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A muszlim birodalom VII. századi hirtelen létrejötte gyakori kutatási téma a történé
szek között. Nem csoda, hiszen pár évtized alatt meghódították a Kelet-római Birodalom 
levantei területeit, Észak-Afrikát, és eljutottak a Pireneusokig. Keleten bekebelezték a 
másik nagy antik birodalmat, a Szászánida Perzsiát, Belső-Ázsiáig és India határáig ter
jeszkedve. Ez a döbbenetes eseménysorozat alapjaiban változtatta meg a térség viszonyait. 
Mindez a IX–X. századi muszlim krónikások számára egyértelmű volt: Allah követői  
megörökölték a Földet, az országokat Ő nyitotta meg előttük. A modern kori történészek 
a korszak vizsgálatával szokták kezdeni a téma feldolgozását: a természeti, társadalmi, 
politikai körülmények bemutatásával és hatásaival. Írott forrásokat bőven találnak hozzá, 
hiszen nem csak muszlim krónikások sora írta meg a kezdeteket, hanem a meghódítottak 
is tárgyalták. Robert g. Hoyland viszont tudatosan a zömében kortárs, általában keresz
tény írásos hagyományokat vizsgálta a téma feldolgozása során a később íródott muszlim 
források helyett (legalább nem csak a győztesek írják a történelmet – bár azért ebben 
nem teljesen úttörő: feladatául saját tanára, Patricia Crone is a kortárs források fontossá
gát hangsúlyozta). Az egyetemeken a szakdolgozati témaválasztásnál a hallgatóknak arra 
kell ügyelniük, hogy elsősorban a forrásokat tanulmányozzák, s azok alapján vonjanak 
le következtetéseket. Ez természetesen a történészi kutatás alapja: Hoyland is korábban 
készített doktori disszertációjára építette kötetét, melyben a muszlim terjeszkedés korai 
forrásaival foglalkozott (Seeing Islam as Others Saw It. Princeton, 1997.), amely jó alapot 
jelentett ennek a tudományos–ismeretterjesztő kötetnek az elkészítéséhez.

Hoyland könyve „Az arab hódítások világi története” címet is viselhetné, hiszen szán
déka szerint a későbbi muszlim krónikák felhasználását igyekezett a szükséges mini
mumra korlátozni. Az arab hódítók nem a semmiből törtek elő: már századok óta jelen 
voltak Róma és Perzsia küzdelmeiben, ismerték a két ellenfél politikai–katonai szerve
zetét, s a szomszédos kultúrák hatása alól sem vonták ki magukat. Röviden, nem lehe
tett őket műveletlen barbároknak tekinteni. Hoyland rámutat arra, hogy az arab terjesz
kedés nem Mohamed után, hanem már előtte megindult. Az 610-es évekből maradtak 
feljegyzések arab támadásokról; szerinte az arab hódítások elkerülhetetlenek voltak a 
két meggyengült nagyhatalom kárára. Az iszlám viszont – a korszak más barbár hódí
tásaitól eltérően – ezeket tartóssá tette és a helyi kultúrákkal összefonódva új civilizá
ciót hozott létre. Az antikvitás két nagyhatalma a hosszas háborúskodásban kimerült, 
gazdasági és társadalmi válságba került. Ez a szomszédos perifériák népeit kedvezőbb 
pozícióba juttatta, a nomádok nagyobb katonaréteggel rendelkező társadalmaikkal köny
nyen kezdhettek terjeszkedésbe a földművelő civilizációk kárára. Érdekes megjegyzése 
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Herakleios döntő hadjáratáról a perzsák elleni hosszú háború végéről: a császár 5000 
embere mellé türk szövetségese 40 000-et adott – nem csoda, hogy a kínai forrásokban az 
esemény már úgy csapódott le, hogy a türkök leverték a perzsákat (94. o.). Az arab táma
dók is viszonylag nagy létszámú csapatokat küldhettek hadjáratokra, amelyet hamarosan 
tovább növelhettek az addigi határvédő keresztény arab törzsekkel, melyek az első győ
zelmek után átálltak a támadókhoz (41. o., az egyik császári tisztviselő válasza a járadé
kukat követelő araboknak: „A császár a saját katonáit is alig tudja fizetni, nemhogy titeket,  
kutyák!”). Ellenfeleik viszont sem emberanyag, sem pénz tekintetében nem engedhet
ték meg maguknak az újabb hosszas hadakozást – Herakleios Jarmúk után nem is próbált 
újabb hadsereget küldeni ellenük, inkább védekezésre szorítkozott. 

