
Goldziher Ignác 

Orientalista, a Közel-Kelet nemzetközi hírű kutatója, a magyarországi arabisztika és 

sémi filológia megalapítója 1850. június 22-én született Székesfehérvárott. Vámbéry 

Ármin tanítványaként Pesten, majd Berlinben és Lipcsében folytatta tanulmányait. 

Ezt követően Leydenben és Bécsben arab kéziratokat tanulmányozott, s 1873–1874-

ben állami ösztöndíjasként Damaszkuszban, Jeruzsálemben és Kairóban foglalkozott 

a sémi nyelvekkel és az iszlám vallással. 1874-től a Pesti Izraelita Hitközség titkára. 

1872-től a pesti Tudományegyetem magántanára, 1904-től profeszszora. 1881-ben 

jelent meg Az iszlám. Tanulmányok a mohamedán vallás köréből című munkája, 

amely terjedelmében a legnagyobb, tartalmában a legrészletesebb magyar nyelvű 

munka az iszlám keletkezéséről és történetéről. E művével megalapozta a kritikai 

módszerekkel dolgozó iszlámtörténetet. 

Ez irányú kutatásainak kiemelkedő eredménye a Vorlesungen über den Islam című, 

Heidelbergben 1910-ben megjelent műve (Heller Bernát fordításában Előadások az 

iszlámról címmel 1912-ben magyarul is kiadták), amely nemzetközi elismerést hozott 

neki. Vizsgálati módszerének egyik jellemzője az iszlám előzményeiről, 

kialakulásáról és továbbfejlődéséről szóló források és vélemények együttes 

ismertetése volt. II. Oszkár svéd király személyesen nyújtott át neki egy aranyérmet. 

1904-ben az amerikai St. Louis-i, 1913-ban az Uppsalai Egyetem meghívására tartott 

előadás-sorozatokat. A Magyar Tudományos Akadémia 1876-ban levelező, 1892-ben 

rendes tagjává fogadta. Nyolc külföldi akadémia választotta tagjául, két egyetem  

 

Goldziher Ignác életrajza 

 

(Székesfehérvár, 1850. jún. 22. – Bp., 1921. nov. 14.): orientalista, egyetemi tanár, az 

MTA tagja (1. 1876, r. 1892, ig. 1911). Egyetemi tanulmányait Bpudapesten, 

Berlinben, Leidenben és Lipcsében végezte, itt nyert bölcsészdoktori oklevelet. 1872-

ben a budapesti egyetemen magántanárrá képesítették. 1873–74-ben állami 

ösztöndíjjal Szíriában, Palesztinában és Egyiptomban járt tanulmányúton. 1894-től a 

budapesti egyetem bölcsészeti karának sémi filológiai tanszékén címzetes nyilvános 

rendes tanár, 1905-től haláláig nyilvános rendes tanár, a tanszék vezetője. Az 

orientalisták 1889-i stockholmi nemzetközi kongresszusán a nagy aranyérmet kapta. 

Tagja volt a berlini, szentpétervári, göttingeni, amszterdami és koppenhágai ak.-knak. 

Kora egyik legnagyobb sémi filológusa volt. Megalapította a modern, kritikai 

módszerekkel dolgozó iszlámtörténetet, a mohamedán vallási eszmék fejlődését 

azonban önmagukban véve, a társadalmi tényezőktől elszakítottan vizsgálta. 

Eötvös József báró, Magyarországnak mindenképp első vallás- és közoktatásügyi 

minisztere, 1868. szeptember 10-én Karlsbadból, ahol súlyos kórra keres orvoslást, 

sürgető kérést intéz államtitkárjához, Tanárky Gedeonhoz, egy 18 éves ifjú 

érdekében: "Goldziher Ignác, ki nekem Ballagi és Vámbéry által ajánltatott, s kivel 

magam többször szóltam, mert benne kitunő képességet s komoly tudományos irányt 

gondoltam találni, tanulmányainak külföldön folytatására a minisztériumtól 400 frt 

segélyt nyert." Ennek ügyét köti államtitkárjának lelkére. "Ha emberismeretem nem 



csal - pedig sok tudományos pályára készülő ifjút ismerve, rég megszuntem optimista 

lenni - Goldziherben a szemita nyelvek jeles tanárját várhatjuk." 

