
BABITS ANTAL

A Biblia és a Korán kapcsolata

Mohamed tanítása abban a könyvben. maradt ránk, amelyet a vallástörténet
Koránnak nevez. A Korán jelen alakjában fejezetekre, úgynevezett szúrákra
(cseréplapok, melyekre a feljegyzéseket készítették) van felosztva. 114 szúrát
foglal magában. A szúrák versekre oszlanak.. és a versszakok száma szerint na
gyon egyenlőtlen terjedelműek. Ezek eredetjelzésekkel vannak ellátva, amelyek
ből megtudjuk, hogy hol keletkeztek: Mekkában vagy Medinában. A legtöbb
szúrának neve van, amelyet vagy a szöveg kezdő szavaiból, vagy a fejezetben elő

forduló valamely kiemelkedő mozzanatból választottak ki. Néhány szúra kivéte
lével mindegyiknek az elején ott olvasható a formula: "A könyörülő, irgalmas
Istennek nevében." .A szúrák sorrendjét a szövegen belül nem az időrend, nem
is a tartalom, vagy valamely más belső szempont szabta meg, hanem a terjede
lem. A leghosszabb szúrák állnak legelől, utána következnek a rövidebbek. A be
fejező szúrák már csak néhány mondatosak. A gyűjtemény első szúrája a moha
medán Miatyánk: "A könyörülő, irgalmas Istennek nevében. Dicséret az Isten
nek, a Világok Urának. A könyörülő Irgalmasnak. Az ítélet Királyának. Téged
tisztelünk: s Téged hívunk segedelmünkre. Vezérelj minket az igaz úton. Azok
nak útjain, kik iránt kegyes és jóakaró valál, nem is bánál vélek haraggal és
bosszúval, mint amazokkal (ti. a zsidókkal) útjukon." A 112. szúra a mohamedán
Hiszekegy: "A könyörülő, irgalmas Istennek nevében. Mondjad: Egy az Isten.
Örökkévaló Isten. Nem nemzett senkit, sem nem nemzettetett mástól. Nincs őné-
ki társa." .

A Korán nem tiszta próza. Úgynevezett sads'-okban van írva. Ez a kifejezés
varázserővel biró, emelkedettebb hangú beszédet jelent, amelyben az ősi barbár
kor kuruzslásai is elhangzottak. Ez a forma az, amelyben a magasabb hatalmak
tól kiinduló sugalmazás megnyilvánul.

A Korán tartalma nagyon vegyes. A vallásos részek mellett világi rendelkezé
seket is tartalmaz. Olvashatunk aszúrákban világítéletről,túlvilági boldogságról
és büntetésről, ugyanakkor találkozunk izgató beszédekkel, harci proklamációk
kal és szociális rendeletekkel is.

A Koránt nem Mohamed foglalta írásba, életében még nem is volt egységes
szerkezete. Csak az iródeákok által az egyes szúrákról készített jegyzetek, vagy a
hivők emlékezetében megmaradt történetek éltek tovább. Ez az állapotazonban
a hit sérelme nélkül nem maradhatott fenn sokáig. Ezért Omár tanácsára Abu
Bekr megbízta a próféta egyik íródeákját, Zeid b. Thábitot, hogy állítsa össze a
Korán szövegét a rendelkezésre álló különböző forrásokból. Zeid eleget is tett a
megbízatásnak, ám munkája sok kifogás ra adott okot. Ugyanis még éltek jónéhá
nyan azok közül, akik a szúrákat a próféta ajkáról hallották, és a szövegre több
helyen másképpen emlékeztek. Az ingadozásokon és a belőlük fakadó hitbéli
nyugtalanságokon Othman kalifa úgy segített, hogy megbízta Zeidet, valamint
egy bizottságot (650-ben), hogya már összeállított szövegeket egészítsék ki és
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hasonlítsák össze az emlékezetben élő szövegrészekkel; így állapítsák meg a Ko
rán végleges, hiteles szövegét. A nagy munka el is készült. Az előző példányok
megsemmisítésével ezt nyilvánították egyedül autentikus szövegnek.

