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Iszlám – cseh kontextusban  

Miloš Mendel–Bronislav Ostřanský–

Tomáš Rataj: Islám v srdci Evropy.  

Vlivy islamské civilizace na dějiny  

a součastnost českých zemí, Academia, 

Praha, 2007. 499 oldal 

 

Az alábbiakban bemutatandó kötet tulaj-

donképpen kiegészített, új kutatási ered-

ményekkel bővített és némileg aktualizált 

változata a neves iranista, Jiří Bečka, vala-

mint Miloń Mendel professzorok 1999-ben 

megjelent, hasonló című kötetének. Kette-

jük írásai mellett e kötet Tomáń Rataj, 

Bronislav Ostřanský és Zdeněk Vojtíńek 

szövegeivel bővült ki. A könyv érdemi része 

Miloń Mendel, illetve a történész–levéltáros 

Tomáń Rataj munkája.  

Azt hiszem, mindenképpen nagyra érté-

kelendő munkával állunk szemben, hiszen 

az iszlámmal kapcsolatban mindig sok az 

olyan tévhit, amit el kell oszlatni, illetve az 

olyan bizonytalanság, információs hézag, 

amit megbízható tudásanyaggal kell pótol-

ni. Nos, az átadni kívánt tudás mennyisége 

és mélysége kétségtelenül mind az öt szerző 

esetében hatalmas, ami mindenkinél a ma-

ga szakterületét illeti, de sajnos ez nem kelt 

megfelelő összhatást. A szerkesztés során 

sajnos nem sikerült maradéktalanul érvé-

nyesíteni egyfajta egységes koncepciót, amit 

egy többszerzős kötet megkíván. A fejezetek 

inkább önálló szövegekként működnek. 

A könyv hét fejezetre oszlik, a bevezető 

és az első két fejezet (Az iszlám helye az eu-

rópai történelemben, A xenofóbia csapdá-

jában), illetve az ötödik (Muszlim vallási 

közösségek Csehszlovákiában) Miloń Men-

del írása, a harmadik és a negyedik (Az 

iszlám megjelenése Csehország történel-

mében és kultúrájában, „Mi” és „ők” az isz-

lámról szóló középkori és kora újkori cseh 

forrásokban) Tomáń Ratajé, a hatodik pedig 

(Az iszlám Európa szívében, saját korunk-

ban) Bronislav Ostřanský munkája. A má-

sik két, fent említett szerző írásaival – egy-

egy alfejezet formájában – a harmadik, il-

letve az ötödik fejezetekben találkozhatunk. 

Mendel, bevezetésében – melynek címe 

Csehország és az „iszlám veszély” – erős 

kritikával illeti a csehek megalapozatlan 

magabiztosságát, sőt önhittségét, mely év-

századok óta azt a hitet táplálja és örökíti 

generációról generációra, hogy e nemzet 

Európa lüktető szíve, pótolhatatlan és egy-

ben tökéletes. Mind bevezető soraiban, mind 

pedig fejezeteiben elutasítja a csehek efajta 

világszemléletét. Továbbá cseppet sem hí-

zelgőek az általánosságban az európai kul-

túrára – mellyel együvé tartozónak tünteti 

fel az amerikai kultúrát is – vonatkozó so-

rai. Bevezetőjéből nyilvánvalóvá válik, hogy 

jelen kötettel a szerzők – elsősorban Men-

del – minden kétséget szeretnének eloszlat-

ni afelől, hogy az iszlám mindig is hozzá tar-

tozott és hozzá is fog tartozni az európai, így 

a cseh kultúrához. Ezt a jelenséget, melyet 

euroiszlámnak neveznek, és melynek kifej-

tése a könyv alapvető célkitűzése, valóban 

nehéz lenne megcáfolni. Úgy tűnik azonban, 

hogy megmagyarázni és megszületését, il-

letve fejlődését felvázolni is nehéz a fent 

említett egységes szerkesztői koncepció hí-

ján. 

Sajnálatos, hogy Mendelnek az iszlám 

európai kontextusban való fontosságát tag-

laló fejezete került a kötet elejére. Noha ez 

a kezdés a könyv célkitűzésének megfelel 

– „megágyaz” az utána következő gondola-

toknak –, hiányzik belőle a következetesség. 