A perzsáknál ez még kiegészült a vesztes háború utáni trónviszályokkal, melyekből 
nem tudtak talpra állni, mire az arabok a kisebb portyákról nagyobb hadjáratokra vál
tottak. Az arabok újonnan alapított katonai telepeikre, mint Kufa és Bászra, több tíz
ezer embert telepítettek, melyek aztán folytatták a terjeszkedést (de máshol is telepítettek 
beduin törzsbelieket, például Azerbajdzsánban, Horászánban, vagy Maghrebben). Ezek a 
kolóniák egyúttal a helyi népesség között erősítették az arab–iszlám befolyást: aki a hódí
tók közé akart betérni, az csak az arab törzsi szervezetbe kapcsolódva tehette ezt, klienssé 
válva. Ezáltal tovább nőtt a hódítók száma, akik újabb hadjáratokra indulhattak a szom
szédos hitetlenek ellen. Azt is vizsgálja a szerző, hogy mennyire lehet az első kalifák ide
jén muszlim öntudatról beszélni. Úgy látja, indokoltabb arab hódításokról beszélni. Arról 
sem beszélhetünk, hogy a hódítók kizárólag muszlimok lettek volna: Mohamed medinai 
közösségébe zsidók és keresztények is tartoztak, akik közösen léptek föl pogány ellen
ségeikkel szemben (57. o., korai megnevezésük, a mu’min nemcsak hívőt, de hűségest is 
jelent). Az első hódítások nyomán keresztény arabok tömege is csatlakozott seregeikhez 

– a IX. században a hittudós Ahmad ibn Hanbalt a zsidók és keresztények részvételéről 
kérdezték Mohamed közösségében, s ő már csak annyit válaszolt, hogy „ez egy visszata
szító kérdés, amit nem szabad vizsgálni” (58. o.).

Az első hódító nemzedék iszlámja még igencsak különbözött attól, ami az Abbászidák 
alatt kiteljesedett: a kezdeti arábiai ábrahámi kultuszból soknemzetiségű civilizáci
óvá vált. Azonban kitűnik a műből, hogy már az első hódítók is vallási terminusokkal 
határozták meg magukat: 643-ban egy kétnyelvű egyiptomi papiruszon muhádzsirún/
magaritaiként írják le őket, s datálása is keresztény és muszlim éra szerinti (57. o.). Vagyis 
az iszlám már ekkor külön identitást biztosított a hódítóknak – a szerző maga is említi, 
hogy már Egyiptom meghódítása során voltak, akik áttértek (a szerző sajnos mindezen 
gyorsan átlép, pedig a téma bővebb kifejtést igényelt volna).

