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MOHAMEDÁN ZARÁNDOKLÁS 
MEKKÁBA

—  Zarándoklatok Mohamed szülővárosába, Mekkába.
—  Mekka zarándokhely volt már a mohamedán vallás 
megalapítása előtt is. —  A Kaaba híres köve. —  Éven
ként 100—200  ezer zarándok gyűl össze Mekkában. —

JYfinden mohámé ciánnak vallásos 
kötelessége életében legalább egy
szer elzarándokolni Mekkába, a 
vallásalapító Mohamed szülőváro
sába, hogy ott elvégezze a zarán
dokok számára előírt szertartásokat, 
megcsókolja a Kaaba kövét, amely 
a mekkai szentély egyik falába van 
illesztve. A mohamedán vallásos 
legendák légköre veszi körül ezt a 
sivatagi várost. Itt élt és tanított 
a próféta, Mohamed, itt pusztította 
el a pogány arabok bálványait, 
innen kellett honfitársai elől elme
nekülnie Medinába, amelynek lakói 
elfogadták tanítását s lelkesedéssel 
álltak mellé a megpróbáltatások 
nehéz napjaiban.

M e k k a ,  a városok anyja, a 
hívők hazája, a nemes város, ahogy 
az arabok nevezik, Arábia nyugati 
szélén fekszik, körülbelül száz kilo
méternyire a Vörös-tengertől. A 
kopár hegyek között, keskeny völgy
ben épült város tiszteletben álló 
szent hely volt már a pogány ős
időkben is, jóval a mohamedán 
vallás megalapítása előtt, ahova az 
arabok nagy tömegekben zarándo
koltak. A karavánutak mentén az 
arab sivatag városai elsősorban ke
reskedővárosok voltak, ilyen volt 
bővizű forrásaival, és dúsan termő 
datolyakertjeivel Medina is. Mekka 
azonban, amelyet a sivatag beduin
jai alapítottak a sósvizű források 
körül, elsősorban zarándokhely volt. 
Szentélyének, amely kis templom 
volt, egyik falában az égből lehul
lott kő, ez a nagy fekete meteorit 
áll. Az arab törzsek ezt az égi 
követ tekintették legfőbb istenük

nek. Voltak a pogány törzseknek 
más isteneik is, de a Kaaba-kőben 
imádták a legfőbb istent, bizonyára 
azért, mert a meteoritnak az égből 
való leesése annakidején nagy, meg
rendítő esemény volt s a sivatag 
gyermekei nem tudták máskép ma
gyarázni a dolgot, mint úgy, hogy 
maga a legfőbb isten szállott le 
hozzájuk a nagy kő alakjában. (A 
kaaba arab szó s kockát jelent. 
Nem a kő neve, hanem azé a 10 
méter széles, 15 méter magas négy- 
szögletes épületé, amelyet az arabok 
ősidők óta szentélyként tisztelnek. 
Ennek az épületnek a falába, 5 
méter magasságban van a meteorit 
beillesztve. Magát a Kaabát a 
zarándokok búcsújárásuk alkalmá
val kétszer kerülik meg.) A zarán- 
doklás idején a háború a törzsek 
között tilos volt. A zarándokok 
ünnepélyes szertartások között meg
kerülték a szentélyt, meghajoltak 
a kő előtt s megcsókolták. Eze
ken az összejöveteleken dalnok
versenyt is rendeztek. A  versenyzők 
szerelmi és harci dalokat énekeltek 
s a győztesnek az lett a jutalma, 
hogy költeményét a szentélyben el
helyezett zászlóra hímezték, a győz
tes dalt aztán széliében énekelték 
az arab pusztákon. A  dalnokverseny 
győztesének a nevét pedig szár
nyára kapta a hír, ami a legszebb 
kitüntetés volt, amely arab daliát 
érhetett.

Mekka állandó lakói közül az 
egyik beduin törzs, a Koreis 
törzs tagjai erőszakosan birto
kukba vették a szentélyt s magu
kat a templom őreinek jelentet
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ték ki. Ebből a törzsből szár
mazott a próféta is. A szentély 
birtoklása jövedelmet is jelentett 
számukra, mert a zarándokok el
szállásolásáról s ellátásáról most 
már ők gondoskodtak. A mekkai 
búcsút a zarándokok természetesen 
arra is fölhasználták, hogy üzleteket 
kötöttek. így Mekka kereskedőköz
pont is lett s szépen fejlődött, 20—•

mén tartományba s északra, Szí
riába is. Hnszonötéves korában fe
leségül vett egy gazdag, idősebb 
özvegyet, Khadidzsát, de továbbra 
is egyszerű, jelentéktelen életet élt. 
Résztvett szülővárosának pogány 
szertartásaiban s egyik gyermekét 
is az egyik mekkai isten, Manif 
kegyeibe ajánlván, Manif szolgájá
nak nevezte el. De ebben az időben

A mohamedán világ 
különféle zarándokai 

Mekkában.