A szerző igyekszik bizonygatni az iszlám vi-

lág mindenütt jelenvalóságát, de olykor 

megfeledkezik arról, melyik korszakban is 

jár. A kora újkor és a legújabb kor közötti 

ugrálások – akár egymást követő monda-

tokban is – nem feltétlenül azt közvetítik az 

olvasó felé, hogy amiről török dúlásként és 

keresztények elhurcolásaként hallott, az 

nem más, mint kultúrák találkozása és köl-
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csönös egymásra hatása, hanem talán in-

kább azt, hogy a szerző nem tudja, hogyan 

szeretné meggyőzni olvasóit a fent említett 

állítás helyességéről. Kétségtelenül fontos 

fogalmakkal ismertet meg minket, mint a 

devsirme és a török katonai tisztségek, de 

eldönthetetlen, hogy pusztán eseménytör-

ténetet, eszmetörténetet vagy hadtörténetet 

ír. Néha kimondottan politikai pamfletbe 

csap át, és nem kis lelkesedéssel írja le vé-

leményét olykor Irak 2003-ban kezdődött 

megszállásáról, olykor a hidegháború közel-

keleti vonatkozásairól. Amennyiben ezeket 

az információkat egy egyenesebb vonalú, 

logikus egésszé sikerült volna alakítani, bi-

zonyára meggyőző szöveg jött volna létre. 

Így azonban komoly kihívás elé állították 

azokat az olvasókat, akik a könyv olvasását 

az első oldalon kezdik. 

Mendel két, bevezető jellegű fejezete 

után kezdődik a könyv tisztán cseh kultúr-

körbe ágyazott része, ami már logikusabb, 

átláthatóbb gondolatmenetet követ. A kö-

vetkező két fejezet szerzője Tomáń Rataj, aki 

korábban már egy önálló kötetben1 is fog-

lalkozott a kora újkori, törökökről szóló, 

cseh nyelvű szövegek, illetve bármely török 

témájú cseh nyomdatermékek elemzésével. 

Első fejezete általános képet ad az isz-

lám csehországi jelenlétéről, kezdve a 9. 

századi ócseh források bemutatásával, egé-

szen az iszlámnak a 20. századi cseh szép-

irodalomban és hétköznapokban való meg-

jelenéséig. Kronologikusan haladva tárja 

fel, hogy mi az, amit egy átlagos cseh ember 

az adott korban tudhatott az iszlámról. 

Krónikákat, útleírásokat, újsághíreket, szín-

darabokat és tudományos (orvostani, ma-

tematikai, fizikai, filozófiai, vallási) kérdé-

seket tárgyaló írásokat használ fel forrás-

ként, valamint a 19–20. századi résznél cseh 

költők, prózaírók munkáit említi meg. Szá-

mos forrást használ, és számtalant csak cím 

szerint említ meg. Ez egyrészt izgalmas, és 

valóban hitelesen mutatja ki azt a fejlődési 

ívet, melynek a végén ott áll a ma embere, 

                                                         

 1  České země ve stínu půlměsíce. Praha, 2002. 

hátulütője viszont, hogy egyik forrás elem-

zésében sem tud kellőképpen elmélyedni. 

De a szerzőnek valószínűleg nem is volt cél-

ja, hogy szövegében a mélyreható elemzések 

domináljanak, inkább az átfogó korkép 

megrajzolását helyezte előtérbe. Logikus 

keretbe foglalva, forrásokkal kellő mérték-

ben alátámasztva, kimondottan élvezetesen 

tárja elénk a 16–17. századi „török háborúk” 

cseh olvasatát. Külön fejezetet szentel Co-

menius törökökről alkotott véleményének, 

ami stílusosan elvezeti az olvasót a barokk 

kor megváltozott törökképéhez, majd to-

vább, egészen a cseh romantika koráig, Ju-

lius Zeyerig és a nála ismertebb Jaroslav 

Vrchlický verseiig. 

