
látja, hogy az "önmagán túllépés hosszú útján"
valódi felelethez jusson: "az emberközi térség
megszenteléséhez". Elie Wiesel arról ír, hogy az
igazi változásokon nem a koncentrációs tábo
rokban esett át, hanem azok felszabadítása után,
amikor legyengülve, kérdés nélkül szemlélte
mindazt, ami történt, amikor elhatalmasodott
benne a csalódás emberben és Istenben. Meg
rázó vallomását így zárja: "Íme ez, ami legjobban
hiányzik: az a béke, az a melankólia, amelyet csak
Máramarosszigeten ajándékozhat a Sabbath
gyermekeinek. kicsiknek és nagyoknak, öregek
nek és fiataloknak, szegényeknek és gazdagok
nak. Ez a Sabbath hiányzik." Olvashatunk új
szemI>.0nt?kat_is kínáló történelmi tanulmányt
(Kovacs Eva es Papp Zsuzsa írása), az ernanci
pációs törvény és a második zsidótörvény közötti
időszakról szölö művelődésszociológiai esszet
(S. N.agy Ka!alin írása), a "zsidó azonosság
muzsíkusaval , Steve Retcbbel készített interjut.
Végül a szociografikus riport a "kis utazástól",
~elynekcélja Kunmadaras, az l 946-os pogrom
szinhelye, amelyen "kétszeres túlélők" (a kon
centrációs táborokból hazaszivárgók és ismét
elűzöttek) vesznek részt. A helyreállított zsid<,j
temetőben néhány helybéli református hívő és a
tanácselnök társaságában (a név szerint meghí.
vottak közül a katolikus pap és a párttitkár nem
rnent el) tiszteletet tesznek az emlékmű előtt. A
református lelkész mielőtt beszélni kezdett vol
na, "szembefünlulva az emlékművcl, nuntha éló
em!),~reks:eme előtt tenné, mélvcn meghajtotta
fejet , de o sem (miként a tanácselnök scm)
beszélt arról, ami 1946. május 21-22-én
történt, az antiszemita vérengzésről. ,,Az igazság
- emberi szándék, elhatározásfölöttiségénd
f~~a - elfojthatatlanul fölszívárog, összeáll.
kitisztul. Van. Például most ezeken az arcokon.
Ezért ez a nap az igazság békét hozó, előlegező
napja." (Kultúra és Közösség, 1987. 6. sz.)

K. J.

Korán

Európa és Ázsia viszonya tágas, történelmi
léptékű ellentét. Ez a szembenállás a helleniz
mus idején Európa öntudatra ébredésével előbb
etn~ai-lru!tU:á~s formában jelentkezik, majd
ekként öröklődik Róma és a párthusok ellenté
tébe, nlig végül a konstantini fordulat után
mindinkább vallási színezetet ölt, főként a
k~resztény Bi~ánc mínt Róma örököse és a po
gany szasszanida Irán szemben álló viszonyá
ban. E _vallási ~lIentét különös élességgel és
romboio hevesseggel mutatkozik meg a feudális
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formákat fokozatosan magára öltő, öntudatát
immár egyre inkább az evangéliumi hitből men
tő új, keresztény Európa és a roppant energiákat
mozgósító, szinte megszületése pillanatában
támadásba lendülő iszlám összeütközésében.

Európa kezdetben hátrál, sorait rendezi: lcte
lepíti és krisztianizálja harcias jövevényeít, új
népeit. Azután kiegyenlítödnek az erőviszonyok,

