harai	kereskedelem	új	lehetőségeivel	is.	Sőt,	Ibn	Battutánál	is	
(1�52)	talál	olyan	hivatkozást	egy	településre,	amely	Timbuktu	
létezésének	korai	korszakával	függ	össze.
A	 kötet	 következő	 fejezete	 a	 város	 történetét	 a	 manding	

uralom	XIV–XV.	század)	idejéből	tárja	fel.	Utal	egyrészt	arra,	
hogy	az	1�00-as	évekből	fennmaradt	arab	források,	amelyek	a	
Mali birodalmat ismertetik, nem említik Timbuktut. És Cissoko 
hangsúlyozza,	hogy	nem	könnyű	nyomon	követni	a	városnak	
a	manding	birodalomba	való	integrálódását,	amely	egyébként	
a	XV.	században	válik	annak	számára	fontos	politikai	főhellyé	



49

(chef-lieu politique mandingue).	 Főleg	 a	Tarrikh es Soudan, 
illetve	a	francia	tudósok,	Felix Dubois, Charles Monteil, illet-
ve	a	német	Heinrich	Barth	elemzései,	adalékai	alapján	elemzi	
a korszakot. Említi, hogy Monteil a manding Mansa Sakoura 
uralkodása	idejére	(1285–1�00)	teszi	a	mandingok	első	hódí-
tását	mind	Timbuktu,	mind	Gao	esetében.	Majd	rámutat	arra,	
hogy	miután	a	mosszik	1��6–1��7-ben	kirabolják	a	várost,	ezt	
követően	Mansa	Maghan	 idejében	a	város	 fejlődésnek	 indul,	
és	 szervezett	 polisszá	 válik.	Utal	 a	 temetőkben	 nyugvó	 jeles	
halottakra,	a	forrásokból	kihámozható	vallási	élet	tényeire,	va-
lamint	az	intellektuális	felvirágzásra.
A	 továbbiakban	 Cissoko	 a	 város	 és	 a	 köréje	 szerveződő	

szongáj	birodalom	első	jelentős	(dinasztikus)	korszakát	követi	
nyomon.	Az	1420	és	1464	közötti	időszak	történelmi	megítélé-
se	pontos	adatok	híján	némileg	kérdéses,	mindenesetre	ebben	
a	korszakban	a	Mohammed	Naddi	(14��–1465)	kormányozza	
Timbuktut,	mint	várost	és	területét	(Timbuktu-koi)	a	manding	
hódoltság	 jegyében.	Majd	a	dinasztia	alapító	 legendás	király,	
Sonni	Ali	Ber	(Sonni	Ali	a	Nagy)	rendkívüli	tehetséggel	és	nagy	
tekintélyre	szert	 téve	összekovácsolja	a	különféle	népeket,	és	
a	Macina	királyság	dendi	 csoportjából	 érkezve	megalapítja	a	
Szongáj	Birodalmat	(1464–1492),	és	 teszi	utóbb	vazallus	vá-
rosává	Timbuktut.	Miközben	persze	(14��	és	1458	között)	az	
ún.	Timbuktu-Oualata	régióben	teljes	tuareg	dominancia	alakul	
ki.	A	szerző	foglalkozik	a	targui	típusú	uralkodási	rendszerrel,	
amely	a	nomadizáló	törzsi	csoportok	számára	jelentős	önálló-
ságot	biztosít.
Cissoko	 Sonnit	 a	 források	 alapján	 kegyetlen	 tirannusként	