Tomáń Rataj első, adatokban talán túl-

ságosan is gazdag fejezete után következik 

a könyv legélvezetesebb része, melyben a 

„mi” és az „ők”, tehát a másság, az idegen-

ség kérdéseit vizsgálja Rataj. Fejezetében 

egy pillanatra sem távolodik el az alapkon-

cepciótól, melyre mondanivalóját építi. Ez 

nem más, mint a „mi”–„ők”, azaz a keresz-

tény–iszlám szembenállás, amit nézete sze-

rint nem lehet eredendőnek tartani. Az álta-

lános megközelítés mégis az, hogy ezt az el-

lentétet mint ősidők óta létező viszonyt el-

fogadjuk. Rataj e fejezetben két ettől eltérő 

alternatívát javasol, egyrészt a keresztény és 

mohamedán vallású lakosság által közösen 

lakott területek társadalmi–vallási viszo-

nyainak tüzetesebb vizsgálatát (ez a közép-

korban lehet a Pireneusi félsziget vagy pél-

dául Ciprus, az újkorban pedig a Balkán), 

másrészt az említett szembenállás kialaku-

lásáét. A szerző többször hangsúlyozza, 

hogy az európaiaknak le kell vetniük az ún. 

„civilizációs szemüveget”, hogy tisztán lát-

hassák a múlt – és ezáltal a jelen – esemé-

nyeit. 

A két kultúra szembenállását, illetve 

szembekerülését Rataj nagyon sok oldalról, 

ismét rengeteg forrás megszólaltatásával 

elemzi, kezdve az alapfogalmak – mint az 

orientalisztika, Orient ↔ Okcident – ma-

gyarázatával. Rögtön az elején felteszi a kér-

dést, vajon miért vált fontossá Napóleon 
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egyiptomi hadjárata idején, hogy a „Kelet”-

ről a lehető legtöbb ismeretet szerezzék meg 

az európaiak. Talán „a tudás, hatalom” elv 

alapján kívánták kontrollálni a Keletet? 

Vagy a „másik világ” tudományos-kulturális 

eredményeinek a keresztény kultúrába való 

integrálása lett volna a cél? A válaszok lehe-

tősége igen széles skálán mozog, amit a 

szerző nagyon hatásosan érzékeltet. Hang-

súlyozza, hogy a másság, idegenség fogal-

mának megalkotását az önkép, az identitás 

kialakulása kell, hogy megelőzze. E két fo-

galomról csak együtt, egy viszonyrendszer-

ben lehet beszélni, hiszen ahhoz, hogy meg 

tudjuk állapítani, kik „ők”, tudnunk kell, 

hogy kik vagyunk mi magunk. Ez a megkö-

zelítés rengeteg izgalmas kérdést vet fel, 

melyek messzire vezethetnek, de a szerző 

ügyesen tartja magát a maga által megsza-

bott keretekhez.  

A fejezetben használt forrásanyag olykor 

egybevág az előző fejezetével, azzal a kü-

lönbséggel, hogy itt előtérbe kerülnek a na-

gyobb számban, mondhatni „publicisztikai” 

céllal megjelentetett könyvek, újságok, és 

kimaradnak a szűk, tudós körökben íródott 

tudományos munkák, melyek a fenti kérdé-

sekkel kapcsolatban irrelevánsak. A már 

ismerős forrásokat ezúttal valamivel alapo-

sabban ismerhetjük meg, és a kérdéskörben 

járatlan olvasó is árnyalt képet kaphat arról, 

hogy mit jelenthetett az adott korban ke-

reszténynek, európainak, csehnek és ezeken 

a csoportokon kívül állónak lenni. A „mi” és 

„ők” fogalmait Rataj cseh források alapján 

bontja szét a közeli (német és magyar terü-

leteken tartózkodó) és a távoli „idegenek” 

(Közel-Keleten élők) meghatározására. A cse-

hek „idegenekhez” kapcsolódó viszonyrend-

szerét, illetve önmeghatározásukat a követ-

kezőkben állapítja meg: a „közeli idegenek-

kel” szemben a csehek mint cseh kereszté-

nyek határozzák meg önmagukat, míg a tá-

voliakkal szemben az egész kereszténység-

hez tartozó, kevéssé jelentős népcsoportként, 

hangsúlyozva a kereszténység mint vallási 

univerzum jelentőségét. Ez esetben tehát 

háttérbe szorul a nemzeti, és előtérbe kerül 

a vallási hovatartozás kérdése. Mindez a 14. 

