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A királyság létrejötte
A Mali Birodalom az 1,1 millió négy-
zetkilométeres földrajzi kiterjedésével 
a valaha létezett második legnagyobb 
birodalom Afrikában (egyedül csak a 
Szongai Birodalom1 haladta meg mére-
tét a későbbiekben), sőt egyes kutatók 
állításai szerint akkoriban a Földön csak 
a mongol birodalom volt hatalmasabb 
kiterjedésű. Mali szoros kapcsolatban 
állt a korábbi Ghánával, hiszen annak 
teljes területét magába olvasztotta az 
évszázadok során, és folyamatosan 
ellenőrzése alá vonta az arany- illetve 
só kereskedelmet is a térségben. Inten-
zív kapcsolatokat ápolt az észak-afrikai 
területekkel, Egyiptommal, valamint a 
kontinens keleti oldalán fekvő, rézki-
termelő államokkal. E kereskedelmet a 
karavánutak felügyeletének biztosításá-
val tudták kézben tartani.

A Mali Királyság alapítója és első 
uralkodója a hatalmas harcosként szá-

mon tartott Szungyata Keita volt, aki-
nek nevéhez számos legenda és hős-
eposz2 kapcsolódik. Az utókor számára 
a neves 14. századi észak-afrikai tör-
ténész, Ibn Khaldún révén maradtak 
fenn írásos emlékek Szungyata diada-
láról és Maliról. Az elbeszélések alap-
ján Szungyata 1234-ben óriási sereget 
gyűjtött és elfoglalta a Kangaba Király-
ság fővárosát, Jeribát, a következő 
évben pedig a kirinai csatában megüt-
között a nép által gonosznak kikiáltott 
uralkodó, Szumanguru Kanté seregei-
vel, ahol győzelmet aratott és felszaba-
dította az országot a szuszu fennhatóság 
alól. Ekkor kapta a Keita nevet, mely 
mande nyelven „az örökség visszaszer-
zőjét” jelenti. Mali fokozatos terjesz-
kedésbe kezdett, többek között beke-
belezte a Ghánai Birodalom romjait, a 
nyugat-afrikai aranymezőket, és elérte 
a mai Sierra Leone és Libéria terüle-
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tét, valamint északon jócskán belenyúlt 
a sivatagba, délen pedig az esőerdőkbe. 
A legendás uralkodó végül 1255-ben 
hunyt el rejtélyes körülmények között. 
Egyesek úgy tartják, hogy Niani városa 
mellett a Niger egyik mellékfolyójába 
fulladt, míg mások szerint merénylet 
áldozata lett. A hatalmas birodalmat 
fiára, Ulira hagyta örökül, aki trónra 
lépését követően hamarosan zarándok-
utat tett Mekkába, hogy ezzel is bizo-
nyítsa Kairó szultánjának, hogy Mali-
ban az iszlám államvallás lett. A későb-
biekben Mali és a környező nyugat-afri-
kai birodalmak uralkodói mind emléke-
zetes zarándoklatot tartottak, ugyanis 
nekik volt pénzük az egész kontinenst 
átszelő karaván és a hozzá tartozó kísé-
ret finanszírozására. 

A birodalom fénykora
A kor legjelentősebb és leghíresebb 
mande uralkodója minden kétséget 
kizáróan Musza Kankan volt. A csá-
szár, vagy ahogyan sokan hívták Musza 
mansza, azaz a „királyok királya” 1312 

és 1337 között uralkodott. Az ural-
kodó politikai, kereskedelmi és vallási 
tevékenysége egyaránt jelentős volt. 
Több hadjáratot is vezetett a térségben, 
melyekkel folyamatosan növelte biro-
dalma területét, közben hatékonyan 
működő kormányzatot épített ki orszá-
gában, például a Maliban működő bíró-
ságok messze földön híresek voltak pár-
tatlanságukról, illetve írnokok és hiva-
talnokok segítették munkáját, ezál-
tal gördülékennyé téve a kormányzati 
adminisztrációt. A ránk maradt írásos 
emlékek alapján 14 provinciára osztotta 
Malit, melyek nagy részét kormányzók 
és hadvezérek irányították.3 Továbbá 
minden birodalmi hivatalnok az ural-
kodótól kapta a fizetését. A kialakított 
kormányzati rendszer és a hivatalnokré-
teg fenntartása azonban jelentős össze-
geket emésztett fel, ezért az állam adó-
kat szedett, vámokat hajtott be, meg-
sarcolta a kereskedelmet és a hozzá hű 
szomszédos királyságokat. Musza kül-
politikáját tekintve számos állammal 
békés viszonyt épített ki, többek között 

Musza mansza és Nyu-
gat-Afrika ábrázolása a 
14. századi térképeken

Forrás: http://www.black 
past.org/?q=gah/musa-
mansa-1280-1337
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jó kapcsolatot ápolt Egyiptommal és 
„barátjának” tudhatta Abú al-Hasszán 
marokkói szultánt, akivel aktív diplo-
máciai tárgyalásokat folytatott, igaz 
csak követeken keresztül, ennek elle-
nére a két uralkodó rendszeresen meg-
ajándékozta egymást. 

