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ZIRJÁB ANDALÚZIÁBAN

KÉRI KATALIN
tanszékvez ető, D oktori Isko la-vezető  egyetemi tanár, DSc, 

P T E  B ölcsészettudományi Kar, Pécs

Absztrakt:
A  tanulmány egy olyan, a kora középkorban kivételesnek számító egyéniség, a csodá

latos énekhangja miatt Z irjábnak (= Feketerigó) nevezett férfi életútját mutatja be, aki 
Bagdadtól Córdobáig utazva, utóbbi helyen letelepedve, összekötő szerepet játszott az 
iszlám keleti és nyugati területei, különböző uralkodói udvarai között. Elévülhetetlen 
érdemeket szerzett az ének- és zeneművészetben, a zenetanításban, az andalúziai ze
neiskolák szervezésében csakúgy, mint a mindennapi élet számos területén, úgymint a 
gasztronómiában, a ruhaviseletben, a szépítkezésben és a szórakozási módok megújítá
sában. Alakja a magyar szakirodalomban kevéssé ismert: ez a mikro-biográf ia megpró
bálja összefoglalni a vele kapcsolatos főbb nemzetközi kutatási eredményeket, és közelebb 
hozni őt a művelődéstörténet iránt érdeklődő hazai olvasókhoz.

Kulcsszavak:
középkori zenetörténet, Z irjáb, Córdobai emirátus, gasztronómia-történet, zeneok

tatás

Bevezetés

Sokat gondolkodtam azon, hogy milyen témáról készítsek tanulmányt Szabó 
Péter születésnapi kötetébe. Sokféle ötletem volt, hiszen Rektor Úr érdeklődése is 
sokszínű: kedveli a történelmet, az irodalmat, a művészeteket; szeret utazni; fog
lalkozik a neveléstudománnyal és a vezetéselmélettel, és jól ért még a gasztronómi
ához is. Végül úgy döntöttem, hogy nem tudnék annál jobb témát kitalálni, mint 
egy sok-sok évszázaddal ezelőtt élt színes egyéniség, Zirjáb mikro-biográfiájának 
a bemutatását, hiszen az ő életéről szólva szinte valamennyi fentebb idézett terü
let említésre kerül.

Az iszlám megjelenése Európában

A muszlimok a 8. század második évtizedében léptek az Ibériai-félsziget föld
jére, amikor Vitiza vizigót király halála után a párthívei összecsaptak a fia, Rode- 
rich csapataival. Ez a század a déli nagyvárosokkal kötött paktumok időszaka volt,
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az arabok és a berberek egyre jobban megvetették a lábukat a térségben. I . ‘Abd 
al-Rahmán teremtette meg a hispániai (nyugati) O majjáda-dinasztia alapjait, és 
utódai idején alakult ki az emirátus, majd a kalifátus, amely 929 és 1031 között állt 
fenn. Hogy a hatalmukat megszilárdítsák, az Omajjádák erős hadsereget és haté
kony közigazgatási rendszert hoztak létre. A tekintetüket állandóan Észak-Afri- 
kán tartották, ugyanis az volt a távlati céljuk, hogy szembeszálljanak az ott ural
kodó Fatimidákkal. (Valdeón, 1985. 4. o.) A muszlimok nagyon vonzónak találták 
az Ibériai-félsziget déli és középső területeit, egyikük azt írta róla, hogy kellemes 
klímája és tiszta levegője révén a vidék Szíriára hasonlít; olyan, mint Jemen, ha hő
mérsékletét tekintjük; átható illatai miatt Indiára emlékeztet; kincstári jövedelme
it tekintve pedig olyan gazdag, mint a perzsiai Ahwaz; drágakövei Kínához teszik 
hasonlatossá, tengerparti termékei pedig Adenhez. (Pericot Garda, 1970. 176. o.)

