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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



kamaszkori legendárium megsárgult kötege.
Tudja, hogy mi következik, és mi zavarja fel
megállapodott nyugalmát. "Egy gombócban tér
és idő" - ezt nem formálja át. Vagy mégis?
Nem a megtörtént valóság íródik át, de a belső

idóben zajló személyes élettörténet mindenképp.
Soha még nem tették ezt velem a könyvek.

Majdnem a regény végéig hittem valamit, nem
éppen jól, nem láttam ~ fától az erdőt. .. akár
csak a regény főhőse. Amde a végén, micsoda
bravúr, részese lehettem Gallér Gergely felisme
réseinek. amint saját tévedésem is világosan
előttem állt. Ezt tartom a könyv egyik legrokon
szenvesebb tulajdonságának. A figyelmet fenn
tartó, ám sokáig kaotikus és érthetetlen végül
kevés szóval egységes egésszé rendeződik,

visszanyeri a bizalmat.
A beszélni tanuló gyerekek, mikor még

számtalan szükséges, ám idegen szóval talál
koznak, hajlamosak önkényes jelentéssel ellátni
azokat, így magukévá tenni egy darab világot,
ami számukra igaz és otthonos. Ezt tette Gallér
Gergely, aki a Klein Ede Egylet elnökeként kiállt
egy ember igazságtalan meghurcoltatásának
ügyében, felkarolta a falu profán kipárolgásai~,

mindennek nevet adott, ami csak volt valami
lyen formátlan jelenségként az élet felszínén, ok
kal láncolta össze a különálló részleteket, mert
csak így alakulhat érthető bizonyossággá és ki
meríthetetlen misztikummá a sivár, lefutó idő.

Nem kell sok, hogy összefüggéstelen szava
kat gondoljunk, mondjunk kontrollálatlan éb
redésünkkor. Nem kell megmagyarázni, de
mítosszá válhat ez is, minden okafogyott moz
dulat és ártalmatlan véletlen megtalálja a he
lyét. Ma már nincsenek közösségi hiedelmeink,
egyéni mitikus világok vannak, amik a végte
lenben találkoznak. Ha a regény főhőse nem is
meri fel önmagát, talán nekünk sem lenne re
ményűnk a külvilág és a jelenlét bizonyításár~.

Es arra, hogy az emberi kapcsolatokban a legki
sebb közös többszörös több, mint a saját-ma
gány elviselhetetlenségének felold~sa. De az ~ör

tént, aminek következtében el tudjuk fogadni az
ismétlődést, a legnagyobb terhet, miszerint
döntéseink olyan jelentősek, erőteljesek és gaz
dagok, hogy nem egyszer, de akárhányszor oda
tudjuk adni az életet az emberért.

Grecsó Krisztián regényében Sáraság más ké
pet mutat a beavatottak szemén át, egy olyan
fiktív falu képét, ahol az utak gödreiben óriások
vére hűl, gazdátlan árnyékok erednek nyo
munkba, és állandó, olthatatlan szomjúság ül
döz ... (Magvető, Budapest, 2005)

DOMJÁN VERONIKA
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REJTEZŐ NYÍLTSÁGGAL
Kárpáti Tamás kiállítása a Fóti Római
Katolikus Műemléktemplomban

Az Ybl Miklós tervezte Szeplőtelen Foganta
tás-plébániatemplom 150 év viharai ellenére is
kiállta az idő próbáját. Mert a kő és a hit romol
hatatlan, valódi szépségében áll előttünk. Nem
műernlékként,hanem sugárzó valóságként. Elő

ként hirdetve a múltat, és ebben a visszapillantó
gesztusban mindennél jobban fölvázolva a jö
vőt. De hit és szépség, hiába az ezredéves tapasz
talat, lehet-e olyan erős, hogy zűrzavaros ko
runkban a gyöngét - akit még nem darált be
az egyneműsítő gépezet (pénz és önjeladás a mo
torja) - őrzi, gyámolítja? Van-e hatalma a száz
féleképp - és ugyanannyi irányból - jelentke
ző rontás fölött?

Kárpáti Tamás pasztelljeit (krétarajzait) szem
lélve nyugodtan kijelenthetjük: a példázatos
gyöngédség, a keresztút fényében megvilágosu
ló áldozatvállalás - mert a hiten és aszépségen
kívül bordázata az erkölcs is - hadosztályok
ezrével ér föl. Amit a lánctalp letipor, azt 
időtlen idő óta ez a törvény - a művészi átszel
lemítés folytán az alkotó és műve föltámasztja.
Még a legpesszimistább h~ngulatú fes~mény

nek is - épp azzal, hogy kimondta a kimond
hatatlant, megjelenítette a véghetetlen fájdalmat
s a rettenetet - megvan ez a tulajdonsága.

Különben is az igazi művész sosem (vagy
csak ritka esetben) a felhőtlen öröm és önfeledt
boldogság birtokosa. De amit, akár a golgotai
úton való vergődésével. kifejez, az sugallatos
életeszmény. A föld labirintusait az ég csarnokai
val összekötő folyamat által megélt és tovább
adott példázat. Hogy belső köreink. középütt a
lélek temploma, csak akkor lesznek igaziak, ha
magunkra vállalván a Megfeszített szenvedését,
magunk is megtisztulunk. A művész anyagban,
sötétben való bujdoklása csak azért történik -
hogy mindannyian kiérjünk a fényre. .

Természetesen csupán az elemző lehet Ilyen
didaktikus - az üzenet jó-rossz meghallója -,
a festőművész képi világa sokkal bonyolultabb.
Rejtélyesebb is. Kárpáti, jóllehet hitigazságok
mozgatják, nem "templomi" festő. Vagyis első

látásra nem fejthető meg képeinek ködszerűen

gomolygó világa. A mitológiai jelképrendszer
ismerete - ha tudjuk a corpus jelentését, ha tisz
tában vagyunk a tövis (koszorú) szerepével, ha
megsejtjük a szentséges motívumok: a lepel, az
olaj, a kehely, a liliom stb. sokarcúságát és súlyát
- valamennyire segít az értelmezésben.

Ám az igazi titok a mélységben van, a kárpit
mögötti hangulatokban. érzésekben. Abban a