Eötvös Józsefnek ezt a váteszi jövőlátását dicső valóra váltotta Goldziher Ignác 

pályája. Goldziher a világosi katasztrófát követő évben született, a trianoni 

katasztrófát követő évben halt meg. Ámde életének vértől piros hajnala és gyásztól 

fekete alkonya közé esik magyar nemzetünknek egyik dicső történelmi szaka. Ennek a 

korszaknak részese és áldásos munkása Goldziher Ignác. 

Goldziher életéből 

1924 óta emléktábla jelzi Székesfehérvárt az iskola (most Ybl Miklós) utca 44. számú 

házacskáján: itt született Goldziher Ignác 1850. június 22-én. Régi családból 

származott, őse a XVIII. században költözött be Hamburgból Magyarországba. Ebből 

a családból sarjadt Goldziher Vilmos, a budapesti egyetemen a szemészet tanára, nagy 

műveltségu férfiú, akinek Goldziher Ignác nagy művei közül talán a legszebbet 

(Vorlesungen über den Islam) ajánlotta. Goldziher Ignác atyja, Adolf, szerény módú 

kereskedő létére nemes vallásosságával, a zsidó tudomány megbecsülésével döntő 

hatást gyakorolt fia lelkének is, elméjének is kifejlődésére. A fiúnak vallásos 

képzésére Freudenberg Mózes Wolfot fogadta melléje házi tanítóul; gyermekkorának 

erről a vezetőjéről Goldziher Ignác nem kevésbé hálás szeretettel szeretett 

megemlékezni, mint akár a lipcsei egyetemi tanárról, Fleischer Leberecht Henrikről, a 

keleti tanulmányoknak európai vezéralakjáról. 

A gimnázium első öt osztályát Székesfehérváron végezte, az iránta megindítóan 

jóságos cisztercitáknál. 1862-ben, midőn az akkor 12 éves fiútól könyvecske jelent 

meg a zsidó imáról, osztályfeje az iskolában szeretettel köszöntötte Ignatius 

autorculust („a kis Ignác szerzőt”). 1865-ben Pestre került, itt végezte a többi osztályt. 

De már 1865 óta hallgatott főiskolai előadásokat az egyetemen. 1869-ben a berlini 

egyetemen tanul, majd Lipcsében a lelkileg is kimagasló Fleischer tökéletesíti 

filológiai kiképzését. 1870-ben a lipcsei egyetem doktora. 1876-ban (26 évesen!) a 

Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja, 1872-ben a budapesti egyetem 

magántanára. 1871-ben felkutatja a leideni, 1872-ben a bécsi könyvtár arab kéziratait, 

1873 szeptemberétől 1874 áprilisáig a magyar kormány támogatásával Szíriában, 

Palesztinában, Egyiptomban utazik. Kairóban az Al-Azhar mecsetbeli teológiai 

főiskolában tanulja a fikhet, a muszlim vallásjogot sejkektől, kik maguknál szeretnék 

tartani tanárnak. Az akkori Jeruzsálem benne fájó csalódást idéz elő, s égő honvágyat 

a szülői ház, a magyar haza iránt. Hazatérve, azt találja, hogy a budapesti egyetemnek 

azt a tanszékét, melyet Eötvös József bölcsessége neki szánt, Hatala Péter foglalta el. 

Titkári állást vállal a pesti izraelita hitközségnél, s azt 1874-1904-ig tölti be. 

A külső dicsőség erős fénye 1889-ben esik Goldziher pályájára. Ekkor nyeri el az 

orientalisták stockholmi kongresszusán Nöldekével együtt a nagy aranyérmet. Mellére 

a fennkölt II. Oszkár svéd király személyesen tuzi a Wasarend lovagkeresztjét, nemes 

szellemu beszédet intéz hozzá, annak autogramját személyesen emlékül felajánlja 

neki, s azontúl is kitüntető figyelemmel kíséri. 

Ezentúl sorra érik a kitüntetések: a Magyar Tudományos Akadémia megteszi rendes 

tagjának (1892), első osztály alelnökének (1905), igazgatósági tagjának (1911). 1894-



ben lesz címzetes rendes egyetemi tanárrá, 1904-ben valóságossá. Külföldi akadémiák 

sorra megválasztják tagjuknak, külföldi egyetemek megteszik díszdoktoruknak. Az 

akadémiák szövetségében ő képviseli a Magyar Tudományos Akadémiát, a 

nemzetközi kongresszusokon ő a magyar tudományt. 