Zirjáb régi ábrázolása lantjáték közben
Forrás: http://m uslimheritage.com/sites/default/fi les/ziryab_l_0.gif

Az Ibériai-félszigetre érkező arabok és berberek Hispániába magukkal hozták 
az iszlám kultúráját. A Keletről és Észak-Afrikából érkezett seregek új, az euró
paitól jelentősen eltérő életvitelt, nyelvi és tudományos ismereteket közvetítettek, 
keveredve azonban a félsziget lakosságával, sajátos, mind az iszlám, mind a ke
resztény-zsidó civilizáció szempontjából egyedülálló világot alakítottak ki a konti
nens délnyugati szegletében. Az akkori Andalúziában (amit a középkorban al-An- 
dalúsznak neveztek), virágzott a keleti és nyugati hagyományokat ötvöző zene és
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költészet; a tudósok az antik görög ismeretek közvetítése mellett csodálatos ered
ményeket értek el a legkülönfélébb tudományok, mint például a matematika, a 
csillagászat, a kémia és az orvoslás terén; bámulatra méltó iskolákat és könyvtá
rakat emeltek; a mezőgazdaság is felvirágzott a kontinensünkre hozott az új nö
vényeknek, művelési, öntözési technikáknak köszönhetően. Átalakult, és valóban 
művészetté nemesedett a gasztronómia; a keleti ruhaanyagoknak, bőröknek kö
szönhetően kifinomultabb lett az öltözködési kultúra, elegánssá és divatossá vált a 
kiművelt beszéd és viselkedés. Al-Andalúszban -  a gyakori hatalmi harcok és bel- 
viszályok ellenére - , hosszabb-rövidebb időre megvalósult a béke, a pax islamica, 
amikor viszonylagos nyugalomban és szimbiózisban éltek együtt muszlimok, ke
resztények és zsidók, bár ezt több kutató is gyakran megkérdőjelezi. (L. erről pl. 
Shannon, 2015. 28-29. o.)

A népesség növekedése magával hozta a kézművesipar és a kereskedelem fej
lődését, messze földön keresett volt a Córdobában megmunkált bőr (a kordován), 
a toledói fegyverek, a cuencai elefántcsont-tárgyak, a málagai, córdobai, almeríai 
szövetek, a valenciai kerámiák, a murciai gyékények és a calatayúdi üveg holmik. 
(García Tolsá, 1982. 207. o.) A kereskedők vízi és szárazföldi utakon juttatták el a 
térség termékeit északra, délre és keletre; Almería és Sevilla volt a flották kiinduló
pontja, szárazföldön pedig a régi római utakat használták, amelyek állapotára gon
dosan ügyeltek, és azokat folyton javították. Jelentős számban importáltak Kelet
ről ékszereket, fűszereket, könyveket és rabszolgákat, akik egy része muszlim hitre 
tért, és többen közülük magas pozíciókat is elértek az emír vagy a kalifa környeze
tében. Az Ibériai-félszigeten is, csakúgy, mint az iszlám más területein, aranyból 
vert dinárokat használtak, váltópénznek pedig ezüst dirhemet. (Rogers, 1987.27. o.)

Córdoba, „a világ dísze”

Al-Andalúsz szellemi központja az akkori Európa legnépesebb és leggazdagabb 
városa, Córdoba volt. A kortársak a várost Bizánchoz és Bagdadhoz hasonlítot
ták, a szász apáca, Hroswita, „a világ dísze’-ként emlegette. (García Tolsá, 1982. 
223. o.) A város -  mely valóban jelentős népességű és kiterjedésű volt - ,  két na
gyobb részből állt. A belső, fallal körülvett része volt a tulajdonképpeni belváros, 
a medina, ahová a külső kerületekből hét kapun át lehetett bejutni. A kalifátus vi
rágkorában huszonegy ilyen külső kerület volt Córdobában, melyeket körülvet
tek kisebb lakóövezetek, s ezek a várost körülölelő mezőgazdasági területeken he
lyezkedtek el. (Pericot García, 1970. 230. o.) A kortársak leírásai szerint a városban 
mindig nagy volt a forgalom, az emberek jöttek-mentek a piacokra, a mecsetekbe, 
a közfürdőkbe és a kávéházakba. A köztereken cseréltek gazdát a különféle áruk, 
a rabszolgák és a gondolatok.