25 ezer lakosával hamarosan fölül
múlta a régibb s kedvezőbb helyen 
épült Medinát, amelynek csak 15 
ezer lakosa volt. Lakóinak száma 
megközelíti ma a 60 ezret.

Ebben a városban született a 
legfiatalabb világvallás, az izlám 
megalapítója, M o h a m e d  próféta 
Kr. u. 570 körül. Szegény, egyszerű, 
tanulatlan ember volt, talán még 
írni-olvasni sem tudott. Szolgale
gény, juhászbojtár, majd marha
hajcsár lett, aki a karavánokkal 
eljuthatott délre, a termékeny Je-

az arab városokban már kezdett 
ismeretessé válni a zsidóság és 
kereszténység egyisten-tana. Külö
nösen Medinában, ahol sok zsidó 
lakott. Valószínű, hogy sokan le
hettek már Mekkában is, akiknek 
nem tetszett az arabok pogány bál
ványimádása, de nem mertek föl
lépni ellene, mert a város vezetői 
s tekintélyes családjai haragját zú
dították volna magukra. A  város 
urai ugyanis szigorúan ragaszkod
tak a pogánysághoz, ami a zarán
dokok által nagy jövedelmet jelen
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tett Mekkának. Mohamed negyven
éves korában kezdte hirdetni tanait 
az egyetlen Istenről. Igazi hatást 
azonban a kapzsi előkelőket kor
holó, egyenlőségi elveket hirdető 
tanításaival ért el. Eleinte bátor
talanul s inkább csak családi kör
ben. Versekben beszélt az egy igaz 
Istenről, a jámbor élet szabályairól 
s azt állította, hogy e versekre az 
angyalok tanították. Híre ment ta
nításának és eleinte sokat gúnyo
lódtak ezeken. Csak lassan akadtak 
hívei, s felesége lett első követője. 
Amikor azonban néhány befolyásos 
ember, főleg rokonai és veje csat
lakoztak hozzá, Mohamed bátor
sága is növekedett s egyre erőtelje
sebben kezdte fenyegetni a bálvány
imádókat, a hitetleneket. Önbizalma 
is megnövekedett. Azt tanította, 
hogy a régi próféták, Ábrahám és 
Krisztus is az ő elődei voltak s 
mint az Ur küldöttje, ő teszi tel
jessé tanításaikat. Mekka urai nem 
sokat törődtek az új prófétával, de 
amidőn híveinek tábora erősen nö
vekedni kezdett, el akarták hallgat
tatni. Üldözni kezdték őt is, híveit 
is. A próféta megtántorodott, elment 
a Kaaba-szentély udvarába s az ösz- 
szegyűlt sokaság előtt kijelentette, 
hogy a pogány istenek talán mégis 
istenek, talán az egy igaz Isten szent
jei, akik pártfogolják híveiket az Ur 
előtt. Mekka urai örömmel fogad
ták megtérését, Mohamed azonban 
megtántorodását az ördög művének 
tulajdonította s tovább építette 
tanait és gyűjtögette híveit.

Tízévi prófétáskodás után teljes 
kudarc érte Mekkában. A város 
vezetői életére törtek, menekülnie 
kellett. Sehol sem akarták befo
gadni, csak Medina, arabul Jathrib, 
hívta őt meg, ahová sok híve már 
előzőleg elmenekült s ahol az ősi 
pogány hitet az egyisten-tan már 
régen megingatta. Mohamed 51 éves 
korában 622 szeptember 20-án hű 
kísérőivel nagy kerülőt téve meg
érkezett Medinába. A mohamedánok 
a prófétának ettől a kalandos mene

külésétől (hedzsra) számítják az időt. 
Évekig tartó ellenségeskedés tá
madt a két város között. Mohamed 
első ütközetét megnyerte, de a to
vábbi hosszas csatározásokban tulaj
donképen egyik fél sem aratott 
döntő győzelmet. Mekka végül min
den erejét összeszedve tízezer főnyi 
sereget vezetett Medina eltiprására, 
de a várost nem tudták megostro
molni, mert Mohamed mély árkokat 
huzatott eléje. A nagy sereg ezen 
az ott szokatlan védőművön annyira 
meglepődött, hogy kísérletet sem 
tett az ostromra s szétszóródott. 
Ettől kezdve Mekka vezetői békü- 
lélcenyebbek lettek és a próféta 
sem volt hajthatatlan. Megalkudott 
a helyzettel, békét kötött, amely 
szerint az új vallás híveinek is 
Mekka lesz a zarándokhelye s a 
hívők nem Jeruzsálem felé, mint 
eddig, hanem Mekka felé fordulva 
imádkoznak. A szerződés szerint a 
Kaaba-szentélyben a meteorit, mint 
az egyisten jelképe megmarad, de 
a többi pogány istennek pusztulniok 
kell. A Kaaba köré hatalmas 
templom épült, 152 kupolával, 19 
kapuval s ennek neve lett a szent 
mecset, Medzsid el Karam. Moha
med 630-ban vonult be Mekkába 
s maga zúzta szét a pogány istenek 
szobrát, Manif isten szobrát is, 
akiről egykor fiát elnevezte. Ettől 
kezdve a siker Mohamedhez szegő
dött. Sok akadályt kellett még le
győzni, de a véres csaták és áru
lások mind az ő javára fordultak 
s mikor Kr. u. 632-ben, 62 éves 
korában meghalt, az új vallás már 
meghódította egész Arábiát.