Kevéssel a világdúló háború előtt, 1911-ben, Budapesten jár az egyiptomi khedive, 

ráveendő Goldziher professzort, hogy a kairói egyetemen tartson előadásokat az 

iszlámról, fölajánlván neki otthonul ezeregyéjszakába beleillő palotáját. A khedive 

kérelmét Balogh Jenő államtitkár útján Zichy János gróf közoktatásügyi miniszter, 

továbbá Khuen Héderváry gróf miniszterelnök, Ahrenthal báró, a monarchiának 

akkori külügyminisztere nyomatékkal támogatták. 

1914 nyarán a College de France hívta meg Goldziher professzort. Közben kitört a 

háború. A háború folyását szenvedelmesen honfiúi érzéssel kísérte. A háború végzetes 

eldőlte, szeretett és nagyra becsült menyének korai halála (emlékének van szentelve 

Goldziher utolsó nagy muve: Die Richtungen der islamischen Koranauslegung), a 

háborút követő súlyosan kóros néplelki jelenségek felőrölték Goldziher erejét. 1919-

ben, nem keserűség nélkül vált meg az akadémia osztályelnökségétől. De 1920-ban az 

akadémia és az egyetem méltón ünnepelték Goldziher születésnapját. Az egyetem 

pedig éppen félszázados egyetemi tanárságának nagyszabású ünneplésére készült, 

midőn 1921. november 13-án Goldziher professzor elhunyt. 

A keleti tanulmányok Magyarországon és Goldziher Ignác 

Magyar muvelődéstörténetünk büszke orientalistáira. Kevés ponton kapcsolódik 

hazánk oly erősen az európai tudományok áramába, mint a keleti tanulmányok 

körében. E tanulmányok múltjára éppen Goldziher professzor kutatásai világítanak 

reá. A nagy hagyományú keleti tudomány hazánkban Goldziher professzorban 

tetőződik. 

Goldziher folyvást érzi a kapcsolatot ezzel a hagyománnyal. Már pályája első 

szakában kutatja a hazánkbeli keleti tanulmányoknak történetét, s ehhez a kutatásához 

vissza-visszatér. Megvilágítja a magyar teológusoknak százados útját a külföldi 

oreintalistákhoz. Megrajzolja Uri János tudományos egyénisége képét. Ismételten 

hódol Kőrösi Csoma Sándor emlékének, kivált, amikor a buddhizmusnak az iszlámra 

gyakorolt hatását kutatja. A gróf Kuun Géza és a Vámbéry Ármin emlékének szentelt 

akadémiai beszédei bemutatják azt a törekvést, hogy Magyarországot a keleti 

tanulmányok egyik gyújtópontjává tegyék, amire földrajzi és történelmi viszonyai 

rendelik. Gróf Kuun Gézának fejlődésében és munkásságában folyvást érezteti az 

erdélyi tudományos hagyományok iránti kegyeletes tisztelet sugallatát. 

Az iszlámkutatásnak számos igazsága, az arab irodalom történetének nem egy új 

megállapítása legelébb magyarul szólalt meg. A nagy német művek az eredményeket 

lehiggadt rendszerbe foglalják. A magyar tanulmányok ellenben kiválnak a friss 

felfedezésnek lüktető erejével, lendületes közvetlenségükkel. A magyar nyelvű 

értekezések csírájában magukban foglalják a későbbi német nyelvű nagy összefoglaló 

műveket. A nemzetiségi kérdés az araboknál (Akad. Ért. 1873), előtanulmány a 

Muhammedanische Studien (Iszlám tanulmányok) fejezetének a Shu'ubijjáról (a 

perzsák és arabok közti középkori kulturális vitáról). Az iszlám (1881), előtanulmány 



a Muhammedanische Studien (1889, 1890), sőt a Vorlesungen über den Islam (1910, 

1925) műveit; A költő a régi arabok felfogásában (1891), A pogány arabok 

költészetének hagyománya (1892), előkészíti az Abhandlungen zur arabischen 

Philologie első kötetét (1896) a költőnek és a költészetnek tulajdonított bűvös erőről. 