s a Mohamed által meghirdetett .szent hábo
rúra" majd' 500 év késéssel válaszol az eL"Ó
keresztes hadjáratra való pápai fölszólítás, 1095
ben. Bár a harc vallási jellegű, az ellenfeleket
hitük (is) mozgatja, mindazonáltal kétséges,
hogy a küzdö felek tudják-c, olilyen bit ellen
harcolnak, mínt ahogy nem biztos az sem, vajon
igazán tudják-e, hogy milyen bit nevében fognak
fegyvert. " Mert ha mindezt tudnák, bizonyosan
megértőbbek lennének egymás hite, s tisztelet
tudóbbak egymás személye - mi több, Istene _
i~án!. A történ:lemből azonban úgy tűnik, hogy
Joval egyszerűbb kardot. mint történetesen
könyveket forgatni (igaz, mindkettő egyaránt
lehet veszélyes ... ) Jóllehet a neofiták szögletes
ügybuzgalmán már nundkét fél jócskán túl volt
tehát adott volt az érvek intellektuális kifejtésé
nek lehetősége (már amennyire, persze, ez
~!tben~ kérdésekben egyáltalán lehetséges), de
J~J_tt~dJ~Ik: hatalmi pozíciók bonyolult hálójában,
világi erdekek különböző tönusú, de mindig
mcssze vetődő árnyékában nagyon nehéz valódi
szellemi dialógust folytatni. Hát még, ha az igazi
készség is hiányzik!

Pedig mind a kereszténység, mind az iszlám
kÖI~yvvall~." és bár ez csak látszólag egyszerüsírt
a párbeszédet, de mégiscsak van mit összevetni
lehetséges határozott körvonalat adni a vitának'
mcrt hiszen mindkét oldalon ott az .Írás", ft..
békésebb hátországokban idővel meg is indul a
Korán teológiai vizsgálata, természetesen apolo
getikus szándékkal. Az első, latin nyeívű fordítást
a duny-i Petrus Venerabilis (tII 56) készítteti, s
hamarosan fény derül az iszlám önállóságára,
teológiai identitására. Ezt jelzi, hogy Szt. Tamás a
"Summa contra gentilest-ben már nem herezis
nek, hanem önálló vallásnak tekinti. Az első

te?lógus pedig, aki nem keresztény nézőpont

bol, hanem a Koránhól magából igyekezett
megérteni az iszlámot, Cusanus volt. Sőt, a
"Cribratio Alcoran" c. müvében annak bemu
tatására törekedett, hogy rníként juthat el a
muszlim hív6 a maga szentírásából kiindulva a
keresztény hittételekhez.

A döntő lépést kétségtelenül SZázadunkban
tette ~e? ~ ka~olikuskereszténység, mégpedig a
II. Vatikáni zsinaton. A zsinati dokumentumok
közül katönösen kettőt kell itt említeni. Afordu-



lat dogmatikai, jelesül ekkleziológiai hátterét a
"Lumen gentium", az "Isten népe" fogalmának
alapos értelmezésével világítja meg, majd külön
is kitér az iszlámra: " ... azokra is kiterjed Isten
üdvözítőszándéka, akik elismerik a Teremtőt;

köztük elsősorban a mohamedánokra. Ők azt
vallják, hogy Ábrahám bitén vannak, velünk
együtt imádják az egy Istent, aki irgalmas, és az
utolsó napon megítéli az embereket" (N°. 16.).
A másik dokumentum, az egyház és a nem
keresztényvallások viszonyáról szölö nyilatkozat
( "Nostra aetate") 3.pontjában pedig ez olvasha
tó:~ egyház nagyrabecsüléssel tekint a moha
medánokra is. ( ... ) A századok folyamán sok
nézeteltérés és ellenségeskedés támadt keresz
tények és muzulmánok között. A zsinat azonban
buzdítja mindnyájukat, hogy felejtsék el a múltat,
és ( ... ) őszintén fáradozzanak egymás kölcsö
nös megértéséért. Közösen oltalmazzák és fej
lesszék valamennyi ember javára a társadalmi
igazságosságot meg az erkölcsi értékeket, a
békét és a szabadságot." Nos, ezzel megfogalma
zódott a párbeszédre, sőt, az együttműködésre

való készség is.
Mármost, hogy mi köti össze, illetve mi

választja el a kereszténységet és az iszlámot, azt,
ez utóbbi oldaláról, a legkézenfekvőbb módon
magából aKoránból tisztázhatjuk. E föladat
végrehajtását, melyet az intellektuális becsüle
tesség is megkövetel, hazánkban sajnos mind ez
ideig lehetetlenné tette a Korán teljes magyar
fordításának hiánya. Ez az akadály, örömmel
mondhatjuk, immár a múlté! A vallástörténeti
értékeket közreadö "Prométheusz Könyvek" SQ

rozatban ezentúl magyar nyelven is hozzáférhe
tő az iszlám szent könyve. A rendkivül igényes,
tudományos precizitással és filológiai alaposság
gal készült fordítás Simon Róbert tiszteletet
érdemlő, impozáns munkája.

