
az az érzésünk, hogy semmivel sem könnyebb az
egyház helyzete, mint a szovjet korszakban volt, leg-
feljebb az a különbség, hogy Európa egyes része-
in a nyílt egyházüldözést folytonos ostrom váltotta
föl. A védelem leghatásosabb fegyvere pontosan
megismerhető hármójuk szavaiból: erősíteni kell a
személyes és kollektív hitet, amelynek egész ma-
gatartásunkat és gondolkodásunkat át kell járnia.
Úgy igaz, amint a kötet szerkesztője írja előszavá-
ban: „A kiváló biblikus gondolkodók távolabbra is
képesek tekinteni: meglátni a morál és kultúra vál-
ságában azokat a szigeteket és új katakombákat,
ahonnan a hit jövőjének, mely kétségbevonhatat-
lanul a jövő hite is leend, új gyökereit leljük, a transz-
cendenciára fogékony lélekét. Legyen ez egy új
misztika kezdete, a Jézus-ima szépségének újraé-
ledése, …vagy akár a mai ember segítésének sok-
félesége. A törekvés mindenképpen reményteljes
és okot adóan bíztató.”

A modern ember gondolkodásának egyik jel-
lemzője, hogy a valóság megismerhetetlenségé-
nek jelszava reménytelenséggel tölti el. Meggyő-
ződése szerint csak részigazságok birtoklásáig
juthatunk el, objektív igazság nem létezik. Szé-
kely János pontosan fogalmaz: „Épp az a baj,
hogy a modern ember azt feltételezi, hogy nem
lehet megismerni a dolgokat. A legnagyobb kér-
désekre nem tudja megadni a válaszokat. Hogy
mit jelent embernek lenni, hogy miért élünk.
Atombombát tud csinálni. Embert tud klónozni.
Épp csak az élet értelmét nem látja, sőt el is hiteti
magával, hogy nem is látható. A mai ember tu-
dásában is vak lett.”

Erre a pontos helyzetértékelésre adja meg a
gyógymódot Kocsis Fülöp, arra irányítva figyel-
münket, amit és ahogyan Jézus tanított. Példa-
beszédeiben is önmagát jelenítette meg, „nekünk
is így kellene képviselnünk az egyház tanítását,
így továbbadni Krisztus jó hírét: az egész emberi
egzisztenciát átjáró módon”.

A jó hírről mindig Márai Sándor Harminc ezüst-
pénz című regénye jut eszembe. Mindenki érezte,
hogy eljön a hírhozó. Szomjasan várakoz tak, tud-
ták, hogy hiteles üzenet hallói lesznek. S mi volt a
jó hír lényege? Az irgalom, amely a gyűlölet és
harag ellenében új érzéssel telítette a világot. A re-
gény azt sugallja, hogy Júdás azért árulta el a
Megváltót, mert nem az irgalom és a szeretet
szavait, hanem harcra szólító riadót várt tőle.
Korunkban is azért célpont az egyház, mert a
felszín helyett a mélyre hatolva az emberi lé-
nyeget ragadja meg, amely rezonál az irgalom
és a szeretet szavaira.

A három püspök és Kovács Lajos Péter be-
szél getése a gondolkodó ember cél felé vivő, el-
mélyülést és optimizmust sürgető olvasmánya.
Tanulságos, lélekig ható párbeszéd, amelybe ne-

künk is érdemes belekapcsolódnunk. (Éghajlat
Könyvkiadó, Budapest, 2010)

RÓNAY LÁSZLÓ

HENRI BOULAD:
AZ ISZLÁM A MISZTIKA,
A FUNDAMENTALIZMUS ÉS A
MODERN KOR FESZÜLTSÉGÉBEN

Az egyenes beszédéről és szókimondásáról is-
mert neves egyiptomi jezsuita neve nem isme-
retlen a hazai nagyközönség előtt. Az iszlámról
szóló, és tulajdonképpen öt önálló beszédet/ta-
nulmányt tartalmazó kötetével szintén nem ha-
zudtolja meg önmagát. Nyíltan és mellbevágóan
beszél az európai jövő szempontjából létfontos-
ságú kérdésekről, amelyeket az iszlám — külö-
nösképpen annak radikálisan fundamentalista és
politikai irányzata — megkerülhetetlen kihívás-
képpen vet fel egyrészt a plurális demokrácia,
másrészt a kereszténység számára. Mellőzve a
„politikailag korrekt” beszédmód álságosságát,
világosan és érthetően fogalmaz, hogy nyugati
közönsége pontosan értse, miről is van szó.