A bevezetőben Hoyland kitér arra, mért döntött úgy, hogy munkája során a VII–VIII. 
századi nem-muszlim forrásokra kíván támaszkodni. Egyrészt azért, mert ezek révén job
ban megérthető az arab hódítások folyamata, elkerülhetők a szakirodalomban található 
közhelyek (például: „a lelkes muszlim seregek özönvízhez hasonló hódításai”, s a ter
jeszkedést a valóságban jól lehet szakaszolni, a muszlimok belharcai alapján). Másrészt 
a vesztesek alapján írt történelem-mentes a későbbi muszlim források idealizált, leegy
szerűsített képétől (Allah megnyitotta a hitetlen országokat az igazhitűek előtt, akik így 
nyertek hatalmat minden vallás és nép fölött). Harmadszor, ezek révén jobban megérthető 
a hódítások előtörténete, az, hogy miként változott meg a késő antik kori Közel-Kelet a 
VI. és a VIII. század között. Végül hangsúlyozza, hogy a muszlim források alapján író
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dott munkák természetesen Mohamedre és utódaira koncentrálnak, s a vallási lelkesedés
sel magyarázzák a hódításokat. Hoyland szerint azonban ennek fontossága eltúlzott, ezért 
inkább „arab” hódításokról beszél „muszlim” helyett.

Az első fejezetben a késő antikvitás világát mutatja be, amelybe belehelyezi az ara
bok fellépését. Az első fontos motívum a Traianusig visszamenő római–perzsa nagyha
talmi konfliktus, amely fordulatos küzdelmeket követően, Heraclius győzelme után úgy 
tűnt, hogy teljes római győzelemmel ért véget: egy pillanatra mintha Perzsia is keresztény 
vazallusállammá süllyedt volna. A monoteista vallásosság szintén komolyan terjeszkedett 
ebben az időszakban: Rómában államvallás lett, keleten több független királyság is áttért 
(Jemenben a zsidó Himjárita-dinasztiát az abesszíniai keresztény király buktatta meg).  
A késő antikvitásban a vallás szorosan összekapcsolódott a hatalommal, a keresztény 
országokon kívül is, a zoroasztrizmust a szászánidák pártfogolták, s a zsidó vallásnak is 
megvolt az említett jemeni patrónusa, keleten pedig a buddhizmust több belső-ázsiai feje
delemség és a kínai császárok is felkarolták. 

Mindamellett a korszak legaktívabb és legsikeresebb missziója a keresztényeké volt: 
a birodalom határain kívül Észak-Afrikában, Arábiában, egész Belső-Ázsiáig tevékeny
kedtek térítőik. Arábiában több helyen is működtek keresztény közösségek: érdekes példa 
az a felirat, melyet egy vértanú kápolnájára véstek fel 567-ben egyrészt görögül, ami 
a készíttető római-keresztény társadalomban betöltött helyét jelzi, másrészt arabul, ami 
származását és arab kultúrájára való büszkeségét mutatja. A nagyhatalmi rivalizálás a 
perifériák barbárjait is vonzotta: mindkét hatalom igényelte a segédcsapatokat, cserébe 
anyagi juttatásokat és előkelő címeket osztogattak nekik. Ebből fakadt a barbár király
ságok csírája, amelyre hasonló példa az észak-arábiai gasszanidáké. Hoyland vélemé
nye szerint az arabok lettek a legsikeresebbek ebből a típusból, nem szabad őket elintézni 
annyival, hogy csak nomád tevetenyésztők lettek volna a pusztában.

Magát az arab kifejezést már az asszírok óta használták a Termékeny Félholdtól délre 
fekvő terület népeire, és a nabateus királyság is arab dialektust használt. Róma szerzett 
egyéni támogatókat és segédcsapatokat a félszigetről, főleg a letelepült csoportok közül, 
de a nomád beduin elemek szerepe is fontos, akik közül a sivatagi remeték többeket meg
térítettek, és a IV. századtól a zsoldos segédcsapatok is fontos szerepet játszottak Róma 
keleti határainak védelmében. Ezek a római-arab közösségek komoly szerepet játszottak 
az arab identitás kialakulásában azzal, hogy a nomád és a letelepült életmód szokásait 
egybeolvasztották. A VI. században a római határon a szövetséges gasszanidák király
sága állt szemben a perzsa határon létrejött párjával, a Lakhmidákéval. Erős arab öntudat  
jellemezte őket, anyanyelvi feliratok maradtak fenn utánuk, utólag nézve csak idő kér
dése volt, hogy mikor jön el az a pillanat, amikor a közös arab identitásra és nyelvre hivat
kozva összefognak és domináns szerepet igényelnek a térségben. A VI. századi válság 
(a „iustinianusi” pestis, valószínűleg vulkáni eredetű lehűlésből származó terméscsökke
nés, megélénkülő háborúskodás következtében) alapozta meg aztán az arab hódításokat, 
melyekhez az is hozzájárult, hogy ezek délről érték a letelepült birodalmakat, nem a gyak
ran támadott, így jobban védett északi határok felől.