A Korán, míként minden vallásos irat, nem
könnyűolvasmány. Noha hittel átjárt nyelvezeté
nek olykor izzó poézisű szépsége mindenki
számára föltárul, közléseinek tartalmi bonyo
lultsága, belső összefüggéseinek rejtettsége ava
tott segítő közreműködését teszi szükségessé,
Az alaposabb, értöbb eligazodás lehetőségét

kínálja a kiadvány második kötete - ugyancsak
Simon Róbert munkája -, melyben úgyszólván
minden vershez részletes magyarazatot kapunk
(a nem tudományos érdeklődésű, többségben
lévő olvasó számára alkalmanként talán elbátor
talanítóan sok filológiai megjegyzéssel). Ugyan
csak a második kötetben található a fordító
kisérő tanulmánya, mely átfogó képet nyújt a
Koránnak mint vallásos gyújteménynek a létre
jöttéről, magának a textusnak a történetéről.

Az iszlám ma - a kereszténység mellett - a
második legelterjedtebb vallás a Földön. A
Koránt olvasva tehát közel egymilliárd ember
hitének fundamentumát pillanthatjuk meg. Tisz
teljük meg őket ezzel! (Helikon)

Gáspár Csaba László

Titkos tanítások

"Ha nem száz, de három könyvet lehetne csak
megmenteni, az Upanisadoknak köztük kellene
lenni." - írja Hamvas Béla a "Százkönyv"-ben. Az
Indiában kialakult nagy vallási rendszerek köz
vetlen előzményénekaz Upanisadok gyújtemé
nye tekinthető. Az upanisad szö eredeti jelen
tése: valaki mellé leülni, "mellé-telepedés",
tágabb értelemben azon helyzet, amikor a mes
ter olyan tanitásokat közölt tanitványával, me
lyek nem a tömegeknek valók, nem illeszkedtek
a hagyományos vallási felfogásba, s így a szö
jelentése a "titkos tanítás"-sal vált egyenérté
kűvé.

Az Upanisadok alapkérdései főként a létezés
re, a halál utáni létre, a világrendre, isten és
ember viszonyára vonatkoznak. .fjad legyen az
upanisad nagy fegyvere,jtedd nyílvessződill az
imádságot reá,jfeszítse meg Erre irányuló gon
dolatod,jés a cél Ez, a nem múló brahman
legyen." (Mundaka upanisad) A papi filozófia
brahman ("ima", "varázsige", vagyis az örök
"isteni Erő") fogalma itt egyesül a rajta· kívül
kialakult átman (eredetileg: "Önmaga", azaz
"Önvaló", "Világlélek") fogalmával, amely az
ember igazi énjét, "saját magát" jelöli, alapesz
méje a világlélek és az ember végső azonossága.
"Igen, ez a mindenség maga a brahman"; "Igen,
ez az én Énem (átman), amely a szív belsejében
rejtőzik - ez maga a brahman." - mondja a
Cshándógja upanisad. "Mert bizonnyal saját
énünk meglátása, meghallása, átgondolása, meg
ismerése esetén mindent megismerünk." (Bri
hadáranjaka upanisad) A mindenség az istennel,
az isten pedig az ember igazi megismerésének
alapjával, a lélekkel azonos. Az Upanisadok alap
tanitásának fogható fel a külső és belső világ
egysége, a híres tat tvam aszi - "ez vagy te",
ahol az "ez" a láthatatlan végső abszolútumot
jelenti: "De ha az élet elhagy egy ágat, elszárad az;
ha elhagyja a másodikat, elszárad az; ha elhagyja
az egész fát, elszárad az egész. Éppígy meghal a
test is, tudd meg, kedvesem, ha az élet elhagyja,
de az élet maga nem hal meg. Ez a finomság a
mindenség lényege, ez a valóság, ez a lélek, ez
vagy te, Svétakétu!" (Cshándógja upanisad). E
gondolkodás következménye egyfajta mono-
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