A Córdobában uralkodó Omajjáda-dinasztia több tagja is élénk érdeklődést mu
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tatott a művészetek, a tudományok és a könyvek iránt. Többen közülük könyvtára
kat és iskolákat alapítottak, és maguk is foglalkoztak különféle tudományokkal. Az 
algebra, a fizika, az orvostudomány, a filozófia, a csillagászat, a vallás- és jogtudo
mány, a botanika eredményeit a muszlim tudósok sok ezernyi könyvben foglalták 
össze, és jelentős fordítási munkákat is végeztek. Virágzott a költészet, a történet- 
írás. A kalifátus idején al-Andalúszban jelentős iskolák jöttek létre (Atkinson-Ma- 
leska, 1966. 407. o.), és az uralkodók fontos feladatuknak, a fejlődés alapjának tar
tották a tudományok és a művészetek, valamint az oktatási hálózat fejlesztését.

II. Abd al-Rahmán, aki 821 és 852 között uralkodott, kiemelt figyelmet fordí
tott a könyvekre, és asztrológusát, a költőként és kádiként is kiemelkedő hírű Ab- 
bász ibn Násziht Keletre küldte, hogy könyveket vásároljon számára. Utódja, II. 
Muhammad (aki 852-886 között volt emír), királyi könyvtárat létesített, amely sok 
évtizeden át tovább bővült, és később, a 10. század végén, II. al-Hakám ezzel ala
pozta meg a híres córdobai könyvtárát (Samsó, 1985. 8. o., Kéri, 1997. 72-76. o.).

Z irjáb ábrázolása egy modern festményen  
Forrás: h ttp://muslimheritage.com/sites/default/fi l es/ziryab_6.jpg

Zirjáb életútja

A perzsa eredetű „Feketerigó” jelentésű nevén Zirjáb, eredeti nevén Abu l-Ha- 
szán A li Ibn Nafi’ 789 és 857 között élt, és egészen biztos, hogy a korai iszlám 
világának egyik legsokoldalúbb, legtehetségesebb férfiúja volt fordulatos és izgal
mas életúttal. A nagyszerű énekes és zenész származásáról a kutatók között nincs 
egységes vélemény, kurd, perzsa, afrikai vagy arab családi eredetről is olvashatunk 
Zirjáb esetében, ám annyi bizonyos, hogy -  miként a ragadványneve is utal erre
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a bőre sötét színű volt. Valószínű az is, hogy alacsony sorból származott, a Nafi’
név pedig arra utalhat, hogy az iszlámra áttért felmenője (apja?) lehetett. A férfi ki
válóan értett a csillagászathoz, az asztrológiához, a geográfiához, az orvosláshoz, a 
zenéhez, a költészethez, és nagyon sokféle értelemben valóságos újítónak bizonyult 
az andalúziai muszlim területen, ahol három és fél évtizeden át a haláláig az Omaj- 
jádák córdobai udvarában élt. Gyermekkorát szülőföldjén, az ‘Abbászidák bagdadi 
udvarában töltötte, ahol a népszerű perzsa zenetanár, Iszháq al-Mauszili kiemelke
dően tehetséges tanítványa volt. A zenetörténészek a tanárát, annak még híresebb 
apját, Ibrahimot és Zirjábot tartják ma az arab zene három „atyjának”. (Lebling, 
2003) Tehetségére Harún al-Rashid kalifa is felfigyelt, gyakran hallgatta a gyönyö
rű hangját. Bagdadból, azt 813-ban -  a sikereire féltékeny tanára miatt -  elhagy
va, Zirjáb szíriai és kairouani1 tartózkodás után, 822-ben került az Ibériai-félszi
getre az akkori uralkodó, II. al-Rahmán herceg környezetébe udvari zenészként. 
(Az udvarba I . al-Hakám herceg hívta meg, ám mire az énekes-zenész megérke
zett, a herceg meghalt, így Zirjáb Hakám fia mellett állhatott munkába.) Nem csu
pán énekelt és zenélt, hanem alapított egy olyan iskolát is, ahol a vezetésével na
gyon magas szinten folyt a zenei nevelés. Havi fizetése a forrásadatok szerint 2000 
arany dinár volt, amit az emír ünnepeken még további összegekkel is kiegészített. 
(Cortés, 178. o.) Zirjáb ebből magas életszínvonalat teremtett magának és családjá
nak, de volt egy szerényebb palotája és több vidéki pihenőháza is. (Lebling, 2003.)