Mohamed erősen gyakorlati ér
zékű ember volt. Az általa alapított 
vallás nem hirdette az élettől való 
elfordulást, hanem megelégedett az
zal, ha méltányosságot és jóindu
latot tud teremteni a folyton hábo
rúskodó arabok között. Szabályozta 
életüket, pontosan megállapította 
az imákat és szertartásokat. Egy
szerű, könnyen érthető vallás volt, 
a sivatag egyszerű gyermekeinek
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igényeihez mérve, mellőzve minden 
bonyolult hittudományt. Mohamed 
a békekötés után maga is elzarán
dokolt minden évben Mekkába s 
utolsó zarándokútján tartott beszé
dében többek között így szólt : 
»Tudjátok meg, hogy minden mu
zulmán valamennyi muzulmánnak 
testvére, egyenlők valamennyien.» 
De az egyenlőség és testvériség 
mellett nem irtja ki az arabok 
harcias ösztöneit, sőt új táplálékot 
ad annak, a hitetlenek ellen tüzel
vén őket. Ebben meglátszik a mo
hamedán vallás beduin eredete. 
Allah, az egy igaz Isten a paradi
csom gyönyörűségeivel jutalmazza 
a hitetlenek elleni harcban elesett 
vitézt. Emberszeretetet csak befelé 
hirdet, kifelé, a hitetlenek ellen 
pusztulást. Lényegében harcias val
lás, számol az ember ősi, harcias 
ösztöneivel. Ennek köszönhette, 
hogy gyorsan nagy hódításokat tett. 
A próféta halála után, 150 év 
múlva a diadalmas fegyverek által 
az izlám elterjedt keletre Szíriában, 
Örményországban, Perzsiábán, Tur- 
kesztánban, nyugatra Egyiptomban, 
Észak-Afrikában és Spanyolország
ban. Amidőn pedig az arabok ereje 
ellankadt, török törzsek vették át 
a próféta zászlaját s a középkorban 
új meg új rohamokat intéztek 
Európa ellen, amelyek azonban ná
lunk Magyarországban, a keresztény 
Európa védőpajzsán torpantak meg.

A mohamedán vallás később is 
sokat hódított. Eljutott Indiába,

az ázsiai szigetekre s az afrikai 
néger törzsek közül is sok fölvette 
ezt a vallást. A  világ 450 millió 
mohamedánja ma is Mekkát tekinti 
a szent városnak s a mekkai zarán- 
doklást a legfontosabb vallási köte
lességnek. Évenként ezren és ezren 
indulnak útra, keletről és nyugat
ról, hogy leróják vallásos kötelessé
güket. A szegények gyalogosan s 
útközben hosszabb időre megálla
podnak s mezei munkával szerzik 
meg a továbbutazás költségeit. Van, 
aki 3 évig is útban van, míg végül 
eléri a szent várost és a zarándoklat 
végső célját, a Kaaba-követ. Sokan 
elpusztulnak útközben, hitük sze
rint az ilyen utasok egyenesen a 
paradicsomba jutnak. A keletről 
jövőket a damaszkuszi vonat gyűjti 
össze, amely Medináig épült. Sokan 
hajón mennek s ezek Jiddában 
szállnak ki, ahonnan teveháton folyr 
tatják útjukat Mekkába. A szent 
város megpillantásakor, a Jiddából 
érkező zarándokok már a hajón 
leteszik rendes ruhájukat s felöltik 
a hófehér zarándokruhát. A férfiak 
hajadonfővel és mezítláb folytatják 
az utat. De napernyőt szabad hasz
nálni a forrón tűző napsugarak 
ellen. A mekkai zarándoklásnak 
hadzs a neve. Aki elvégezte, az 
hadzsi lesz. Évenként 100— 200 ezer 
zarándok fordul meg Mekkában. 
Régebben gyakran megzsarolták a 
zarándokot, ma azonban már jól 
meg van szervezve elszállásolásuk 
és élelmezésük ügye.

JÓ  MUNKÁT!
—  A cserkészet története. —  A cserkészet megfelel 
a természettől elzárt városi ifjúság vágyainak. —  

Nemcsak szórakozás, hanem hasznos ügyességekre 
és gyakorlati ismeretekre is tanít. —

A világtörténelem legnagyobb felnőtt tartozik kötelékébe. Már
ifjúsági mozgalma kétségkívül a ezek a számok is azt bizonyítják,
cserkészet. 73 különböző ország 2 hogy a cserkészet egészséges alapo-
millió ifja s több mint félmillió kon épült föl, életképes és az érdé-