A koránmagyarázás különféle irányairól, Kőrösi Csoma-előadás, előtanulmányt jelent 

Goldziher utolsó nagy művéhez: Die Richtungen der islamischen Koranauslegung (A 

Koránmagyarázás irányzatai) (1920). Számos fontos értekezés csakis magyarul van 

meg, pl.: Muhammedán utazókról (1875), A spanyolországi arabok helye az iszlám 

fejlődése történetében (1877), A nyelvtudomány történetéről az araboknál (1878) (ez 

a 2. félév vizsgaanyagának a része lesz, ma már megvan angol fordításban is), A 

muhammedán jogtudomány eredetéről (1884), A történetírás az arab irodalomban 

(1895, kiválóan jelentős), A buddhizmus hatása az iszlámra (1902), a mitológiáról, a 

sémi tanulmányok történetéről szóló számos értekezés a nagy orientalisták (Fleischer, 

Renan, Gróf Kuun Géza, Uri János, Barbier de Meynard, De Goeje) emlékének 

szentelt akadémiai beszédek. Goldziher professzor egyaránt képviselte az európai 

tudományt itthon, a hazai tudományt a külföldön. 

Goldziher Ignác, az orientalista 

1919-ben, amikor Itáliával még békét sem kötöttünk, Griffini az olasz királynak 

ajánlott nagy jelentőségu kiadványában Goldzihert mint "il creatore del'islamologia 

scientifica", mint az iszlámtudomány megteremtőjét magasztalja. Egy másik olasz 

tudós az arab és mohamedán tanulmányok egyes fejezeteit egyenest Goldziher 

nevéhez fuzi: Goldziher előtt kritikátlanság, Goldziher után (Caetani, Lammeus) 

hiperkritika. 

Jellemző példaképpen vegyük szemre azt a világosságot, melyet Goldziher kutatásai 

az iszlámra vetettek. 

Az iszlám nem az eredeti alkotó erőnek a műve, hanem a küzdelmes erélyé. 

Mohamed átvesz az arab pogányságtól erkölcsi eszményt is: a hűség követelését, 

intézményes szertartást is: a mekkai szentséget és zarándoklást. Legfőbb jelentősége 

azonban abban nyilatkozik meg, hogy keményen szembeszállt az ősarab 

hagyománnyal: hogy a vad hősiesség helyébe ideálul a jámborságot tette, hogy a 

harcba, borba, szerelembe, szerencsejátékba merült népet imára, jótékonyságra 

kényszerítette. Megdöntötte a muravvát, a pogány egyénnek és törzsnek büszkeségét, 

s helyébe uralomra juttatta a dint, a vallásos kötelességet; a vad vitézségnek érdeme 

helyébe az iszlámot, az Isten iránti odaadást. 

Maga Mohamed, belsőleg fejlődve, nem egyszer kénytelen régebbi nyilatkozatait 

helyesbíteni. A Mohamed alapította iszlám azonban még sokkal mélyebbre ható 

változásokon megy át, amidőn kilép arab meghatároltságából, s nemzetközi 

hatalommá válva, rengeteg területen érintkezik a perzsa, szír, görög muveltséggel, az 

európai kereszténységgel, az afrikai meghódított népekkel. 

Az újonnan támadó állami és lelki szükségletekről mármost pusztán a Korán alapján 

gondoskodni nem lehetett. Ezért (hasonlóan, mint a zsidó szóbeli tan) kifejlődik a 

hagyomány, a szunna. A szunna egy-egy tétele, dokumentuma a hadísz. A 

hagyományos tétel (hadísz) tartalma a matn (a tétel dereka), hagyományozói együtt az 



isznád, a láncolat. Egy-egy ilyen láncolatnak el kellett vezetnie valamely száhibhoz, 

Mohamed társához. 