A második fejezet a hódítások első évtizedét tárgyalja, miután előbb röviden felvázolja 
Arábia korai történetét és Mohamed mozgalmát. Sajnos azonban meg sem kísérli, hogy 
a szemben álló felek taktikájáról, fegyverzetéről képet. Az események leírására koncent
rál, és sikerül is jól összeszőnie a szálakat, attól kezdve, hogy Mohamed „nyugat-arábiai 
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koalíciója” hadjáratot indított a potenciális fenyegetést jelentő bizánci-párti északi arab 
törzsek, majd a szíriai határvidék ellen. Ezen a területen már a perzsa megszállás évei
ben voltak arab rablóportyák és a jarmúki győzelemig (636) a muszlimok dúlták a vidé
ket, de nem vették azt birtokba. Ezután viszont a határvidék városai, melyeknek évszá
zados gyakorlata volt az arabokkal az egyezkedésben, nem reménykedtek abban, hogy a 
császár serege megsegíti őket, sorra kapituláltak (a partvidéken viszont Caesarea 641-ig 
kitartott, Moávija végül ostrommal vette be). Keleten, a perzsa határvidéken hasonló volt 
a helyzet: a határvidéki arabok évek óta nyugtalanították Mezopotámiát, mire Mohamed 
hívei színre nem léptek. Végül 636-ban nagyarányú arab invázió zúdult a területre, télen a 
szászánida fővárost, Ctesiphont ostromolták. 637 őszén a perzsa ellentámadás visszaszo
rította a támadókat az Eufrátesz jobb partjára, de aztán 638. január 8-án a kádiszijai csa
tában az arabok javára dőlt el Mezopotámia sorsa. Jazdagird a Zagrosz túloldalára mene
kült, előbb Iszfahánba, majd Istakhrba. Az arabok megszerezték az addigi római–perzsa 
határvidéket is, mely délebbi hódításaik után nyitva állt előttük. A helységek többsége 
enyhe feltételekkel kapitulált, Dara és Tella őrségét viszont kardélre hányták, miután azok 
ellenálltak. A Jazira vidéke ezután viszonylag nyugodtan élte életét, mivel az arabok nem 
avatkoztak ügyeikbe, a terület határvidék-jellege pedig megszűnt. 

