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Dmitry Chen4

Közép-Ázsia szellemi aranykora

S. Frederick Starr: Lost Enlightenment: Central 
Asia’s Golden Age from the Arab Conquest to 
Tamerlane (Princeton University Press, 2013, 
696 oldal) cím_ könyvének bemutatása

S. Frederick Starr új könyve, a Lost Enlightenment: 
Central Asia’s Golden Age from the Arab Conquest 
to Tamerlane (Elveszett felvilágosodás: Közép
Ázsia aranykora az arab hódítástól Timur Lenk 
koráig) igazán leny_gözQ könyv; olyan munka, 
ami – ha szerencsénk van – a következQ évti-
zedekben meghatározó szerepet játszhat majd a 
világ közgondolkodásának formálásában. Annyi 
viszont már most is biztosra vehetQ, hogy a könyv 
komoly vitákat kavar majd; a szerzQ ugyanis jó 
néhány m_velQdéstörténész tyúkszemére rálép a 
könyvében található megállapításokkal.

Kezdjük mindjárt azzal az állítással – amit 
számtalan, a közel 700 oldalas kötetben lelki-
ismeretesen felsorakoztatott tény támaszt alá –, 
hogy az európai civilizáció tulajdonképp kései 
mellékterméke csupán a világ egykori szellemi 
központjában (az Kr. u. 5. és 12. század közötti 
Közép-Ázsiában) zajló fejlQdésnek. Nem mintha 
S. Frederick Starrnak az lenne a fQ célja, hogy 
kipukkassza az európai önhittség még mindig 
dagadó léggömbjét, de számtalan olyan leny_gözQ 
és megdöbbentQ tény akad azok között, amelyek-
kel olvasóit elhalmozza, ami ilyen hatást kelthet.

Legyen szó a természettudományokról, a mate-
matikáról vagy akár a zenérQl (a heged_ és a lant 
Közép-Ázsiából származik) vagy a zeneelméletrQl, 
a Nyugat tényleg sokat köszönhet Közép-Ázsiának. 
Matematikai tudása és egy kis logika segítségével 
a perzsa-khorezmi Raihán Abu al-Bírúni például 
levezette – méghozzá Kr. u. 1030 körül, azaz közel 
fél évezreddel Kolumbusz elQtt –, hogy léteznie kell 
egy hatalmas lakott földrésznek valahol az Atlanti-
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óceán és a Csendes-óceán között. Al-Bírúni elQször 
kiszámolta a Föld kerületét – és számításai, mint 
utóbb kiderült, meglepQen pontosak voltak –, majd 
„nekilátott, hogy rávetítse minden általa ismert 
terület földrajzi helyzetét erre a […] földgömbre.” 
Ezután észrevette, hogy Eurázsia teljes szélessége 
Afrika legnyugatibb csúcsától Kína legkeletibb 
partjáig a földgömb kerületének kevesebb, mint 
kétötödét fogja át. A Föld felszínének háromötöde 
tehát üresen marad […]. Miért ne jelentkeznének, 
t_nQdött Bírúni, azok az erQk és folyamatok, ame-
lyek a Föld övének kétötödén szárazföldek keletke-
zéséhez vezettek, a másik háromötödén is?

Starr mondhatni a „partvonalra” helyezi a 
Muszlim Kalifátus arabjait azzal, hogy meg-
jegyzi: az „arab” birodalom legragyogóbb kopo-
nyáinak többsége Közép-Ázsiából (pl. Iránból 
és a ma Afganisztánhoz, Üzbegisztánhoz stb. 
tartozó területekrQl) származott. Természetesen 
arabul írtak és arab csengés_ nevük volt, de Qk 
maguk nem voltak arabok.

Starr azonban leginkább egy másik kérdéssel 
foglalkozik: mi romlott el? Miért ért véget ez 
a felvilágosodás, ez a szellemi aranykor Közép-
Ázsiában? És fQleg, miért volt a Kr. u. 1300-as év 
egyfajta helyrehozhatatlan fordulópont, olyan víz-
választó, amelyet követQen úgy t_nt, hogy Közép-
Ázsiát maga mögött hagyva az összes intellektuális 
dinamizmus és kreativitás Európába költözik át?

Számos kézenfekvQnek és közvetlennek t_nQ 
választ lehet adni erre a kérdésre, így például azt, 
hogy a mongol hódítás a 13. század közepén fizika-
ilag, sQt ökológiailag is tönkretette a térséget. Ha a 
könyvtárakat és a városokat felégetik, a lakosságot 
megtizedelik, a gátakat és az öntözQrendszereket 
pedig szándékosan elpusztítják, akkor a civilizáció-
nak tényleg nem marad sok esélye. Ez a magyarázat 
azonban túl egyszer_, hiszen a szellemi reneszánsz 
többször is fellángolt a régióban (különösen Timur 
Lenk/Tamerlán korában), és ezek a tüzek csak kö-
rülbelül a 16. századra hunytak ki véglegesen.