mutatja	be,	aki	azonban	(akár	a	XIX.	századi	zulu	Chaka	király-
hoz	hasonlatosan)	legyőzhetetlen	harcos.	Érdemes	felfigyelni	a	
kitűnő	afrikai	történész	figyelemfelhívására,	aki	szerint	az	ural-
kodó	erőteljes	antiklerikalizmusának	mozgatórugója	vélhetően	
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az,	hogy	legfőbb	céljának	a	nigeri	vidékek	egyesítését	akarta	
végrehajtani,	mégpedig	az	iszlám	papság	akadékoskodása	nél-
kül	 (de	persze	 ebben	 az	 is	 közrejátszhatott,	 hogy	mint	 dendi	
származású	nem	az	iszlámnak,	hanem	animista	vallásának	hó-
dolt).	Vagyis	Timbuktuban	az	ő	idejében	is	létezhetett	a	kultúra	
és	a	tudomány,	a	főleg	arab	írásbeliség,	bár	ő	maga	nem	vált	
semmiképpen	sem	az	iszlám	meggyőződéses	hívévé.	(Timbuk-
tut	magát	egyébként	1468-ban	hódította	meg.)	Mi	több,	eltávo-
lított	vagy	börtönbe	vetett	néhány	tekintélyes	személyiséget	a	
város	értelmiségéből	uralkodása	első	korszakában	(1477-ig).	A	
következő	években	(1477–1485)	Sonni	Ali	békét	kötött	a	mu-
zulmán	papsággal	(ulémákkal),	miközben	1477-ben	túl	kellett	
élniük	egy	újabb	mosszi	rabló	hadjáratot.	Viszont	1485	után	a	
Tarikh	szerint	egy	újabb	terror	hullám	következett	az	ulémák	
(iszlám	 jogtudósok)	 ellenében.	 Neves	 családok	 deportálása,	
bebörtönzések	tarkítják	Sonni	uralkodásának	utolsó	éveit.
Cissoko	elemzi	a	Oualata	város	és	területe	hanyatlását,	illet-

ve	a	mediterrán	országok	és	a	portugálok	arany	iránti	szomjú-
ságát,	amely	viszont	Timbuktu	kereskedelmi	központ	szerepét	
erősíti.	Ennek	folyományaként	kapunk	képet	a	város	kereske-
delmi	kapcsolatairól	a	nyugati	és	a	centrális	Maghrebbel,	 to-
vábbá	Líbiával	 és	Egyiptommal.	Sonni	vallásellenes	viselke-
dése	ellenére	a	város	tovább	fejlődik:	a	népesség	szaporodik,	
városnegyedek	keletkeznek,	karban	tartják	a	régi	mecseteket,	
növekszik	az	írástudók	száma,	akik	szép	számban	telepednek	
meg	a	városban,	szaporodnak	a	berber	sanhaja kultuszhelyek, 
és	a	mecsetekben	a	jeles	imámok	iskolát	tartanak	fenn.	(Cisso-
ko	idézi	a	Tarikh-ból	azt	a	gazdag	poétikai	értékekkel	felruhá-
zott	gyászódát,	amelyet	a	mecsettel	azonos	nevű	Sidi Yaya írt 
egy	jeles	imám	halálára.)
Ezután	következik	a	kötet	központi	része,	amely	a	Szongáj	

birodalom	aranykorát,	az	Askia	dinasztia	uralkodásának	évszá-
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zadát	tekinti	át	(149�–1592).	Alcíme	szerint	annak	fejlődésére	
és	a	szervezetére	(a	megszervezésére!)	koncentrál	történészünk.	
Elemzése	nagyszerűen	tárja	elénk,	miért	nem	volt	esélye	Son-
ni	 fiának,	Sonni	Barunak	az	utódlásra,	aki	az	animista	vallá-
sú	 dendi	 nép	 leszármazottja	 volt.	 Hiszen	 a	 birodalom	 szinte	
minden	 szegletében,	minden	 populációs	 rétegében	 az	 iszlám	
megerősödése	 volt	 tapasztalható.	 Vagyis	 az	 ulémák	 számára	
eljött	a	pillanat,	hogy	revansot	vegyenek,	és	minden	valószí-
nűség	szerint	az	ő	bátorításuk	hatására	lépett	színre	Hombori	
város	kormányzója,	a	vélhetően	szoninke	származású,	azonban	
iszlám	hitű	Mohammed	(lényegében	trónbitorlóként)	a	királyi	
hatalom megszerzése érdekében.

