
5

SALAH STÉTIÉ 

A vágy és a tenger1

Az ara bok, a si va tag em be rei el len ér zés sel vi sel tet nek a ten ger iránt. El len ér zés ük 
azon ban bû vös igé ze tet is ma gá ban fog lal. Utób bi val kap cso lat ban elég le gyen most 
bi zo nyí té kul hoz nom azt a tényt, hogy e két ség te le nül szá raz föl dek bel se jé ben élõ nép 
sze mé ben a ten ger iden ti tá suk meg ha tá ro zá sá ban bír fon tos sze rep pel: ön ma gu kat a ten-
ger hez vi szo nyít va ha tá roz zák meg. Azt mond ják ugyan is ma guk ról, hogy „az öböl tõl 
az óce á nig” el te rü lõ tér ség la kói. Nyu ga ton te hát az At lan ti-óce án je len ti a ha tárt. Ami 
pe dig az „öb löt” – ó, „Az Öb löt”, az ál ta luk „Arab Öböl nek”, az irá ni ak ál tal pe dig 
„Per zsa Öböl nek” ne ve zett öb löt – illeti… fe szült sé gek nek és fe nye ge tõ zé sek nek vé get 
ve tõ, hos  szú és ké nye sen ne héz tár gya lá sok ve zet tek odá ig, hogy ezt a két ség te le nül alap-
ve tõ stra té gi ai fon tos sá gú, szûk és el nyú ló ten ger szo rost vé gül „Perzsa-Arab Öböl nek” 
ne vez zék. A ré gi sza bályt bi zo nyít ja ez is: min dent egy be vet ve jobb egy hi bás ala po kon 
nyug vó komp ro mis  szum, mint foly ton egy mást vá dol ni és tá mad ni.

A ten ger még is év szá zad okon ke resz tül fé lel met és vis  sza tet szést kel tett az ara-
bok ban. A ten ge ri ele mek ös  szes sé gé rõl szép és át fo gó ké pet fes tõ Ko rán ban is szük-
ség sze rû en elõ buk kan a víz. A Könyv rö vi den és vissza fo got tan így nyi lat ko zik a 
víz rõl:

Õ (Is ten) fo lyat ta egy be a két
ten gert, hogy ta lál koz za nak;
de ne lép jék át a kö zöt tük
hú zó dó gátat.2

(LV, 19–20)

És mes  szebb, a 22-ben:

A ten ger bõl szár ma zik a gyöngy és a ko rall.

A 24-ben:

A ten ger bõl hegy ként ki emel ke dõ ha jók
az Õ (Is ten) tu laj do nai.

Az eb bõl le von ha tó ta nul ság vis  sza tér ugyan ab ban, az LV. szúrában:

Ura tok jó té te mé nyei kö zül me lyik az,
Ame lyet mind a ket ten ta gad ná tok?

(13–16–18–21–25–28–30–32–36–38–40 stb.)

A ten ger meg idé zé se te hát egy a Te rem tõ jó sá gát meg ének lõ, vé get nem érõ him-
nusz hoz kö tõ dik. Lát ni fog juk, hogy más hol ugyan ez a víz sö tét ség be bur ko ló zik és 
fe nye ge tõ en hat; itt azon ban még mint az is te ni nagy lel kû ség sa ját sá gos ta nú bi zony sá ga 
buk kan elõ. A ten ger és a fo lyók e re ményt és bi zal mat éb resz tõ va ló sá gá nak ad han got 
a XIV. szú ra 32–34. ver se:

Szol gá la to tok ba ál lí tot ta a ha jót,
hogy ren de lé se sze rint jár ja a ten gert.
Szol gá la to tok ba ál lí tot ta a fo lyó kat.
Szol gá la to tok ba ál lí tot ta a na pot és a hol dat,
me lyek sza bá lyos idõ kö zök ben fej tik ki von ze re jü ket.
Szol gá la to tok ba ál lí tot ta az éj jelt és a nap palt.
Min dent meg adott nek tek, amit tõ le kér te tek.