A harmadik fejezet témája a további terjeszkedés kelet és nyugat felé, amit megköny
nyített ellenfeleik belviszálya (641. Heraclius halála, a perzsáknál pedig a Mezopotámia 
elvesztése utáni széthúzás). A legértékesebb zsákmányt Egyiptom jelentette, amely 
viszonylag védtelen volt hatalmas gazdagsága ellenére. A vidéket gyorsan lerohanták, 
de az erődített helyek bevétele a császár halála után vált csak lehetővé, mikor a védők 
nem remélhettek segítséget – Kyros pátriárka közvetítése révén kiürítették Alexandriát. 
Hoyland szerint téves az a későbbi forrásokra alapozott vélemény, hogy a tartomány üldö
zött nem-ortodox keresztény lakói üdvözölték a hódítókat – komoly túlzás mindez, bár 
tény, hogy sokan nem hiányolták az őket folyton zaklató kelet-római igazgatást. Az ara
bok aztán nyugat felé folytatták portyáikat, előbb behódoltatták Kyrenaikát, majd tovább 
haladtak Africa tartományba, melynek kormányzója fellázadt Constans császár ellen. 
647-ben gyors győzelmet arattak itt is, nagy zsákmánnyal és sarccal megrakva tértek 
vissza Egyiptomba. Dél felé azonban nem tudtak újabb sikereket elérni: a núbiaiak visz
szaverték támadásaikat, Etiópia pedig úgy tűnik, az axumi királyság lehanyatlása ide
jén nem vonzotta őket. Miután Bászra és Kúfa megalapításával megszilárdították mezo
potámiai szerzeményeiket, több irányból is megindultak Perzsia meghódítására. Sorban 
bevették Khuzisztán városait, átkeltek a Zagroszon az Iráni-felföldre, a szászánida ural
kodók eredeti bázisára, ahová nehávendi győzelmük (642) nyitotta meg az utat. Egy har
madik út a Perzsa-öböl partvidékéről vezetett Fársz tartományba, ahol kíméletlenül lemé
szároltak mindenki, aki az uralkodó elithez tartozott. Ezt nyilván az is motiválta, hogy 
a birodalom meghódításához ki akarták iktatni a Szászánida-házat – így kíméletlenül 
üldözőbe vették Jazdagirdet. Miután Media kormányzója kiegyezett az arabokkal, az 
uralkodó kelet felé hátrált, hogy a türköktől vagy a kínaiaktól próbáljon segítséget sze
rezni, de 651-ben Mervnél megölték. Fia, III. Peroz viszont meg tudta szerezni támoga
tásukat, és az északkeleti végeket meg is tudta tartani 663-ig, mikor a polgárháború után 
újabb arab hadjáratok indultak a térségbe. A Kaukázus vidékén az örmények sikerrel 
ellenálltak a támadóknak, így önállóak maradtak, kölcsönös katonai segítségnyújtásban 
egyezve ki Moávijával. A későbbi kalifa ekkor már a flottaépítésre koncentrált, mivel a 
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bizánciak 646-ban rövid időre visszafoglalták Alexandriát, valamint teljes legyőzésük – 
Konstantinápoly bevétele – elképzelhetetlen volt hajók nélkül. Egyelőre Ciprus szigete 
elleni vállalkozásokon gyakorolhatták be a tengeri háború alapjait. 

A negyedik fejezet a Moávija alatti hadjáratokról szól. Előbb damaszkuszi kormány
zóként, majd kalifaként, voltaképpen ő építette ki a birodalmat. A korszakban inkább 
Afrikában értek el nagyobb haladást a hódítók, ahol a helyi berber lakosság ellenállása 
jelentette számukra a fő problémát. Itt újabb előretolt bázist hoztak létre Kairuán alapí
tásával (keleten is ekkoriban telepítettek 50 000 iraki arab családot Mervbe), ily módon 
biztosították a későbbi hódításokat. Moávija uralkodásával kezdődött a hódítások kon
szolidációja: Perzsia már nem állhatott lábra, s Bizánc sem volt olyan helyzetben, hogy 
sereget küldjön Szíriába. Ehelyett a védekezésre koncentrált, diverzióval próbálkozott,  
a mardaiták Libanonba küldésével, ahol sikerült nagyarányú felkelést kirobbantaniuk az 
arabokkal elégedetlen helyiek támogatásával. Ezzel ugyan értek el sikereket, de a straté
giai helyzet változatlan maradt: Szíria visszafoglalására nem volt erejük, Moávija flottája 
pedig megrengette tengeri hatalmukat.

Ebben az időszakban vált láthatóvá, hogy az arab terjeszkedés nem mindenütt ellen
állhatatlan: a bizánciak Anatóliába visszahúzódva megvédték Konstantinápolyt (a szerző 
668–670-re datálja a nagy ostromot, de nem részletezi, miért tér el a hagyományos kro
nológiától). A Kaukázus-vidéken a VIII. század elejéig inkább szimbolikus volt az arab 
fennhatóság, s az Oxuson túl és az afgán hegyvidéken sem nagyon haladtak (gyakran a 
helyi fejedelmekkel egyezkedve jutottak előbbre). Viszont Perzsia jövője szempontjából 
döntő volt, hogy a helyi lázadások ellenére az egész ország fölötti muszlim uralmat nem 
ingathatta meg semmi: a dinasztia kiiktatása után a befolyásos helyi családok nem tudtak 
vagy nem is akartak széles körű ellenállást szervezni.