Mindjárt az elején tisztázza, hogy az európa-
iakat elbűvölő szufizmus „nem az iszlám”, ha -
nem éppen ellenkezőleg, „az iszlám vallásos te-
kintélyei által rendszeresen elítélt eretnekség”
(11.). Tévedés tehát az iszlámot kizárólag ennek
tükrében megítélni; annál is inkább, mivel az va-
lójában az iszlám „aranykor”-ához tartozik (7–8.
század; a szufizmusra vonatkozóan lásd például
Simon Róbert: Iszlám kulturális lexikon. Corvina,
Budapest, 2009, 372–380). Szerinte ami ma még
ebből él és megragadható (például tánc, körme-
net, transzba esés), az inkább folklór, mintsem
valódi misztika.

Az iszlamizmus kérdésének tárgyalása kap-
csán beismeri, hogy egyiptomi keresztényként
„nehéz az iszlámról kiegyensúlyozottan” beszél-
nie (31.). Elsősorban azért, mert „a Kelet kereszté-
nyei évszázadokon át üldözésnek és megbé-
lyegzésnek voltak kitéve, és ez mély nyomokat
hagyott a lelkükben” (32.). Ennek hátterében az
húzódik meg, hogy az iszlám vallásjog (saría) által
meghatározott politikai-társadalmi rendszerben a
nem-muszlimok valójában másodrendű (állam) -
pol gároknak számítanak (lásd például Jacques
Ellul: Iszlám és zsidó-kereszténység. Bencés Kiadó,
Pannonhalma, 2007). Ezt előrebocsátva ismerteti
az iszlám fundamentalizmust (dogmatikus szö-
vegek szó szerinti értelmezése) és integrizmust (az
erkölcsi és jogi vonatkozású szövegek betű sze-
rinti alkalmazása), illetve az iszlamizmust (vagyis
a politikai és radikális iszlámot), amelyek többé-
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kevésbé felcserélhető megnevezésekké váltak.
Ebben a történetben ideológiailag egyrészt a sza -
úd-arábiai vahhabitizmus, másrészt pedig a
Hasszán-el Banna által 1928-ban, Egyiptomban
alapított „Muzulmán Fivérek” a meghatározóak.
Sikerüket Boulad egyértelműen az elbutított és
gondolkodásra képtelen, ellenben identitásvál-
ságban szenvedő és frusztrált (jövőjét nem igazán
látó) fiatalságra gyakorolt hatásukban látja. Ez
pedig ma már nem csupán a Közel-Kelet, hanem
Európa problémája is (lásd például Brigitte Mare -
chal: The Muslim Brothers in Europe. Roots and Dis -
course. Brill, Leiden, 2008).

Napjainkban ugyanis a legégetőbb kérdés az
iszlám és a modernitás viszonya, amelyet a szerző
külön fejezetben elemez. Ebben egyrészt megha-
tározza magát a modernséget, másrészt pedig
hosszabban taglalja annak betörését az arab vi-
lágba. Ez Napóleon 1798-as egyiptomi hadjáratá-
hoz köthető. Ennek következtében indult el
ugyanis Egyiptom az albán származású Mehmet
Ali (1769–1849), az „analfabéta zseni” uralkodása
alatt a nyugatiasodás útján. Az iszlamizmus vég-
eredményben válasz erre a szekularizációs fejlő-
dési folyamatra. Mára elsődleges célkitűzése lett:
iszlamizálni a modernitást, éspedig a hanyatló
Európa iszlamizálásán keresztül (lásd például
Sylvain Besson: La conquête de l’Occident. Le projet
secret des islamistes. Seuil, Paris, 2005; Johan Bour-
lard : Le jihâd: les textes fondateurs de l’islam face à la
modernité. Éditions de Paris, Versailles, 2008). Eb -
ben az is szerepet játszik, hogy a felvilágosultabb
és liberálisabb muzulmán gondolkodók semmifé -
le európai támogatásra nem számíthatnak, s nincs
is értékelhető társadalmi befolyásuk (lásd Rachid
Benzine: Les nouveaux penseurs de l’islam. Albin
Michel, Paris, 2004). Tevékenységük lényegében
kimerül a süket fülekre találó harangok kongatá-
sában. Pedig elégséges lenne jobban odafigyelni
két alapvető, de mindent eláruló problémára: a
nők helyzetére és szerepére az iszlámban, illetve
a szudáni rabszolgakérdésre, amely problémá-
kat a könyv utolsó két fejezete taglalja.

