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RÓNAY LÁSZLÓ

KAREN ARMSTRONG: AZ ISZLÁM
RÖVID TÖRTÉNETE

Az utóbbi időben a dán és más európai lapok
ban is karikírozva megjelenített Mohamed prófé
ta megcsúfolását "érzékelő" muszlimok érzelmi
reagálása nyomatékosan felhívta az emberiség
figyelmet az iszlám világ hatalmas területi és né
pességi kiterjedésének nem elhanyagolható ere
jére. A különböző kiadóknál megjelent hatalmas
albumok és tájékoztató kötetek közül emeljük ki
Karen Armstrong angol történész könyvét. Az
utóbbi években magyar nyelven is megjelent
már néhány műve, e könyvében "igyekszik a se
gítségünkre lenni, hogy jobban megértsük az isz
lám lényegét és történetét" .

Rövid előszavában kifejti, hogy valamennyi
vallási hagyomány, így az iszlám hívei is min
dig Isten keze nyomát keresték az emberiség
történelmében. A muszlimok a világi körülmé
nyek között is fontosnak tartják, hogy közössé
gük politikai értelemben is sikeres legyen. Ami
kor végveszélyben látják hitüket, amikor "a
muszlim közösség sorsa forog kockán, meg
mentéséért semmi sem drága".

A Kronol6gia Kr. u. 610-től 2000-ig, szinte év
ről évre tekinti át történelmüket. Az első nagy
fejezet a kezdetek, a próféta vallásalapító tevé
kenységével, tanai kidolgozásával s harcaival
foglalkozik, egészen haláláig. A Krisztus utáni
610-es év szent hónapjában, Ramadánkor Mo
hamed ibn Abdallah - mint minden évben 
elvonult a Mekka közelében emelkedő Híra
hegy barlangjába, ahol imával, böjtöléssel töl
tötte napjait. "Ramadám hónap 17. napjának éj
szakáján (oo.) Mohamed hirtelen a végtelen iste
ni akarat jelenlétének érzésére riadt fel (oo.) és
egyszer csak egy új, egy arab szent szöveg sza
vai tolultak ajkára." Két év múlva "felhatalma
zást kapott az ige terjesztésére". Nem gondolta,
hogy új vallás alapjait fekteti le, mert úgy érez
te, az isteni üzenet azonos a keresztények és a
zsidók tanaival, Isten üzenete "semmiben sem
különbözik Ábrahám, Mózes, Dávid, Salamon
vagy Jézus tanításától". A Korán határozottan
leszögezi, hogy a hit kérdésében nincs helye az
erőszaknak. Mohamed nem akarta rábírni az át
térésre sem a keresztényeket, sem a zsidókat.

A Korán szövege huszonegy év során, vers
ről versre került kinyilatkoztatásra. Az írástudat-
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lan hívek az egyes fejezetek (szúrák) nyilvános
recitálásain keresztül tanulták meg Mohamed
tanításait. A próféta az isteni sugallat eszmei lé
nyegét nagyszeru költői érzékkel formálva "új
irodalmi műfajt is alkotott (.oo) a Korán versei
bekerültek az arab próza és vers irodalom
gyöngyszemei közé - írja Karen Armstrong. 
Az első megtérők közül sokakat a Korán versei
nek szépsége bírt rá a nagy elhatározásra."

A szerző a Korán mellett jól ismeri a Tórát és
a Bibliát. A Teremtés könyvének 16., 17. majd
21. fejezetében "hallunk" Abrahám Hágártól
született első fiáról, Izmaelről. sőt arról az isteni
kijelentésről, hogy "Izmaelt (is) megáldom, ter
mékennyé teszem, és szarfölött megsokasítom.
Tizenkét fejedelmet fog nemzeni és nagy néppé
teszem" (Ter 17,20). Mohamed e sorokra is tá
maszkodva bízvást hitte a Teremtő népének a
muszlimokat is.

Karen Armstrong meggyőző biztonsággal
tárja elénk az iszlám történetét. Utolsó sorai
szerint: "A Nyugatnak (oo.), ha azt akarja, hogy
enyhüljön a fundamentalista mozgalmakat elin
dító rettegés és kétségbeesés, a harmadik ke
resztény évezred kezdetén meg kell tanulnia
tisztelni és elfogadni az iszlámot." (Ford. Péri
Benedek; Európa, Budapest, 2(05)

FRIDECZKY FRIGYES

GRECSÓ KRISZTIÁN: ISTEN HOZOlT

Isten hozott a múltban, amely minden porci
kádban és gondolatodban jelen van. Mi másnak
köszönheti az ernber pillanatnyi együttállását
Onmagával és az Orökkévalóval, ha nem an
nak, hogy becsüli, ami egyszer volt s már nem
lesz sohasem.

Kortárs szerzőinknél is folytatódhat a gyalog
lás az óra körül, melynek lapjáról eltűntek a mu
tatók, és egyszeriben átjárhatóvá lettek a valóság
különbözö szintjei, hogy megértsük indíttatása
inkat. Nem lezárt és körülhatárolt életszakaszok
jellemzőek, hanem a folytonosság. Grecsó Krisz
tián könyvének főhőse, Gallér Gergely, a Sára
ságból elszármazott fiatalember Tótvárosban ka
pott munkát, ahol "minden csendes és alázatos",
és egyben nem optimális környezet a gyerekko
rát feldolgozatlanul vonszoló személyiség szá
mára. Csak egy váratlan telefonhívás kell, hogy
a múltat előcsalogassa.A túloldalon Metz Dezső,

a gyerekkori barát "a posta keskeny, billegős pad
ján feszeng a vékony asztal mellett, aminek üveg
lapja alatt hatvanas évekbeli képeslapok. gyász
táviratok és virágos lapok sárgulnak", és várja,
hogy vonalat kapcsoljanak. Gergely látja maga
előtt és beleborzong - még fontos lehet újra a