Moávija a birodalom megszervezése során tehetséges kormányzókat igyekezett válasz
tani, a meghódítottakat általában nem zaklatta szokásaikban, az uralkodói birtokok jöve
delméből bőven telt az utak, csatornák, hidak karbantartására és egyéb közfeladatokra,  
a kereskedelem megélénkült. A kalifa ugyan sikeres birodalomépítő volt, mégis a későbbi 
muszlim hagyomány inkább negatív színben tünteti fel, több okból is. Egyrészt a kegyes 
Ali megbuktatásával jutott a címhez, másrészt a dinasztikus elv alkalmazása miatt, mivel 
fiát, Jazídot tette meg utódjának. „Átkos” emléke főleg az Abbászida-kor szunnita hittu
dósainak köszönhető, akik megalkották az első négy kalifa alatti muszlim aranykor míto
szát, melyet Moávija zsarnoksága követett.

Az ötödik fejezet a terjeszkedés újabb időszakával foglalkozik 685–715 között, mely
nek első évtizede zavarokkal volt tele. Jazíd halála után az Omajjád család másik ága jutott 
uralomra hosszadalmas belviszály után, és Abd al-Malik kalifa (685–705) már nyilváno
san hangsúlyozta az iszlám jelentőségét (pénzverés a muszlim hitvallással, az arab hiva
talos nyelvvé tétele). Bizánci kollégája, II. Iustinianos nagy ambíciókkal lépett a trónra, 
de az erőviszonyokon nem változtathatott, zsarnoki természete pedig újabb belviszály
okhoz vezetett. Az arabok Észak-Afrikában ebben az időben kerekedtek felül a berberek 
legyőzésével és Karthágó bevételével. Ezután már csak egy ugrás volt Hispánia, ahol a 
vizigótok viszályai újabb lehetőséget nyitottak meg a hódítók előtt. A helyzet végül itt is 
Perzsiához és a keleti területekhez hasonlóan alakult: a király veresége után a helyi arisz
tokratákkal egyezkedve szerezték meg az ország feletti uralmat. Keleten az arab hódí
tás ismét nekilendült, bár kevésbé dinamikusan, mint nyugaton. Kutajba ibn Muszlim 
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a Folyóntúlon két várost is megszerzett, melyek a későbbiekben a muszlim kultúra fon
tos bástyái lettek: Buharát (709) és Szamarkandot (712). Délebbre viszont a szisztáni 
medence és az afgán hegyvidék buddhista fejedelemségeinek meghódítása továbbra is 
nehézségekbe ütközött, Zarang és Bust voltak az arabok előretolt helyőrségei. 703-ban 
a Kaukázus-vidéken az örmények fejedelmük, Smbat Bagratuni vezetésével fellázadtak 
arra a hírre, hogy az addigi közvetett uralom helyett kormányzót akarnak a nyakukba 
ültetni. Három év múlva az arabok győztek és megtizedelték a lázongó örmény nemes
séget, de ezután új kormányzójuk békülékenyebb politikát folytatott – alighanem a kazár 
fenyegetés miatt.