A hadísz természetét és jelentőségét tudományosan Goldziher állapította meg. Az 

iszlámot magából az iszlámból kívánván megérteni, látta, hogy maguk a muszlimok 

megkülönböztetik az "egészséges" hadíszt a kifogásolhatótól, hogy a 

hadíszgyűjtésnek akadtak gyanús alakjai, akiket a muszlimok hamisítóknak 

bélyegeztek, hogy tehát a hadíszkritika már az iszlámon belül is megindult. Mármost 

ezt a kritikát az európai tudománynak eszközeivel, éles elméjű intuícióval 

újravégezte. Megállapította, hogy a hadíszirodalomnak matnja is, isznádja is igen 

sokszor koholmányon, célzatos koholmányon alapul. Eltérő koránmagyarázatoknak, 

különböző szertartási gyakorlatoknak, ellentétes vallási felfogásoknak, ellenséges 

politikai pártoknak, harcban álló trónkövetelőknek és dinasztiáknak, Omajjádoknak és 

Abbászidáknak érdekében megszólaltatták ugyanazokat a vallástekintélyeket 

ellentmondó nyilatkozatokkal. A hadísz tehát nem tanúja Mohamed és társai 

tanításának, hanem tanúsága a szemben álló iskoláknak, pártoknak. Goldziher 

elsősorban a politikai harcokat tükröző hadíszokkal foglalkozott, a vallási élettel 

foglalkozó hagyományokkal nem. 

A Muhammedanische Studien főbb tartalma: a murúwwa (pogány férdiasság) és a dín 

(iszlám vallás) szembehelyezése, a hadísztan alapvetése. Már előbb a Záhiriten (1884) 

(jogi iskola, amelyik mindent szó szerint kívánt értelmezni) a hadíszt másfelől 

világította meg: szembehelyezvén az iszlámnak azt a teológiai irányzatát, mely 

minden muszlim felfogást hagyománytétellel akar erősíteni, avval az irányzattal, mely 

a kétes eseteket a belátásra, emberi értelemre ("ráj") bízza. 

Az iszlámról a legteljesebb képet adják az Előadások az iszlámról (1910, 1925, 

magyarul 1912). 

Az iszlámról szóló előadások folytatásául volt tervezve Goldziher utolsó nagy műve: 

Die Richtungen der islamischen Koranauslegung (Leiden, 1920), amelyet először 

szintén magyarul fogalmazott meg. Egyenest csatlakozik ezekhez az előadásokhoz, 

kimutatván, hogy az iszlámnak minden iránya és fejlődése: a tradicionalizmus, a 

miszticizmus, a szekták felfogásai és a modernizmus a maguk eszméit vitték bele a 

Koránba. 

Belülről, az iszlámból kutatván az iszlámot, Goldziher vetette fel legvilágosabban és 

legteljesebben a kérdést, mit köszön az iszlám külső behatásoknak, zsidó és 

keresztény eszmék, szokások, intézmények hatottak legelőször és legerősebben közre 

az iszlám teremtésére, de hatottak továbbra is a hadíthnak kialakítására. A Koránban a 

legvonzóbb elbeszélések benne vannak a bibliai szövegekben is. A 

Muhammedanische Studien nevezetes fejezete a hadísznak evangéliumi elemeit 

fejtegeti, kimutatván pl. azt is, hogy a Miatyánk teljes isznáddal belekerült a hadíszba. 

Perzsa intézmények nyomai már Mohamed törvényhozásában is észlelhetők; az 

iszlám későbbi fejlődése még több érintkezést mutat a parszizmussal: a kalifátus 

közjogi mivolta a szászánida királyság fogalmából és hagyományából fejlődött. Az 

iszlám dogmatizmusa a görög filozófia behatására vall; a muszlim vallásfilozófia 



Arisztotelészből, Platónból, vagy még inkább a neoplatonizmusból indul ki. A 

mohamedán kánoni törvényhozás a római jog befolyása alatt alakul ki. 

A buddhizmus befolyását Goldziher ismételten tárgyalta, legbővebben Kőrösi Csoma-

előadásában: A buddhizmus hatása az iszlámra. Az iszlám zindikjei, eretnekei nyilván 

buddhista tanításokat vallottak. Buddhista eredetű az olvasó (rózsafüzér), a szúf, a 

muszlim szerzetesnek darócruhája, valamint az a nagy hatású irányzat, mely a szúftól 

vette nevét: a szúfizmus, miszticizmus, minden teremtmény iránti szeretet. A szúfi 

szemlélet végcélja a mahw, az egyéni létnek kioltása, a faná, az egyén 

megsemmisülése, amelyek némileg hasonlítanak a buddhista eszmékre. 