Zi rjáb ábráz olása egy modern festményen
Forrás: https://cdna.artstation.com /p/assets/images/images/010/015/272/large/ananda-c-

aran-ziryabb.jpg?1522098491

Kairouan ma Tunéziában található.
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A mindennapi szokások megújítása

Zirjáb életműve bővelkedik az újításokban, és kijelenthető, hogy generációkon 
átívelő, egyes esetekben szinte napjainkig érő a hatása a mindennapi élet és a ze
neművészet számos területén. Lantművészként nem csupán játszott e hangszeren, 
az arabul ‘ud nevű zeneszerszámon, hanem technikai értelemben is megújította 
azt: a hagyományosan használt 4 húr mellé egy ötödiket is tett a lantra (a 2. és 3. 
húr közé) a lélek szimbólumaként. Az akkoriban általánosan elterjedt fa penge
tők helyett ő sastoll segítségével pengette a lantot. Énekművészeiével is valódi is
kolateremtő volt, és több ezer (több szerző szerint körülbelül tízezer!) dalt ő maga 
szerzett. (Shannon, 2015. 38. o.) II. ‘Abd al-Rahmán teljesen szabad kezet adott a 
művésznek: olyan iskolát szervezett Zirjáb, ahol lányok és fiúk is tanulhattak. 10 
saját gyermeke közül is öt fia és két leánya zenész lett. Sajátos módszereket fejlesz
tett ki nem csupán az énekesek tanításához, de a kiválogatásukhoz is. Útmutatá
sai, erőfeszítései nyomán neves és fontos andalúziai hangszerkészítő műhelyek jöt
tek létre más városokban is, ezek közül kiemelkedett Sevilla. (Shiloah, é. n.)

Nem csak a zenetörténet, hanem a mindennapok históriája szempontjából is fon
tos Zirjáb személye. A „Feketerigó” nagy újításokat vitt például az andalúziai ru
haviseletbe is. Ő terjesztette el azt a divatot, hogy mindig az évszaknak megfelelő 
ruházatot kell viselni nem csupán a ruhák anyagát, hanem azok színét tekintve is, 
tulajdonképpen divat-naptárat készített. Ő vezette be a tunikát a férfiak és nők kö
rében is, valamint a keskeny ujjakkal szabott ruhát. (Ruiz, 2007. 38. o.) A férfi és 
női a frizurákban is radikálisan új divatot teremtett: megérkezése előtt Andalúziá
ban mindkét nem tagjai többnyire hosszú hajat viseltek. Ő hozta divatba a rövidre 
vágott hajat, így szabadon hagyta a nyakat és a rövid frufrut, amely látni engedte 
a szemöldököket. A córdobai hercegi udvarban, aki tehette, az ő útmutatásai sze
rint, rózsavízzel mosta a haját, és még a további hajápoláshoz is voltak általa aján
lott szerek, pakolások.

Egészségügyi, higiéniai szempontból is figyelemre méltók Zirjábnak azok a kez
deményezései, hogy reggel és este is érdemes fürdeni, tisztálkodni; és, hogy a kel
lemetlen szagok ellen a lakótér és a test illatosításával lehet védekezni. Tőle ere
deztethető a dezodor őse „feltalálása”. Hirdette azt is, hogy a fogakat folyamatosan 
tisztogatni kell, ehhez krémszerű, a mai fogkrémek előzményének tekinthető ken- 
céket kevert. Mintát adott a divatos manikűrre, krémeket készített a bőr selymessé 
varázslásához és a depilációhoz. Mai fogalommal élve azt mondhatjuk, hogy „szép
ségszalont” nyitott Córdobában, és igyekezett mindazt közvetíteni az ottani elő
kelőségeknek, amit Bagdadban az Abbászidák udvarában korábban látott. (Amer, 
2008. 151. o.) Újításokat hozott a szórakozási formákban is: a kutatók közül töb
ben Zirjábhoz kapcsolják a sakk és a pólójáték európai megjelenését.

A gasztronómia története sem lehet teljes Zirjáb újításai és törekvései említé
se nélkül. Olyan gyümölcsöket, zöldségeket és ételkészítési eljárásokat vezetett be
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a córdobai előkelők körében, amelyek máig élnek a spanyol, tágabban az európai 
kulináriában. Nélküle például nem ismernénk a spárgát, a húsgombócot, a halak 
és a húsok tartósítására Spanyolországban ma is használt ecetes-fűszeres pácot, a 
lecsóhoz kicsit hasonló pisto nevű spanyol ételt. Quesada kutatásai szerint ennek 
az ízletes ételnek az elődjét szolgálták fel Harún al-Rasid kalifa egyik fiának a la
kodalmában. A középkori és reneszánsz kori Európában fogyasztottak egy olyan 
ételt, amely biztosan erről a córdobai udvarnál élő újítóról kapta (kicsit elferdítve) 
a nevét: zirbaja. Ez az étel olyan borsókrém volt, amit eldolgoztak főtt tyúkhússal, 
rizzsel, darált mandulával és cukorral. (Quesada, 2017. ősz. n.)