Elődjéhez, Ulihoz hasonlóan Musza 
is részt vett a háddzson, ami közel egy 
évig tartott.4 Utazása során a mai Mau-
ritániát, Algériát és Egyiptomot is érin-
tette. Kairói látogatásának itáliai keres-
kedők is szemtanúi voltak, akik aztán 
továbbadták Európában az uralkodó 
történetét. Musza manszát egy egész 
karaván, több tízezer – egyes elbeszé-
lések szerint 60 ezer – ember kísérte. 
A hiedelem szerint az összes ember bro-
kátot és perzsa selymet viselt, a teher-
hordó tevék szinte mindegyike 300 font 
aranyat cipelt. Az uralkodó lóháton uta-

zott, az előtte haladó 500 rabszolga 
mindegyike egy-egy tömör aranybotot 
cipelt. Musza mansza pazar ruházata és 
követőinek példás viselkedése jó benyo-
mást tett a karaván által érintett terüle-
tek népeire, és az uralkodó ezáltal meg-
mutatta birodalma gazdagságát és ere-
jét. Al-Umarí történész Muszát köve-
tően 12 évvel érkezett Kairóba, de az 
emberek még mindig tisztelettel emle-
gették a nagy vezér nevét. Musza annyi 
aranyat hozott a kairói piacra és adomá-
nyozott az embereknek, hogy a nemes-
fém évtizedekre teljesen elveszítette 
értékét.5

Érdemes megjegyezni, hogy a nyu-
gat-afrikai uralkodók által végrehaj-
tott zarándoklatoknak óriási jelentősége 
volt, hiszen egyrészt ennek köszön-
hetően a Mediterráneum, Európa, és a 
Közel-Kelet megismerte a nyugat-afri-
kai népek, főként a Mali Birodalom kul-
túráját, társadalmát, gazdagságát. Más-
részt az arab térképészek ábrázolásai-
kon kezdték feltűntetni a nyugat-afri-
kai birodalmakat. A kereskedelemre 
is nagy hatást gyakoroltak az utazá-
sok, a nyugat-afrikai és mediterrán tér-
ség közötti kapcsolatok megélénkül-
tek. Ebben kulcsfontosságú szerepe 
volt annak, hogy az uralkodó hazafelé 
vezető útján számos arab kézművest, 
tudóst, építészt, és művészt hívott meg 
birodalmába.

Tudomány és kultúra fejlődése
Musza a Mali Királyság nagy városköz-
pontjaiban az iszlám hit terjesztésével 
foglalkozó iskolákat alapított, az okta-
tás fejlesztésébe kezdett, illetve a ván-
dorlása során látottak hazai megvalósí-
tásán fáradozott. Többek között ennek 

Mali lovas harcos. Forrás http://africa.si.edu/
exhibits/resources/mali/works.htm
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jegyében, olyan legendás városok-
ban építetett mecsetet, mint Timbuktu, 
Dzsenne,6 Niani7 és Gaó.8 Ibn Khaldún 
elbeszélései szerint például Niani „nagy 
kiterjedésű város, melyet szépen művelt, 
öntözőrendszerrel ellátott termőföldek 
vesznek körül, rengeteg ember lakja, 
s a Marokkóból, Tripoliból és Egyip-
tomból érkező karavánok rendszere-
sen megfordulnak a zsúfolt piacain”.9 
Musza uralkodása alatt számtalan tudós 
érkezett Maliba szerte a muszlim világ-
ból, hogy a térség gazdag történelmét és 
korszerű társadalmát tanulmányozza. A 
birodalomban népszerűvé vált a tudo-
mány és a kultúra, legfőképp a matema-
tika, a zene, a jog és az irodalom. Bár 
Maliban továbbra is sokan az őshonos 
vallásokat követték ekkortájt, mégis az 
iszlám fokozatosan a királyság állam-
vallásává vált.