A	szongáj	birodalom	Askia	Mohammed	országlásának	első	éveiben

Amint	 a	másik	 híres	 arab	 nyelvű	kútforrás,	Mohamed	Kati	
Tarikh al-Fattas	 c.	 krónikája	 értesít	 bennünket,	 a	mintegy	 két	
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hónapig	 tartó	 fegyveres	küzdelemből	Mohammed	és	harcosai,	
vagyis	a	muzulmánok	kerültek	ki	győztesen.	149�.	április	2-án	
az	angao-	vagy	anfaoi	csatából	a	vesztes	Sonni	Baru	visszame-
nekült	szülővidékére,	a	dendikhez.	A	győzedelmes	Mohammed	
pedig	új	dinasztiát	alapított	Askia	névvel.	Az	új	uralkodó	tovább	
bővítette	 a	 Sonni	meghódította	 birodalmi	 területeket.	Háborút	
indított	az	ősi	ellenség,	a	yatengai	mosszik	ellen,	és	vélhetően	
meghódította	Macinat	és	Szegut.	Utóbb	a	fulák	lakta	Fouta	Torót	
is.	Kelet	és	Dél-Kelet	felé	is	figyelt,	megerősítette	hatalmát	Gao	
felett,	és	kiterjesztette	felső	Dahomey	északi	részére,	Kanem-
Bornura,	sőt	hauszák	lakta	területekre	is,	illetve	szövetséget	kö-
tött	a	határ-menti	királyságokkal,	szultánátusokkal.
Askia	Mohammed	és	utódai	Leo	Africanus	híradása	ellené-

ben nem Timbuktuba, hanem Gaoba helyezték székhelyüket. 
Maga	Mohammed	csak	rövid	időket	töltött	a	mind	nagyobbá,	
népszerűbbé	váló	kereskedelmi	központban,	ahol	állatok,	kéz-
műves	tárgyak,	szőttesek	mellett	a	legfőbb	figyelem	az	aranyra	
és	a	sóra,	illetve	természetesen	a	rabszolgákra	irányult.	
Maga	 a	 dinasztia-alapító	 a	muzulmán	 fegyveresek	 segíté-

ségével	 kivívott	 győzelmét	 és	 a	 királyi	 hatalom	 elbitorlását	
követően	 felszámolta	 Sonni	 politikájának	 következményeit.	
Kiszabadíttatta	a	foglyokat,	visszahívatta	a	Haukiba	deportált	
ulémákat,	visszaadatta	javaikat.	Megszüntette	az	igazságtalan-
ságokat,	börtönbe	vetette	Sonni	legszorgalmasabb	kiszolgálóit,	
lefoglaltatta	gyermekeiket	és	ágyasaikat.	A	birodalom	jogává	
tette	a	vallás	és	a	vallás	embereinek	védelmét.	
Egész	sor	uléma	neve	maradt	fenn	a	krónikákban,	akik	ter-

mészetesen	majd	mind	ún.	Korán-iskolákat	 is	működtettek	 a	
maguk	 idejében.	 Maga	 a	 király	 1496–1497-ben	 iszlám	 hite	
megerősítéseképpen	(amint	annak	idején	Szungyata	legkiemel-
kedőbb	utóda,	Mansa	Músza	manding	uralkodó,	1280–1��7)	
mekkai	zarándoklaton	vett	részt.	
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Askia	 Mohammed	 1528-ban	 bekövetkezett	 lemondatása	
után	a	Szongáj	Birodalmat	periodikus	öröklési	válságok	gyö-
törték,	bár	e	korszakot	kisebb	veszteségek	árán	sikerült	túlélni.	
Jellemző	módon	1528	és	1549	között	négy	kis	 tehetségű	As-
kia	követte	egymást	a	trónon,	míg	végül	egy	újabb	tehetséges	
uralkodó	került	 a	 birodalom	élére	Askia	Daoud,	Mohammed	
(vélhetően	 legkisebb)	 fiának	 személyében	 (1549–1582).	Val-
láspolitikája	 megegyezett	 apja	 nézeteivel	 és	 gyakorlatával.	
Több	lázadást	megakadályozott,	és	további	területekkel	növel-
te a birodalmat, ugyanakkor több helyzetben a megbékéltetés 
eszközét	 alkalmazta.	Már	 az	ő	 idejében	megkezdődött	 az	 el-
lenségeskedés	a	marokkóiakkal,	akik	aztán	három	rövid	ideig	
uralkodó	és	tehetségtelen	Askia	után,	1491-ben	elfoglalták,	és	
lényegében	megsemmisítették	Nyugat-Afrika	e	nagy	jelentősé-
gű	kereskedelmi,	kulturális	és	tudományos	központját.	A	város	
pusztulni	kezdett,	az	írástudók	meghaltak	vagy	elmenekültek.
Cissoko	ezt	követően	a	szongáj	társadalom	rendszerét	vizs-