Ismeretes az a mondatörténeti tény, hogy Buddha legendája behatolt a keresztény 

hagiológiába, Buddha maga pedig az egyház szentjeinek sorába. Goldziher meglátta, 

hogy a Barlám-legenda arab változata, a Bilauhar va-Budaszif mellett még Ibráhim 

Ibn Adhem legendája is föltünteti a Buddha-legenda jellegzetes vonásait. S nemcsak 

Ibd Adhem, hanem Hárun al-Rasíd kalifának fia, asz-Szabti is felölti a Buddha-

legenda vonásait. A muszlim miszticizmus és aszkézis legtöbbet a buddhizmustól 

kölcsönöz. 

Az iszlám nemzeti sajátossága legerősebben a szentek kultuszában nyilatkozik. Egyes 

országok, vidékek, helységek szentjei mohamedán velikké lesznek. Valójában a 

szentek tisztelete élesen ellenkezik az iszlám lényegével. A Korán még Mohamedet is 

emberileg gyarlónak tünteti föl, csodára képtelennek. De itt a nemzeti vallások 

erősebbeknek bizonyultak az iszlámnál: megtartották a maguk csudatevőit. Allahot 

elérhetetlen magasságban érezték maguk fölött. Hogy termésük érjék, hogy jószáguk 

sokasodjék, hogy nyavalyájuk múljék, hogy családjuk gyarapodjék, azért helyi 

szentjükhöz fohászkodnak. Legfeljebb azt az engedményt teszi a helyi kultusz az 

iszlámnak, hogy szentjeit Allahnál való közbenjárásra kéri. Az arabok közt beduinok, 

rablók, kiket iszlámszegés miatt kivégeztek, most szentek tiszteletében állnak. 

Mezopotámiában Samsz napisten emlékét a Samsz-mecset őrzi, szentesítve avval a 

legendával, hogy itt Ali megállította a Napot. Indiában Durga istennő ünnepe, melyet 

hasonlóan ülnek meg, mint Egyiptomban Horuszét, Elő-Ázsiában Adoniszét, 

Tammuzét, most Huszejn gyászának lett napja. A szír-Nébo isten helységében kubba, 

muszlim kápolna emelkedik. Mint Bubastis templomába a régi egyiptomiak, úgy ma 

az egyiptomi hádsik, zarándokok, Mekkába visznek macskát. Az észak-afrikai 

Constantine-ben az iszlámon belül fennmarad a régi tyúk?, juh?, ököráldozat 

varázsértő néger nőkkel. Gyakran a helyi hagyományt valamely bibliai ürügy leplezi: 

a pogány kor szent helyeit Ábel, Sét, Sém, Nóé, Ábrahám, Ézsau, a 12 próféta, 

Mózes, Urijja, Hósea, Jóna, Ezékiel sírjaként, sőt tannáknak, pl. Aba Saulnak, Juda b. 

Ilainak sírjaként tisztelik. Afrikában a keresztény egyház szentjeit is szolgálják, pl. 

Szent Sergius sírját, Páduai Szent Antal szobrát. Török nők leborulnak Mária képe 

előtt. Egyiptomban mutatják Jákob, Mózes, Sém, Rubén sírját, sőt még Osiris emlékét 

is mohamedán szentélyként őrzik. 

Ezzel Goldziher professzor iszlámtanának körvonalait nagyjában vázoltuk. Terünk 

nem engedi akár csak pedzenünk is, mit tett Goldziher professzor az arab költészet-, 

az arab nyelvészet-, az arab irodalomtörténelemnek, az arab történetírásnak 

fölkutatása terén. A pogány arab irodalmat alig ismerte valaki nála jobban. Ámde az 



iszlám tudományában a legnagyobbak is (egyebek között a német Nöldeke professzor, 

a holland Snouck Hurgronje, az ugyancsak német Becker, a svéd Landberg) 

Goldzihert vallják mesterüknek. 

Goldziher Ignác egyéniségéről 

Goldziher Ignácban, a tudósnál, a tanárnál, a filozófusnál még sokkalta jelentősebb az 

ember, az egyéniség. Jóval több ő minden muvénél. Ezt az egyéniséget huség, 

igazság, áhítat tüntette ki. 