és talán az azt megelőző századokra vonat-

kozik, de valamelyest megváltozott – a nem-

zeti érzés javára – a huszita időkben, és még 

nagyobb változáson ment keresztül a moh-

ácsi vész után, amikor a „török pogányok” 

földrajzilag még közelebb kerültek a cse-

hekhez. A 16–17. századi források némelyi-

kében, nevezetesen a naplókban, krónikák-

ban már nem találkozunk a kollektív, mo-

narchiához való tartozást tükröző indenti-

tásformával, csupán az önálló, cseh önmeg-

határozással. Ez természetesen teljesen el-

lentmond a korabeli újságok által közvetí-

tett kollektív keresztény, de elsősorban mo-

narchiaközpontú önképnek.  

A fejezet a 17. századi szövegek elemzé-

sével, illetve egy jól megírt összefoglalóval 

zárul. Ebben a zárszóban Rataj hangsúlyoz-

za, hogy a leírtakra pusztán a fenti kérdés-

körben folyó diskurzusok felvázolásaként 

tekint. A másság, idegenség kapcsán felállí-

tott kategóriákat mint kapaszkodókat kezeli 

az iszlámról egy adott időben alkotott tudás 

eredetének a megismeréséhez. Cseh szem-

pontból a legnagyobb váltást az idegen/el-

lenség fogalmának meghatározásában a kö-

zép és a kora újkor között látja, mikor a tá-

voli idegen az „ország falai” alatt álló török 

veszéllyé változott. 

A könyv további részében az olvasó  

– hirtelen váltás után – legújabb és jelen kori 

kontextusban íródott fejezeteket talál. Miloń 

Mendel újabb fejezete a muszlimok csehor-

szági hitközösségének történetét dolgozza 

fel, megalakulásától, a 20. század ’30-as 

éveinek közepétől a 21. század elejéig. Tu-

lajdonképpen lépésről lépésre ismerteti a 

közösség létrejöttének és fennmaradásának 

körülményeit, kálváriáját. Egy kikeresztel-

kedett, tizenéves fiú 1949–1950-es években 

írott leveleit idézve érzékelteti, hogy az isz-

lám világa iránti vonzalom az e kultúráról 

alig valamicskét tudó emberekben milyen 

ellenérzéseket kelt. Ezt a gondolatot viszi 

tovább a következő, záró fejezet szerzője, 

Bronislav Ostřanský is. Ő azzal a megsok-

szorozódott érdeklődéssel foglalkozik, ami 
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az utóbbi években az iszlám világot övezi. 

Fejezete tulajdonképpen egyenes folytatása 

Mendelének. A manapság oly divatos témát 

a cseh hétköznapok kontextusában tárgyal-

ja, a mai csehországi muszlim közösségek 

mindennapjait mutatva be. Majd kitér e kö-

zösség legfontosabb sajtóbeli megjelenései-

re, úgy saját publikációikra, mint a róluk és 

általában az iszlámról szóló, a média által 

közvetített képre. Komoly kritikával illeti a 

manapság oly gyakori „félhíreket” és álhíre-

ket, melyek háttérismeretek hiányában az 

iszlám világ ellen hangolnak. 

Visszatérve a bevezetőben megfogalma-

zott gondolatokhoz, a kötet kétségtelenül 

hasznos összefoglaló a témában, de Tomáń 

Rataj fejezeteit leszámítva sajnos nem iga-

zán több ennél. A fejezetek többségére in-

kább az egy szempontú – iszlám szempontú 

– megközelítés jellemző, ami nem mond el-

lent a könyv célkitűzésének, de kissé beszű-

kíti a diskurzus lehetőségét. A szerzők olyan 

tudásanyagot adnak át, ami a ma embere 

számára nélkülözhetetlen, illetve talán 

olyan kérdésekre irányítják rá a hétköznapi 

ember figyelmét – hiszen a könyvet nyil-

vánvalóan nem szakembereknek, hanem 

széles olvasóközönségnek szánták –, melye-

ket egyébként puszta újsághírekként kezel 

és sokszor téves kontextusban értelmez.  

DEMMELNÉ KISS CSILLA 

 