gálja.	Elsőként	a	birodalom	politikai	és	adminisztratív	szerve-
zetét	 veszi	 szemügyre.	 Feltárja	 az	Askiák	 hatalomgyakorlási	
technikáját.	Askia	Mohammed	Sonni	 ellenében	 korlátozta	 és	
törvényesítette	a	kormányzás	módját,	amelyhez	forrásul	szol-
gált	az	újra	szerephez	jutó	ulémák	állandó	figyelmeztetése	az	
isteni	akarat	érvényesülésének	fontosságára.	Azt	kell	megálla-
pítanunk,	hogy	e	nagy	király	hatalomgyakorlásában	lényegében	
önkorlátozásokat	 vezetett	 be.	A	 szongáj	 birodalom	 fővárosa	
ugyanakkor	a	XII.	századtól	Gao	volt,	ahol	maga	Mohammed	
is	nagy	udvart	vitt.	Viszont	ami	az	utódlás	kérdését	illeti,	a	kró-
nikák	nem	adnak	világos	képet.	Vélhetően	egyfajta	szokásjo-
got gyakoroltak. 
A	kormányzást	illetően,	míg	az	ősi	Ghánában	vagy	a	Mali	

Birodalomban	 egyfajta	 federalizmus	 uralkodott,	 Szongáj	
esetében		nyomon	követhető	a	centralizált	állam	létrehozására	
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való	 törekvés.	 Ennek	 részeként	működött	 a	 kancellár	 (Askia	
titkára),	aki	kiterjedt	hivatalos	 levelezést	 folytatott.	A	Hi-Koi 
vagyis	a	„Vizek	mestere”	volt	a	Nigeren	hajózó	flottilla	tenger-
nagya. A Fari mondzot	agrárminiszternek	tekinthetjük.	A	Hou-
Kokorei-Koi	 afféle	palota-igazgató	volt.	A	Kalissi	 a	kincstár-
nok. A Balama	vezérkari	főnök,	vezényelte	a	Timbuktu	régió	
fegyveres	erőit.
A	 provinciák	 kormányzását	 illetően	működött	 a	 birodalmi	

tartományok	 adminisztrációja,	 amelynek	 alkalmazottait	 a	 ki-
rály	nevezte	ki.	Cissoko	részletesen	ismerteti	–	a	kútforrások	
alapján	 feltárva	 –	 az	 egyes	 tartományok	vezetőinek	 nevét	 és	
tevékenységét.	 Ahmed	 Kati	 (Mohammed	 legközvetlenebb	
munkatársa)	krónikája	alapján	bemutatja	a	birodalom	hadsere-
gét.	Sor	kerül	az	adóknak,	a	király	bevételeinek	és	kiadásainak	
ismertetésére	 is,	ami	a	kútforrásokból	kideríthető.	Megismer-
hetjük	 a	 jogszolgáltatás	 rendszerét	 is,	 amely	 kétkarú:	 létezik	
iszlám	jogszolgáltatás	és	szokásjog.
A	szerző	a	könyv	további	részében	a	XVI.	századi	gazdasá-

gi	 életről	 igyekszik	 képet	 festeni.	Rövid	 összefoglalót	 kapunk	
a	mezőgazdaságról,	 amelyet	 vízben	 szegény,	 illetve	 folyópar-
ti	 területek,	nomadizáló	állattartás	és	a	Nigerben	való	halászat	
jellemez.	Hasonló	áttekintés	mutatja	be	az	egykor	művelt	kis-
mesterségeket,	 kézműves	 ipart,	 kiskereskedelmet	 (kőművesek,	
asztalosok,	 ácsok,	 szabók	 és	 szövetszövők,	 kovácsok,	 fazeka-
sok,	mészárosok	és	egyéb	kézművesek).	Hosszabban	foglalko-
zik	Cissoko	a	cserekereskedelemmel,	ezen	belül	az	ún.	távolsági	
kereskedelemmel,	az	áruk	szállításának	kérdésével,	a	transz-sza-
harai	 utakkal,	 a	 kereskedők	 rétegződésével,	 a	 kereskedők	 ön-
szerveződéseivel,	a	mértékegységekkel,	a	piacokkal	és	a	cserélt	
árukkal	(fő	figyelemmel	az	aranyra,	a	sóra,	de	Cissoko	figyelmet	
szentel	a	rabszolgáknak	és	a	tevéknek,	továbbá	az	árképzésnek	
és	az	atlanti	szabad	kereskedelem	kérdéseinek	is).
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Külön	 fejezet	 foglalkozik	 a	 népcsoportokkal	 és	 a	 társada-
lommal.	Az	 érintett	 nyugat-afrikai	 népek	 a	 következők:	 neo-
litikus	maradványok	(Asselar)	Kr.	e.	4400-ig	vezethetők	visz-
sza,	továbbá:	szongájok,	szoninkék,	pőlök	(fulák),	arab-berber	
csoportok,	malinkék	(mandingok)	vagy	wangarák,	más	kisebb	
népek.	Urbanizált	népesség:	Gao,	Timbuktu,	Kabara,	Dzsénné,	
Oulata	vagy	Biru,	Tandirma	városban	és	más	kisebb	helyeken.
Ami	 a	 társadalmat	 illeti,	 az	 emberek	 életét	 patriarkális	