Hűsége megindító. Az a kidőlt-bedőlt székesfehérvári házikó úgy él emlékében, mint 

a szentek szentje, édesatyja, mint annak főpapja, édesanyja, húga, mint annak oltárai. 

Damaszkuszban ujjong a lelke, amikor megismerkedvén egy tiszteletre kiválóan 

méltó nővel, megtudja, hogy héberül úgy hívják, mint az ő húgát. Szüleinek, 

testvérének, fiának halálakor Bibliájába iktatott bejegyzései vallásos megadással 

viselt szent fájdalomról tesznek megható tanúságot. 

Goldziher professzor hűséges a ház iránt, melybe beleszületett, az otthon iránt, melyet 

alapított, ama baráti kör iránt, melyet maga köré vonzott. Ha semmi más nem maradt 

volna fönn Goldziherre emlékeztető, mint a levelek és képek (mintegy 13 ezer db), 

melyeket kapott, akkor is már jelentős egyéniségre következtethetnénk. Barátai 

körébe tartoznak a legjobbak itt a hazában: Gróf Kuun Géza, Berzeviczy Albert, 

Hunfalvy Pál, Kohn Sámuel, Lőw Lipót és Immánuel, Gyulai Pál, Kármán Mór, 

Beöthy Zsolt, Riedl Frigyes, Péterfy Jenő, Eötvös Lóránt báró, körükbe tartoznak a 

legjobbak a maga tudománya terén: Fleischer, Nöldeke, Snouck Hurgronje, De Goeje, 

August Müller, Robertson Smith, Harnack, Ed. Meyer, Max Müller, Landberg gróf, 

Rosen báró, Kautzsh, Budde, Bezold, Fraenkel Sigm., Becker C. H., Littmann E., 

Söderblom érsek, Bevan, E. G. Browne, Macdonald, Derenbourg H., René Basset, 

Guidi, Griffini, Asin Palacios és igen sok más. 

A Goldziher iránti elismerésben külföldön elsimultak az ellentétek, elnémult az 

elfogultság. Jellemző pl., hogy Berlinben megszállt Berlinernél, s ugyanakkor 

meghívta őt Geiger Ábrahám. Steinschneiderrel és Barthtal egyaránt tartja a 

barátságot. Nagyra becsülte, kituntette őt Renan, a szkeptikus, s odaadással 

Massignon, a rajongó, mély, pietisztikus, katolikus, hódolattal Cheich, Lasmmens, a 

tudományos katolicizmus vezéralakjai. A zsidóság iránt elfogult Paul de Lagarde a 

Bibliotheque Nationale-ban kitüntetőleg köszönti, a zsidóság iránt rideg, szigorú 

Wellhausen odaszegődik Goldziher professzor ünneplői közé. 

Hűséges volt hazája iránt. Soha másnak, mint magyarnak nem érezte magát - a 

magyaron kívül minden más nyelvet idegennek. Amikor az Eötvös Józseftől neki 

szánt főiskolai tanszéktől elütötték, amikor a mindennapi megélhetésért nyűgös, 

roskasztó hivatalban görnyedt, akkor sem hallgatott kiválóbbnál kiválóbb külföldi 

egyetemek hívogató szavára. Még a keserű megpróbáltatás 1919, 1920-ban sem 

rendítette meg. Lemondhatott az akadémiai osztályelnökségről, de nem honfiúi 

érzéséről. Amikor ebben az időben egy (egyébként igen derék) emberünk külföldi 

meghívásának engedett, azt mondta nekem: "Kár, hogy megtette; én nem tettem, s 

bizonnyal Ön sem tenné." 