Lantjáték 12. századi ábrázolása egy arab kéziratos műben 
Forrás: h ttp ://muslim heritage.com/sites/default/files/ziryab_2.jpg

Zirjáb népszerűsítette a kulturált borfogyasztást is, amit abban az időben (mér
tékkel fogyasztva) még nem tiltott az iszlám. Nem csupán az ételek elkészítése, de 
azok feltálalásának a sorrendje, az illendő étkezési módok bevezetése is az ő nevé
hez kapcsolható. Kijelenthetjük, hogy az a nyugati világban — így hazánkban -  ma 
is folytatott szokás, hogy reggel, délben és este étkeznek az emberek, s hogy a főét
kezés három egymást követő fogásból: a levesből, a főételből és a desszertből áll, 
neki köszönhetjük. A desszertek között a diós, mandulás, mézes, gyümölcsös-va
níliás, pisztáciával vagy mogyoróval töltött sütemények szerepeltek a fő helyen. Az 
étkezés végeztével zöld teát vagy valamilyen likőrfélét fogyasztottak, hogy meg
könnyítsék az emésztést. Azt ugyancsak Zirjáb vezette be, hogy az italokat ezüst 
vagy arany fémkupák helyett kecses és könnyed üvegpoharakban kezdték felszol
gálni, és, hogy az asztalokra az ételek elhelyezése előtt térítőkét tettek. (Ruiz, 2007.
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38. o.; Tuñón de Lara, 1984.) A kézzel evés helyett széles körben megismertette az 
emberekkel a kanalat. Az általa képviselt, kifinomult gasztronómiáról több írás is 
készült az elmúlt évtizedekben, de a legteljesebb munkát a damaszkuszi születésű 
író, újságíró, Farouk Mardam-Bey írta Zirjáb konyhája címmel. A több nyelvre is 
lefordított, a szerző franciaországi Qantará című folyóiratban korábban „Zirjáb” ál
néven már közölt gasztrotörténeti írásait egybefűző mű áttekinti a Zirjáb korában 
főzéshez használt alapanyagok (például a padlizsán, a kuszkusz, a rizs, a sáfrány, a 
sárgabarack, az olíva, a füge, a szőlő, az articsóka, a pisztácia stb.) történetét és fel
használási módjait. A szerző középkori receptekből kiindulva, modernizált válto
zatban közöl számos olyant, amelyek elkészítésével a mai ember közelebb kerülhet 
a középkori andalúziai terített asztalokhoz. (Mardam-Bey, 1998.)

M ardam -Bey könyvének címlapja
Forrás: h ttps://images-na.ssl-images-amazon.com /im ages/I/9142eYJHtxL.jpg

Zirjáb emlékezete

Róbert Lebling egy tanulmányában azt írta, egyáltalán nem meglepő, hogy ma 
a legtöbb nyugati ember nem ismeri már Zirjáb nevét, mert „a kollektív emléke
zetből kiesett”, ám azok az újítások, amelyeket ő hozott el a kontinensünkre, a leg
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több esetben a mai napig élnek, és meghatározzák a mindennapjainkat úgy, hogy 
az eredetükre már egyáltalán nem is gondolunk. (Lebling, 2003.) Természetesnek 
vesszük a szép asztalterítést, az ételeink felszolgálási, tálalási sorrendjét, a fogk
rémmel történő fogmosást, az évszakhoz igazodó ruhákat, a test és a lakótér illa- 
tosítását, és számos más olyant, amelyek európai elterjesztése vagy bevezetése tel
jesen vagy részben Zirjábtól, az ő környezetéből, a 9. századi córdobai uralkodói 
udvarból indult el.