Kétségtelen, hogy Boulad könyvét mind a po-
litikai és egyházi vezetőknek, mind pedig a köz -
vé le ményformáló értelmiségieknek érdemes len -
ne elolvasni és alaposan átgondolni. (Kairosz
Ki a dó, Budapest, 2009)

JAKAB ATTILA

KELECSÉNYI LÁSZLÓ:
CSÁTH ÉS A HOMOKEMBER

Az eredetileg a ’Szerelmes magyar írók’ sorozat
(Holnap Kiadó) zárókötetének tervezett mű
végül önálló könyvként jelent. Kakukktojás is

lett volna abban a sorozatban, hiszen Csáth Géza
esetében nehéz szerelemről beszélni. Ő a szerel-
met nem ismerte, számára a vadászat, a nők
megszerzése volt a fontos. A nők csak az élveze-
tet nyújtották, a lányok és asszonyok csupán az
énerősítés eszközei, illetve önmaga megismeré-
sének kellékei voltak. A kábítószerhez szintén
kíváncsiságból fordult, abban is egyfajta lehető-
séget látott önmaga mélységeinek feltárásához.
Ám ez a féktelen, szenvedélyes kutakodás egy
idő után egyre kevesebb élvezetet és egyre több
szenvedést, s végül tragédiát hozott magával.

Csáth Gézának nem átlagos sors jutott a ma-
gyar irodalomban. A több évtizedes elfeledettség
után a folyamatos újrafelfedezés állapotába került,
érdekessé, sőt kultikussá vált alakja. Művei mind
kiadásra, színdarabjai műsorra kerültek, írásaiból
filmek készültek, s számos tanulmány jelent meg
műveivel és személyével kapcsolatban. Kelecsé -
nyi László most arra tesz kísérletet új könyvében,
hogy a 20. század elején alkotó enigmatikus poli-
hisztort „nem mint remek esszéistát, kiváló hírlapírót
és zenei szakírót, hanem mint magánlényt” jelenítse
meg. Freudi megközelítésében a három ént (Id,
Ego, Superego) birtokló, az ösztön és normák közt
álló ember áll, s annak bemutatása, hogy az ösz-
tön-én — E. T. A. Hoffmann megközelítése szerint
— a homokember miként aratott győzelmet. Meg-
rázó, elszomorító mű állt össze a napló- és mű-
részletekből, levelekből, tanulmányokból, s egé-
szen friss tudományos elemzésekből, amelyeket a
szerző magyarázó, olykor elfogultan kommentáló
— más betűtípusú — sorai fűznek egybe.

Kelecsényi nyolc fejezetre tagolva járja körül
Csáth Géza életét és végóráit. A középpontban a
testét és lelkét egyaránt kísérleti tárgynak tekintő
orvos szenvedélyei, a „mesterséges mennyor-
szágok”: a szex és a drogok állnak. Csáth szoron-
gásai elől menekülve pótszerekre vágyott, de ő
maga is tudta, hogy ezért „fizetni kell”. Döbbene-
tes, ugyanakkor tanulságos Csáth Gézával együtt
végigjárni azt az utat, amely pokoljárássá változ-
tatta és szétzúzta egy kivételes, de az ösztönei
által uralt ember életét, aki önmaga elpusztítása
közben környezetében is csak pusztítani tudott.
A dokumentumokból kiderül, hogy Csáthnak
voltak próbálkozásai a megküzdésre és a felülke-
rekedésre, de ezekben újra meg újra akaratgyen-
gének bizonyult. A környezetében levők szintén
az ő „emberi játszmáinak” részesei voltak: fele-
sége, Jónás Olga eltűrte férje zsarnokságát, nem
tett lépéseket a kezelés érdekében, sőt gyermeket
is vállalt. A rokonok — köztük Kosztolányi Dezső
— már későn próbáltak segíteni.

Kelecsényi nem zárja le művét Csáth halálá-
val, felsorakoztatja a kortársi búcsúzatókat és a
későbbi irodalomtörténeti méltatókat, kritikuso-
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