Igazság! Goldziher professzor méltán vallotta: "Erkölcs nem lehetséges ott, ahol 

igazság nincsen." Ámde Goldziher professzor igazsága építő, alkotó igazság volt 

mindenkor. A Mythos bei den Hebräern (Mitosz a hébereknélí) korántsem állapodik 

meg a Szentírás mitikus csökevényeinek elemzésénél, a prófétai hirdetés himnuszává 

magasztosul. Az iszlám hagyományainak legélesebb bírálata sem csökkenti a 

megbecsülést, mellyel az iszlám iránt viseltetik; lendületes lelkességgel mutatja ki az 

etikai mélységeket, érzületnek, lelkiismeretnek, intenciónak jelentőségét az 

iszlámban. A féligazság rombol, a féligazságnál meg nem állapodó igazságszeretet 

megnyugváshoz visz. Elvégre is ez a világegyetem fönnáll, a világtörténelem folyik; 

nem lehet tagadni a mindenséget, nem lehet tagadni az emberiséget. Az igaz lélek 

magyarázatot keres reá. Ezt a magyarázatot részben megadja a tudomány. De az 

emberiségnek, a mindenségnek nagy kérdéseiben csakhamar eljutunk a tudomány 

sorompóihoz. Itt kezdődik a hit birodalma. 

Áhítat és hit Goldziher professzor egyéniségének legmélyebb alapjai. Az áhítat nem 

pótolhat semmilyen tudományt, de megnemesíthet, megszentelhet minden tudományt. 

Megszentelte Goldziher professzor tudományát is. Maga mondta el nékem: ámbár 

mindennapi kenyere az arab irodalom, a legmosdatlanabb szájú irodalom, soha, de 

soha az ő tollára még erről az irodalomról sem jött léha szó. Lelke kimondhatatlanul 

telve volt áhítattal, hittel, mely folyvást táplálkozott a Szentírásból, a vallásos 

irodalomból.  

Amikor az Európából meghívott tudósokkal Amerikába utazik, a rós hasónó hajón éri; 

áhítata magával ragadja zsidó útitársait, jóm kippurkor ő maga szokott előimádkozni 

válogatott, áhítatos gyülekezetnek. 

GOLDZIHER, Ignác  

(1850, Székesfehérvár – 1921, Budapest): magyar zsidó orientalista, filológus és 

vallástörténész, a vallástörténet evoluciós iskolájának híve, az iszlám tudományok és 

a judaisztika világhírű művelője. Pest, Berlin és Lipcse egyetemén orientalisztikát, 

arab és héber stúdiumokat hallgatott, majd Nyugat-Európában és a Közel-Keleten tett 

nagyobb tanulmányutat. 1872-től magántanára, 1894-től rendes tanára volt a 

budapesti egyetemnek, 1876-tól levelező majd rendes tagja a Magyar Tudományos 

Akadémiának, közben pedig folyamatatosan viselt tisztségeket a hazai és a 

nemzetközi tudományos életben és a magyarországi zsidóság vallási szervezeteiben. 

Az általános vallástörténet szempontjából legjelentősebb, a régi héber társadalom és 

mitológiai hagyomány kapcsolatáról írt korai munkájában Goldziher az evolucionista 

és a szimbolikus- mitológiai irányzat egyeztetésére tett kísérletet és lényegében a 

szigorú történeti kritika eszközeit alkalmazta a biblikus vallási hagyomány 

vizsgálatában, egyben pedig vitába szállt E. Renan a sémi népek igazi mitológiai-

vallási kreativitását kétségbe vonó nézeteivel. Későbbi, javarészt német nyelvű és 

elsőként Németországban megjelenő munkái zömében az európai iszlámtudomány 

megteremtésén fáradozva Goldziher alapvető megállapításokra jutott a Korán belső 

fejlődése, az iszlám és a zsidó-keresztény hagyomány viszonya, a muszlim 

hagyomány és írásmagyarázat fejlődése tárgyában. Beható tanulmányokat szentelt 

ezen túl olyan témáknak, mint a muszlim hittudomány fejlődése, az iszlám szektáinak 

és irányzatainak históriája, az arab költészet értékeinek feltárása. Mint a zsidó 



tudományoknak is jelentős művelője, Goldziher számos munkát szentelt a zsidóság 

önértelmezésével összefüggő vallástörténeti kérdések feltárásának, elméleti írásaiban 

pedig az összehasonlító vallástudomány evolúciós irányzatának filológiailag 

megalapozott kritikai szemlélete mellett foglalt állást és sokat tett a modern 

vallástudományi szemlélet magyarországi megismertetéséért is. 
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(Minthogy nem találtam egyetlen ilyen hosszúságú magyar nyelvű anyagot sem 

Goldziherről – egész könyvet igen – ezért különböző helyekről vettem át anyagokat, 

amelyek így átfedik egymást. Iványi Tamás) 