A hatodik fejezet a terjeszkedés korának végét tárgyalja, az utolsó nagy próbálko
zásokkal. Szulejmán kalifa 717-ben hatalmas sereget és flottát küldött Konstantinápoly 
bevételére, hogy a hidzsra szerinti 100. évre az arabok legszívósabb ellenfelét is végre 
legyőzze. Az eredmény a teljes katasztrófa volt, a seregnek csak roncsai jutottak haza, 
nyugaton sem sikerült a 720-as évek portyáit a Pireneusokon túlra újabb hódítássá fej
leszteni (732. Poitiers). Emellett a 740-es években több berber lázadás is bonyolította az 
arab kormányzók dolgát, akárcsak Megrebben (ezek szerepét fontosabbnak tartja az euró
pai hódítások lezárulásában, mint a frankok erejét) – ekkor a főszerepet már a háridzsiták 
játszották, vagyis az iszlám – még ha eretnek irányzatként is – közöttük is terjedni kez
dett. Keleten Kutajba halála (715) után a még ellenálló fejedelemségek a türges kagánba, 
Sulukba vetették reményüket, hogy megsegíti őket az arab támadások ellen. A harcok
ban többször is vereséget szenvedtek az arabok, de 722-ben le tudták törni a szogdiai 
lázadást, és 731-ben megtartották Szamarkandot a kagán ellenében. Suluk sosem fordí
totta teljes figyelmét Transoxaniára, de miután keleten vereséget szenvedett a kínaiaktól, 
újra nyugatra fordult, azonban Balkh elleni hadjárata 737-ben vereséggel végződött, majd 
megbuktatták riválisai. Az Omajjádok kormányzói ezt követően békülékenyebb politikát 
folytattak Szogdiában, de még egy, később híressé vált csatát meg kellett vívniuk keleten. 

744-ben a keleti türk kaganátus összeomlott. Ezután a kínaiak aktív szereplőként lép
tek a színre a térségben. 751-ben a talaszi csatát a Tang-sereg veszítette el, karluk szövet
ségeseinek átállása miatt – Hoyland ismét leszámol egy közkeletű tévhittel: ez sem volt 
döntő győzelem, mely a muszlimok kezére juttatta Belső-Ázsiát, hiszen a kínaiak még 
évekig hadakoztak a térségben. Csak az An Lu-san lázadás (755–763) forgatta fel Kínát 
annyira, hogy évszázadokra elhagyja a területet. Az arabok a Kaukázus-vidéken ebben 
az időszakban a kazárok fenyegetésével voltak elfoglalva, akiknek támadásai főleg a mai 
Azerbajdzsán területét sújtották (bár 730-ban Moszulig is eljutottak portyázóik). Végül 
737–738-ban sikerült megverniük a kagánt, de Kazária így is erős szomszéd maradt, ame
lyet jobb volt szemmel tartani (Darband megerősítése, 24 000 arab telepítése a térségbe). 
Ekkoriban jutottak el a muszlimok Indiába is, ahol meghódították Szindet, azonban ennek 
története nehezen bogozható ki a forrásokból (Hoyland muszlim krónikákat is használ itt). 
További hódításokra azonban nem futotta már erejükből, viszont hamarosan jövedelmező 
kereskedelmet építettek ki Indiával. Az Omajjád-dinasztia bukását már nem tárgyalja 
részletesen a szerző, ami kissé furcsának tűnik.

Az utolsó fejezet az iszlám civilizáció kialakulását tárgyalja – Hoyland művében ez a 
fő kérdés: hogyan sikerült a hódítások elakadása után, a politikai egység kezdődő bom
lása ellenére a hódító kisebbség vallásából egy többnemzetiségű civilizáció alapjává válnia 
(arab–iszlámból pogány–iszlám). Az iszlám alapelemeiben ismerős lehetett a Közel-Kelet 
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népei között. Intézményes egyházi hierarchia nélkül a hódítók különböző csoportjai maguk 
döntötték el, kiket engednek be az igazhívők közé. (A foglyok sokasága kettős hatást ered
ményezett, a férfiak csatlósként muszlim uraikhoz idomultak. A rabnőktől származó gye
rekek eleve muszlimnak számítottak, de anyai részről más kulturális hatásokat juttattak a 
hódítókéhoz. Viszont a muszlimok a többnejűség révén gyorsabban sokasodtak, és utódaik 
a politikailag domináns iszlám világban nem is lehettek mások, mint muszlimok.) Az ara
bok kezdettől fogva nyitottak voltak a kívülről jött áttértek előtt, bár voltak előítéleteik is 
(volt olyan korai vélemény, hogy a foglyok kilenctizedét meg kellene ölni). 