Az igazi ok, állítja Starr – és meglehetQsen 
meggyQzQen bizonyítja is állítását –, nem a 
mongol hódítás volt, hanem a vallási pluraliz-
mus elvesztése, ami általánosan elfogadott volt 
a közép-ázsiai felvilágosodás korának egészén 
át. Ez a pluralizmus megmaradt a régió minden 
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olyan városában, ahol nyitva tartották kapuikat 
a keresztény templomok, a t_zszentélyek vagy 
a sztúpák. A jámbor muzulmánoknak el kellett 
ismernie, hogy a más hitet követQk gyakran oko-
sabbak és jobban tájékozottak náluk, és mások 
nézeteit nem lehetett egyszer_en félresöpörni.

A kor gondolkodói, mondja Starr, olyanok voltak, 
mint a kagyló, amely képes igazgyönggyé alakíta-
ni a belekerült idegen homokszemet.

A közép-ázsiai kultúra csodája, hogy több évszá-
zadon át nyitott volt az idegen homokszem befo-
gadására, és egyszersmind megvolt az a képessé-
ge, hogy ezeket a homokszemeket felhasználva 
igazgyöngyöket állítson elQ. Amikor elvesztette 
azt a képességét, hogy konstruktívan szembenéz-
zen azzal, ami idegen és azt gyönggyé alakítsa, a 
[közép-ázsiai] civilizáció hanyatlásnak indult.

* * *
Az Elveszett felvilágosodás olyan könyv, ami nem-
csak olvasmányos és informatív, hanem egyben 
szórakoztató is. A könyv inspirálóan hathat Közép-
Ázsia mai lakóra, és egyben figyelmeztetésül is 
szolgál minden modern nemzet és civilizáció szá-
mára, amely hajlik az intoleranciára.

(The Asian Review of Books)

Tony Rennell

Amikor a sebesültek irigyelték a halottakat… 

Emily Mayhew: Wounded: From Battlefield to 
Blighty, 19141918 (Bodley Head, 2013, 288 oldal) 
cím_ könyvének bemutatása 

Az elsQ világháborúban harcoló katonák szá-
zezrei szenvedtek szörny_ sebeket a harcmezQn. A 
sebesülteket higiénikusnak cseppet sem nevezhe-
tQ körülmények között kezelték a túlterhelt orvo-
sok. Emily Mayhew Wounded: From Battlefield 
to Blighty (Sebesültek: A csatamezQrQl vissza 
Angliába) cím_ új könyve az elsQ világháborúban 
megsérült katonák és az Qket gondozó ápolók és 
orvosok megindító történetét meséli el.

Miközben a somme-i csatákban megsebesült ka-
tonákat ápolta, Winifred Kenyon nQvér véletlenül 
olyan felfedezést tett, ami késQbb sokat segített neki 
a komor munkában, amit végeznie kellett. Valahol, 
valaki hibát követett el, és a frontra apró, levendu-
lával teli muszlinzsákocskákat küldtek a zsinórral 
zárható zsákok helyett, amelyekben a katonák a 
személyes holmijaikat tarthatták volna. Ám a téve-
désnek ezúttal haszna is volt. Kenyon nQvér ilyen 
zsákocskákat t_zött a legsúlyosabb sebesültek pár-
nájára, és megfigyelte, hogy a levendulaillat meg-
nyugtatja az élet és halál között lebegQ katonákat, 
az otthonukra emlékezteti a sebesülteket és el_zi 
tQlük az üszkösödés és a rothadás b_zét, amelynek 
forrása nemritkán saját meggyötört testük volt.

A Winifredhez hasonló ápolónQknek bQséges 
készletre volt szükségük zsebkendQkbQl is. Kellettek 
azoknak a katonáknak, akik a m_tétbQl felébredve 
megtudták, hogy a lábukat amputálni kellett, vagy 
az elsQ alkalommal pillantották meg a pizsamájuk 
szépen felhajtogatott és vállmagasságban felt_zött 
üres ujját ott, ahol egykor a karjuk volt. A megtört 
férfiak sokszor addig zokogtak a karjaik között, míg 
a nQvérek köténye is átázott… De Kenyon nQvér 
maga is meglepQdött, milyen gyorsan hozzászokott 
ahhoz, hogy kegyes, megnyugtató hazugságokkal 
vigasztalja a sebesülteket. Hát persze hogy jobban 
leszel… Senki sem felejtett el otthon… A kloroform 
nem is olyan rossz… Minden rendben lesz… A va-
lóságban azonban csak ritkán alakult így.

Szörny_ dolog volt, ha valaki az 1914 és 1918 
közötti harcokban megsebesült a nyugati fron-
ton, és mégis gyakran figyelmen kívül hagyják 
ezeknek az embereknek a sorsát és szenvedéseit. 
Emlékm_vek Qrzik közel egymillió brit katona 
emlékét, akik a katasztrofális háborúban estek el. 
Ám több mint kétszer ennyire rúg azoknak a szá-
ma, akik a lövészárokban vagy az erQsen védett el-
lenséges vonalak elleni támadásokban sebesültek 
meg, és gyakran maradandó, egész késQbbi életü-
ket megváltoztató sebesüléseket szenvedtek az új 
generációs, pusztítóbb 20. századi fegyverektQl.

Modernebb puskák és géppuskák lQttek ki 
kúpos vég_ golyókat, amelyek gyorsabban repül-
tek, nagyobb erQvel csapódtak be és mélyebbre 
hatoltak, lepattantak a csontokról és keresztül-
szántottak a lágy szöveteken, piszkos egyenruha-
darabokat és a levegQbe került talajrészecskéket 