rendszer	és	szokások	hálózata	szabályozta.	A	társadalom	hie-
rarchizált	volt:	nemesi	vagy	arisztokrata	rétegre,	 foglalkozási	
kasztokra,	rabszolgákra	és	ún.	városi	elemekre	oszlott.	A	társa-
dalmi	életet	a	mindennapi	gazdasági	tevékenység,	az	írástudók	
kulturális	tevékenysége	mellett	a	vallási	ünnepek	(pl.	Tabaski,	
Ramadan	stb.)	tették	ki.	Ami	a	korabeli	erkölcs	megítélését	il-
leti, emblematikus Askia Mohammed egy fennmaradt levele, 
amelyben	 megvetéssel	 sújtja	 a	 Dzsennében	 és	 Timbuktuban	
dúló	prostitúciót.
Cissoko	egy	újabb	fejezetben	a	vallási	élet	egykori	formá-

it	 rajzolja	 meg.	 Foglalkozik	 a	 hagyományos	 vallásokkal,	 az	
iszlámmal,	és	itt	tér	ki	az	intellektuális	és	művészi	felvirágzás	
tényeire.	Szól	a	szongájok	iszlám	előtti	animista	vallási	szoká-
sairól,	képzeteiről,	a	Sonni	dinasztia	mágikus	gyakorlatáról	és	
a	különféle	kultikus	szokásokról.	Hosszasabban	foglalkozik	az	
iszlám	vallásnak	a	birodalom	életébe	való	behatolásáról,	sze-
repéről,	arról	a	hatásról,	amelyet	a	társadalom	életére	tett.	Az	
intellektuális	 élet	 ismertetésének	 sarkalatos	 pontja	 a	 szudáni	
humanizmus	hangsúlyozása.	De	arról	is	olvashatunk,	a	városi	
kereskedők	gazdagságának	mekkora	 szerepe	volt	 a	kulturális	
igények	megszületésében,	és	szó	esik	a	külső	vidéki	tudós	em-
berek	beáramlásáról,	a	kívülről	érkező	hatásokról,	a	városban	
működő	 iskolák	egyetemi	 jellegéről,	 az	oktatás	 szervezetéről	
és	menetrendjéről,	 	 valamint	 az	 oktatott	 tárgyakról	 és	 a	 dip-
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lomaszerzésről.	 Mindezt	 Cissoko	 még	 rövid	 információkkal	
egészíti	ki	a	birodalomban	és	elsősorban	a	városokban,	főleg	
Timbuktuban	művelt	művészetekről,	a	zenei	életről,	a	szudáni	
építészetről,	utóbbi	stílusáról	és	jellemzőiről.
A	témájáról	teljes	áttekintést	és	minden	érdekelt	kutató	szá-

mára	kiindulást	nyújtó	kötetet	gazdag	bibliográfia,	fotómellék-
let és térképek egészítik ki.

Sékéné	Mody	Cissoko:	Tombouctou	et	l’empire	songhay	(Timbuktu	és	a	Szongáj	Birodalom).	Ép-
anouissement	du	Soudan	nigérien	aux	XVe–XVIe	siècles	2015,	Paris,	L’Harmattan,	246	o.
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