A középkori forrásokban kevés az adat az életútjáról. Az egyik kivétel al-Iszfa- 
háni Kitáb al-aghani című, arab nyelvű munkája. (Shannon, 2015. 39. o.) A másik 
mű Hamdúna nevű leányának egyik leszármazottjától, Aszlam ibn Abd al-Azíz- 
tól való, a címe Akhbár Z iryáb, és ez úgy ábrázolja őt, mint aki a legkifinomultabb 
udvari viselkedés megjelenítője volt Córdobában. (Reynolds, 2007. 166. o.) Lebling 
a tanulmányában azt írta, hogy az arab történetírók később több műben is emlí
tik a tehetséges zenészt: Ibn Khaldún az al-Muqaddimah2 című művében (5. feje
zet 31. rész), al-Maqqari pedig a 17. században született történeti munkájában ki
emelten méltatta Zirjábot, forrásként felhasználva Ibn Hajján 11. századi, korábbi 
forrásokból összeállított al-Muqtabisz című munkáját. (L. erről: Reynolds, 2008. 
155-168. o.; Lebling, 2003.) A mai andalúziai, tágabban spanyol zenetörténetben is 
gyakran emlegetik Zirjábot, mint olyan kivételes tehetségű embert, aki Bagdadtól 
Córdobáig képes volt átölelni, befogadni, ötvözni, és számos utána következő ge
nerációnak is átadni a zenei hagyományokat. Reynolds (2008. 166. o.) szerint Zir- 
jáb szerepének, jelentőségének a kiemelése része annak a folyamatnak, amely során 
a történészek a középkori al-Andalúsz időszakát valamiféle aranykorként értelme
zik. Shannon szerint (2015.) a Fekete madár élettörténetének állomásai nem csu
pán Spanyolországban, hanem Szíriában és Marokkóban is tényként élnek az em
lékezetben, és ha vannak is ebben vitatható részletek, egészen biztosak lehetünk 
abban, hogy Zirjáb kivételes ember volt. Nevét ma is kórusok, zenei együttesek vi
selik, a legendás gitáros, Paco de Lucia egyik lemezét Zirjáb után nevezte el3. Egy 
hazai cikkíró, Wekerle Szabolcs szerint a tehetséges művész „csodálatos játékával, 
valamint énekhangjával maradandó hatást gyakorolt a spanyol zenére; végső soron 
neki köszönhető az is, hogy az iraki lantból kialakult a spanyol gitár, az ősi per
zsa dallamokból pedig a spanyol flamenco”. (Wekerle, 2014. 34. o.) Számos Zirjáb- 
ról elnevezett étterem, hotel, kávéház is működik ma Spanyolországban csakúgy, 
mint például Marokkóban, de még a nevét viselő parfüm és divatbemutató is lé
tezik. A híres középkori „Feketerigó” emlékezete máig összekapcsolja a különbö
ző kontinensek jó zenéért rajongó, és a kifinomult ételeket, elegáns divatot kedve
lő embereit.

2 Magyarul: Ibn Khaldún (1995): Bevezetés a történelembe. Ford.: Simon Róbert. Osiris, 
Budapest.

3 https://www.youtube.com/watch?v=xYOgQ aL_kcg (A letöltés ideje: 2019.03.30.)
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SZABÓ PÉTER (1959) a hazai felsőoktatás jelentős személyisége. Székesfehér
váron (a munkatársával/munkatársaival) megalapította a főiskolát, amelyet egye
temmé fejlesztett. Az oktatás-képzés olyan széles repertoárját hozta létre, amely
nek kiemelkedő eredményei lettek, és a Kodolányi nem csak a régióban vált 
jelentős intézménnyé, hanem a nem állami felsőoktatási intézmények között is ki
emelkedő szerepvállalásával jár élen Azok a hazai és nemzetközi díjak, amelyek
kel a különböző szakmai-tudományos területeken elért eredményeket ismerték 
el, nem csak rangot adott az egyetemnek, hanem olyan további fejlesztésekre is 
ösztönzött, amelyek hosszú távra biztosítják a Kodolányi töretlen szerepvállalását 
a hazai felsőoktatási környezetben.

E kötet tiszteletadás és köszönet a főiskolát/egyetemet alapító, szervezetfejlesz
tő Szabó Péter rektornak az egykori és mai munkatársaitól, a történet-, a művé
szet és a neveléstudomány jeles képviselőitől.