Timbuktu vályogvárosa – Afrika 
egyik legrégebbi kereskedőközpontja – 
vált a birodalom legfontosabb telepü-
lésévé. A város földrajzilag kedvező 
helyen fekszik – a Szahara délnyugati 
részén, a Niger-folyótól néhány kilo-
méternyire északra, a szavannák ölelé-
sében található –, ennek következtében 
a települést több karavánút is keresz-
tezte.10 Az arab világba tartó és onnan 
származó portékák cseréjének virágzó 
helyszíne volt, emellett egyetemeivel, 
mecsetjeivel és százezer lakosával az 
iszlám hit és tudomány előretolt afrikai 
fellegvára is lett egyben. A településen 
hozták létre a világ egyik legelső egye-

temét, a messze földön híres, az arab 
világ minden sarkából több ezer hallga-
tót vonzó iszlám Szankore Egyetemet, 
valamint itt épült meg az egyedi, tüs-
kés gúla formájú, vályogfalú Szankore 
mecset, amelynek tervezésére Musza 
mansza a kor híres építészét, Abu Ishaq 
as Sahilt kérte fel. Néhány évtizeddel 
később, az itt kialakult tudományos, 
kulturális és szellemi központból kiin-
dulva hódította meg a muzulmán val-
lás az afrikai országok nagy részét. Vél-
hetőleg ennek okán terjedt el az iszlám 
közmondás, mely szerint „a só északról, 
az arany délről, Isten és a bölcsesség 
kincse Timbuktuból származik”.11

A birodalom szétesése
A dicső császárt fia, I. Maghan (1337–
1341) követte a trónon, aki pazarló 
gazdasági tevékenységével és rossz 
kormányzásával sem tudta megrop-
pantani az elődei által gondosan 
felépített hatalmas birodalmat, még ha 
a gyengülés jelei már meg-megmutat-
koztak is uralkodása idején, amikor a 
mai Burkina Faso területéről származó 
mosszi törzs harcosai betörtek Tim-
buktuba. Maghan testvére, Szulejmán 
mansza határozott fellépésével és szig-
orú intézkedéseivel megóvta a királyság 
hírnevét. Ennek azonban ára volt, ugya-
nis pénzügypolitikája miatt a „fösvény” 
gúnynevet ragasztották rá kortársai, 
mégis erős és jó uralkodónak bizonyult, 
annak ellenére, hogy számos kihívás-
sal kellett szembenéznie. Többek között 
állandósultak a környező népek rajta-
ütései (berber törzsek), valamint a saját 
felesége és hadurai egy csoportja össze-
esküvést szőtt ellene, melyet a hozzá hű 
emberek segítségével sikeresen lelep-

„a só északról, az arany délről, 
Isten és a bölcsesség kincse Tim- 
buktuból származik”
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lezett. Földesúri tanácsot szervezett 
Kangabában, ahol a birodalmi kérdé-
sekről a tartományok kormányzóival 
értekezett. Továbbá harmadik (és egy-
ben utolsó) mali császárként teljesí-
tette a mekkai zarándoklatot, ezáltal 
megerősítette a Marokkóval és Egyip-
tommal fennálló baráti viszonyt. Ural-
kodása alatt csupán egyetlen jelentős 
kudarccal kellett szembenéznie. A mai 
Szenegál területén élő volof népcso-
port tartománya kiszakadt az ország-
ból, és önálló államot alakított Volof 
Birodalom néven. A neves észak-afrikai 
kalandor és földrajztudós, Ibn Battúta 
1352-ben látogatta meg az országot, és 
feljegyzéseiben virágzó birodalomként 
említette, ahol az emberek csodálatra 
méltó tulajdonságokkal rendelkeznek, 

például rendkívül magas az igazságér-
zetük. Továbbá biztonságos állam képét 
vázolta, ahol sem az átutazónak, sem az 
ország lakosainak nem kell tartania rab-
lástól és erőszakos cselekedetektől.

Szulejmán mansza 1360-ban bekö-
vetkezett halálát követően folyama-
tos trónharcok váltották egymást,12 
melyek a külső támadások mellett nagy-
ban hozzájárultak a birodalom fokoza-
tos, több évszázadon átívelő hanyatlá-
sához. Ez idő alatt a tartományok kor-
mányzói számos esetben kiszorítot-
ták az uralkodásra egyre alkalmatla-
nabb manszákat a hatalomból, ezáltal 
jelentősen megnövekedett a korrupció, 
valamint az aranykészletek is rohamos 
fogyásnak indultak, ennek okán a meg-
gyengült birodalomtól folyamatosan 

A Mali Birodalom területe a 14. század közepén. 
Forrás: http://www.metmuseum.org/toah/hd/mali/hd_mali.htm
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elszakadtak a korábbi vazallus államok. 
Mali szétforgácsolódása a 18. század 
elejéig eltartott, azonban tényleges poli-
tikai befolyását már a 15. század utolsó 
harmadára elvesztette, amikor az északi 
területeket a tuaregek, míg a déli vidé-
keket a mosszik hódították meg, vala-
mint a keleten felemelkedett Szongai 
Birodalom elfoglalta az ország keres-
kedelmi, politikai és kulturális értelem-
ben egyaránt fontos városait, például 
Timbuktut és Dzsennét.
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