A Korán első, fennmaradt teljes európai szövege Hinckelmann könyvkereske
dő kiadása, aki Alcoranus, sive lex islamatica Muhammedis filii Abdallae
pseudoprophetae . . . Hamburgi, 1694. címen jelentette meg. Majdnem minden
európai nyelven készült fordítása. A magyar nyelvű első teljes fordítás Szedl
mayer Imre és Gedeon György nevéhez fűződik.*

Jelen tanulmányunkban ezt a fordítást idézzük klasszikus nyelvezete miatt.
Az erkölcsi tanításokat és vallásos szokásokat, melyekkel Mohamed polgártár

sainak reformátorává lett, kevés kivétellel mind máshonnan kölcsönözte. Első

sorban azon vallásokból, melyeknek követőit ahl-alkitáb-nak nevezte, azaz: vallá
sos könyv birtokosainak. Közéjük sorolta a zsidókat és a keresztényeket, s szent
könyveiket, a Taurát, azaz a Tórát, a Zaburt, azaz a Zsoltárt, valamint az Indsilt,
azaz az Evangéliumot ő maga is isteni eredetűnekismerte el, bár folyton hangoz
tatta, hogy a zsidók és keresztények e könyvek értelmét elferdítették.

A törvényeken és szokásokon kívül a Korán sok bibliai történetet is kölcsön
zött. Mohamed a történeteket azok elbeszélőitől nem mindig a bibliai kánonnak
me~elelőenvette át. ~

Adám a Koránban fenségesebben jelenik meg, mint a Szentírásban. O a~ Isten
kiválasztottja. Allah helytartót akar magának a Földön teremteni. Az angyalok
tiltakoznak azt mondván, hogy az ember majd vészt és vérontást hoz a Földre.
Ekkor Allah megtanítja Ádámct "minden dolgoknak a nevére". Az angyalok,
akik ezeket a neveket nem tudják, elismerik Ádám felsőbbségét,és hódolnak ne
ki. Csak Eblis lázong. Ő a tűz szülöttje, boruljon le a por szülöttje előtt?

Noé az iszlám legendának egyik kedveltje. Népszerűségetkülönösen annak kö
szönheti, hogy alakjában Mohamed a maga sorsát és hivatását látta. Noénak bű

nös kortársai azt vetik szemére, amit Mohamednek gyakran kellett ellenfeleitől

hallania. A Noé-legendát legteljesebben a XL szúra beszéli el. A koráni elbeszé
lés megtoldotta az özönvízről szóló bibliai történetet: Noé inti a népet, a bárkát
az ő szemük láttára építi (nyilván figyelmeztetésül), a nép gúnyolja - forró víz
ben bűnhődik. Ez talán nyoma a tűzözön képzetének. Figyelemreméltó, hogy a
Korán szerint Noé egyik fia a vízbe fullad, a későbbi iszlám legenda úgy tudja,

- ez a fiú Kánaán, akit az arabok Jámmnak (nyilván Chám) neveznek. Hogy Noé
felesége ugyancsak a bűnösök közé számít, az bizonyára emlékezés Lót feleségé
nek bűnösségére.Az iszlám legenda sajátja, hogy a csodásat tetézi és hajhássza.
A vétkeseket majmokká szereti változtatni. Az aranyborjú az iszlám legendában
egyszerre csak elkezd bőgni. Az elbizakodott Salamont hangya oktatja alázatra.

Szűz Máriát Imrám lányának mondja: a Bibliában Mózes atyja volt Ámrám.
Sokhelyütt meglátszik, hogy Mohamed a keresztény egyház tanait a keleten el
terjedt gnósztikus felekezetek felfogásában ismerte meg. Jézus haláláról szólván
(IV. szúra, 156. vers) visszautasítja, hogy Jézus lett volna a keresztrefeszített.

Azt állítja, hogy egy hozzá hasonló alak lépett a helyébe, Jézus pedig életben
maradt. A kereszténységtől elszakadt szekták tanait ismerhetjük fel egyéb állí
tásaiban is.

"Szedlmayer Imre-Gedeon György: Al-Korán, Kassa, 1831.

750



A zsidó és keresztény befolyáson kívül még a perzsa vallás hatása is érezhető.