A könnyű áttérés lehetősége és az áttérni kész foglyok, csatlósok tömege végül megala
pozta az iszlám civilizációt. Az egységes arab politikai hatalom viszonylag gyorsan véget 
ért az Omajjádok bukásával, de az arabizáció és iszlamizáció folyamata tovább zajlott. 
Az arabizáció a nyelv és az identitás szintjén is zajlott, az arab hivatalossá tétele logikus 
lépés volt a soknemzetiségű birodalomban: a hódítók egységesen ezt a nyelvet beszélték  
és ez volt a Korán nyelve. A birodalom népei ehhez kezdtek idomulni, változó mérték
ben és tempóban. A Közel-Keleten, ahol már amúgy is erős volt az arab nyelv befolyása 
és nagyobb arányú betelepülés is történt, gyorsabban zajlott a folyamat, a keleti határo
kon, ahol a perzsa kultúra ereje megmaradt, inkább az arab telepesek cseréltek nyelvet. 
A mediterrán városokra koncentrálódó latin és görög nyelv a politikai és kulturális hata
lom elvesztésével gyorsan eltűnt, az arámi és kopt nyelvet a vidéki lakosság tovább őrizte, 
de ezek is fokozatosan háttérbe szorultak. Mindamellett az iszlám kizárólagos arab jel
lege nem maradt meg sokáig, éppen a nagyarányú áttérések miatt. A perzsa hatás külö
nösen erős lett a későbbiekben, de sok más nép szokásait is átvették a hódítók (például 
jogi téren). 

A könyv sajátos felépítése – a fejezetek első része az eseménytörténet, a második 
különböző témák elemzése – miatt azok, akik a hódítások folyamatát akarják megismerni, 
ezt könnyen megkapják, de akik az iszlám kialakulására, illetve az arab-iszlámból „öku
menikus” iszlámmá változás folyamatára kíváncsiak, csalódniuk kell. A kezdetekkel és 
Mohamed életével alig foglalkozik a könyv, a második kérdést illetően pedig nehezen 
lehet összegezni a kapott információkat a fejezetekre bontás miatt. Az eseménytörténet 
alapos (ám esetenként nem egyformán), de az eszmetörténet kevésbé (ha már az iszlám
ról van szó, ennek alakulásáról többet lehetett volna írni). Hoyland ugyan kerüli a val
lási magyarázatokat az arab hódítások során, de ez az elképzelés a középkori világ kere
tei között aligha elégséges (például a zsákmányszerzés fontosságának hangsúlyozása a 
hitbuzgóság ellenében – aligha volt olyan muszlim, aki szerint a zsákmány nem Allah 
jutalma volt, vagy éppen a Konstantinápoly második ostroma előtti jóslatok tárgyalásába 
sem megy bele, pedig ezek apokaliptikus szemléletet tükröznek). 

A kötet végén a szerző ismerteti forrásait és felhívja a kutatók figyelmét a kevéssé 
ismert, VII–VIII. századi keleti keresztény és zsidó emlékek alaposabb vizsgálatára. Az 
irodalomjegyzéket átnézve utolsó kritikai észrevételként megjegyezzük, hogy fejezeten
ként sajnos csak egy-két nem angol nyelvű munkát találunk, a nemzetközi szakirodalom 
ennél bővebb ismerete elvárható lett volna egy ilyen munkától. – Az említett hiányos
ságok ellenére megállapítható, hogy a kötet ismeretterjesztő és tudományos szempont
ból egyaránt jól használható, így nyugodtan ajánlható mind a szélesebb, mind a szakmai 
közönségnek.

Tősér Márton