1  In: STÉTIÉ, Salah, Le vin mystique et autres lieux spirituels de l’Islam, Pa ris, Al bin Michel, 2002, 
125–154. o.

2  Va la men  nyi Ko rán- és vers idé zet Hárs Er nõ mun ká ja. A Ko rán-idé ze te ket Hárs Er nõ fran cia for dí tá sa alap-
ján kö zöl jük.
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E va ló sá gá ban a ten ger ki fe je zi és meg erõ sí ti Al lah em be rek irán ti ba rát sá gát. 
Ti tok za tos mó don, ugyan ak kor Is ten ke gyel mé bõl, a nagy víz két rész re osz tó dik: 
só san ke se rû, il let ve édes víz re. Nem de A Kö nyö rü le tes cí met ol vas suk e ket té-
osz tott sá got meg fo gal ma zó LV. szú ra ele jén? Al lah „Leg szebb Ne vei” kö zött 
a leg gyak rab ban elõ for du lót, mely az is te ni ter mé szet alap ve tõ vo ná sát je le ní ti 
meg? A két nagy vi zet „át hág ha tat lan ha tár” vá laszt ja el egy más tól, ami új ra és 
új ra meg te rem ti an nak le he tõ sé gét, hogy az em ber él jen az édes, il let ve a sós víz 
nyúj tot ta le he tõ sé gek kel: az el sõ eset ben hogy szom ját olt sa, a má so dik ban hogy 
tá vo li vi dé kek re ha józ zon, il let ve hogy a hul lá mok mé lyén gaz dag ság ra lel jen. 
Íme Al lah kö nyö rü le tes sé gé nek két ered mé nye, me lye ket még a két ke dõk is el is-
mer nek. A tény, hogy min den az is te ni gon dos ko dás ból ered, an  nyi ra igaz, hogy 
fi zi kai va ló sá guk ban ma guk a „ma gas he gyek hez ha son la to san fel vont vi tor lák kal 
si et ve ha la dó” ha jók is eme is te ni tu laj don ság ki fe je zõi: ha la dá suk nem de az Úr 
aka ra tá nak függ vé nye, és a ten ger je len tet te ve szé lyek kö ze pet te nem de Õ egye dü-
li vé del me zõ jük?

A ti Ura tok az, aki ti ér te tek
ha jó kat já rat a ten ge ren,
hogy meg sze rez hes sé tek jó té te mé nye it.
Va ló ban ir gal mas hoz zá tok.
Ha sze ren csét le nül jár tok a ten ge ren,
min den ki el té ved raj ta kí vül.
De ami kor meg men tett ben ne te ket a ve sze de lem tõl

és vis  sza vitt a part ra,
el for dul tok tõ le.
Na gyon há lát lan az em ber!

(XVII, 66–67)

Akár eze ket, akár más so ro kat ol va sunk, úgy tû nik, hogy a hul lá mok ve szé lye i bõl 
meg me ne kí tett em ber bi zony há lát lan sá gá nak fo ka alap ján ítél te tik meg. Meg fog ha tat-
lan vi szont a két nagy víz kap cso la ta-kü lön ál lá sa. Konk rét je len té sü ket kön  nyû fel fog-
nunk, ám szim bo li kus ér tel me – amely re még vis  sza té rünk majd – meg fejt he tet len nek 
bi zo nyul. Lát ni fog juk azt is, hogy e ti tok Ibn Ara bi gon do la ta i nak egyik leg fon to sabb 
ele me, de el mond ha tó ez raj ta kí vül szá mos más gon dol ko dó ról és köl tõ rõl is. Íme az 
egy ér tel mû je len tés:

A két ten ger nem azo nos:
emen nek a vi ze iha tó, édes,
kel le me sen olt ja a szom jat,
a má sik sós, ke se rû,
de friss húst nyúj ta nak szá mo tok ra,
ami vel táp lál koz hat tok,
és be lõ le nye ri tek
az ék sze re ket, me lyek kel dí szít he ti tek ma ga to kat.
Lát ha tod, mily zaj jal ha sít ja a ha jó a ha bo kat,
Hogy le he tõ vé te gye meg sze rez ne tek
Is ten jó té te mé nye it.
Ta lán há lá sak lesz tek ér te.