Mohamed átvette a perzsák eszkatológiájának egy jellegzetes vonását: a "mér
leg" (mizán) képzetét; serpenyőiben a túlvilági bíró az emberek jó és rossz csele
kedeteit mérlegre teszi. A bibliából átvett témákat is a perzsák vallásos eszméi
szerint módosítja. Ennek szép példája a szombat intézményének felhasználása.
Mohamed is arra tanítja híveit, hogy Allah hat nap alatt teremtette az eget és a
földet, de hozzáteszi, hogy nem fáradt el eközben. (L. szúra, 36. vers.) Midőn a
Tízparancsolat vázlatát előadja (VI. szúra, 152. vers) mintegy szándékosan mel
Iőzi a szombati nyugalomra vonatkozó mondatot. Egy másik hely szerint csakis a
zsidóknak adatott a szombat. (XVI. szúra, 124. vers) A mohamedánok heti ünne
pe a péntek; gyülekezési nap (dsumua), de nem nyugalmi nap. A munka nem ti
los, csak az ünnepi istentisztelet órájában köteles az igazhivő a hétköznapi fog
lalkozástól távoltartani magát. Ebben a Biblia perzsa ízű módosítását látjuk. A
perzsák vallása is hat időszakra osztja fel a világ teremtését, de nem ismer heti
nyugvónapot.

Mohamed mekkai működése idején abban a hitben élt, hogy tanítása nincs el
lentétben a keresztény és zsidó szent könyvekkel. Allahját azonosnak vette a zsi
dók és keresztények istenével. Úgy képzelte, hogy ha Allah az Isten, 'a kinyilat
koztatás is egy, csak más nyelven. Amikor bizonygatní próbálta igazát, a példá
kat és a történeteket onnan vette, ahol éppen találta: a bibliai és arab legendák
ból, az apokrif evangéliumokból és a Talmudból. Az istentisztelet is keresztény
és zsidó formát kapott. Csak idővel, medinai tartózkodása alatt eszmélt rá, hogy
a Biblia mást tanít, mint amit neki Allah Gábriel révén kinyilatkoztatott. A kü
lönbséget Pascal találóan fogalmazza meg a Gondolatokban (II. rész, 13. artiku
lus): "Mohamed azzal alapított birodalmat, hogy gyilkolt, Krisztus azzal, hogy
meggyilkoltatta magát." Mohamed tanítása minden kölesönzése ellenére magán
viseli arab eredetét. Allah igazi keleti kényúr, szultán. Akarata korlátlan, sem
milyen törvény vagy szabály nem köti. Szeszélyes és ellentmondásokkal teli.

Sokak véleménye szerint Mohamedet a végítélet miatt érzett rettegés tette val
lási reformátorrá. A bibliai leírásból vett képekkel költői nyelven mutatta be a
túlvilági életet; miképpen támadnak fel a holtak, s hogyan részesülnek Allah íté
lete szerint a Paradicsom gyönyörűségeibenvagy a pokol kínjaiban. Mialatt a
hitetlenek a pokol tüzében az idők végezetéjg gyötrődnek, az igaz hivők boldogan
nyújtóznak el a puha pamlagon selyem- és brokátruhákban, gyümölcstől roska
dozó fák, szőlővenyigék és pálmák alatt enyelegve a Paradicsom leányaival. Mi
csoda örömmel hallhatta a szegény arab pásztor ezeket az ígéreteket! Mohamed
tudta, hogy kikhez beszél.

Tanítása nem teológiai stúdiumok eredményeképpen, hanem a gyakorlat igé
nyei szerint, lassan alakult ki. Ezért egyes kérdések homályban maradtak, s ez
nem kis feladat elé állította az iszlám teológusait. Ezt mutatja a szabad akarat és
a predestináció körül támadt vita.
Működése második felében Mohamednek szimbolikus lépése volt, hogy Jeru

zsálem helyett Mekkát jelölte ki szent városul. Ezentúl az imát nem Jeruzsálem,
hanem Mekka felé fordulva kellett mondani. A várossal együtt átvette annak
pogány hagyományait is. Megmaradt a Kába tisztelete, a zarándoklás, a búcsú az
Arafu hegyére, sőt még az ürüáldozás, a haj- és a körömvágás kezdetleges rítusa
is azzal az indoklással, hogy mindez "Ábrahám vallásának", a Kába alapítójának,
az arab nép ősének vallási törvényei közé tartozik. Mekkáhan az arab szellem
győzött az iszlámon.
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