(XXXV, 12)

Má sutt, ugyan csak vi lá go san ki mond va:

Is ten az, aki ös  sze fo lyat ta a két ten gert:
az egyik édes, kel le mes ízû,
a má sik sós, ke se rû.
Ket te jük kö zé gá tat épí tett,
Át hág ha tat lan ha tá rul.

(XXV, 53)

E je len tés egy ér tel mû sé ge vi szont kezd szer te fosz la ni a Bar lang cí met vi se lõ XVIII. 
szúrában, mely ben Is ten egyik nagy pró fé tá ja, Mó zes a két nagy víz kö zös tit ká nak meg-
szál lott ja:
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Mó zes ezt mond ta fi a tal szol gá ló já nak:
„Nem nyug szom ad dig, amíg el nem érem
a két ten ger ös  sze fo lyá sát,
még ha hos  szú éve ken át kel le ne is bo lyon ga nom.”

(XVIII, 60)

Ami kor a lá za san ku ta tott hely re ér, a rej télyt lát szó lag vé let le nül két meg kö ze lí tés-
ben is elénk tár ja. Az el sõ ti tok an nak a hal nak élet re tá ma dá sa, ame lyet a fi a tal szol gá ló 
ön ma guk táp lá lá sá ra fo gott, és amelyik… De hagy juk a Ko ránt me sél ni:

Ami kor el ér ték a két ten ger ös  sze fo lyá sá nak
he lyét,
meg fe led kez tek a hal ról,
amely meg ta lál ta sza bad út ját a ten ger be.
Mi kor el hagy ták ezt a he lyet,
Mó zes ezt mond ta a szol gá já nak:
„Hozd ide a va cso rán kat,
mert el fá rad tunk a hos  szú út tól.”
A szol ga ezt mond ta:
„Nem vet ted ész re,
hogy meg fe led kez tem a hal ról,
ami kor vé del met ke res tünk a szik la tö vé ben?
– Csak a Dé mon mû ve le het, hogy el fe led tem 
gon dol ni rá.
Vis  sza ug rott a ten ger be.
Mi cso da kü lö nös eset!”
Mó zes ezt mond ta:
„Íme, ez az, amit ke res tünk!”
Ez után vis  sza in dul tak pon to san ugyan azon az

úton, ame lyen ide jöt tek.
(XVIII, 61–64)
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A má so dik ti tok tu laj don kép pen köz vet le nül az el sõ bõl adó dik: a hal ról va ló el fe led-
ke zés és a vis  sza té rés sa ját nyo ma i kon nyil ván va ló an egy az „is te ni pró ba té te lek” kö zül, 
me lyek ben a Te rem tõ, az em ber szá má ra tel jes ség gel fel fog ha tat lan ha tal má nál fog va, 
be tel je sí ti ter vét. Vis  sza té ré sük so rán az egyik he lyen, ahol egy szer már jár tak és meg pi-
hen tek, Mó zes nek al kal ma nyí lik ar ra, hogy be szél jen egy má sik „szol gá val” is – eg  gyel 
Is ten köz vet len szol gá lói kö zül, aki út juk so rán ve ze tõ jük ké és ta nács adó juk ká sze gõ dik. 
A Ko rán ha gyo má nyá nak meg fe le lõ en a ne vén nem ne ve zett fér fi val va ló ta lál ko zás 
ered mé nye ként az ere de ti leg pusz tán ván dor lás nak in dult uta zás fok ról fok ra és pró ba té-
tel rõl pró ba té tel re be ava tó uta zás sá ala kul. A tör té net így foly ta tó dik:

Rá buk kan tak Szol gá ink egyi ké re,
akit ir gal munk ban ré sze sí tet tünk,
és aki nek át ad tuk
a be lõ lünk
ára dó Tu dást.
Mó zes azt mond ta ne ki:
„Le het-e té ged kö vet nem, hogy meg ta níts ar ra,
amit az egye nes út ra vo nat ko zó lag meg tud tál?”
Õ azt mond ta:
„Te nem tud nál tü rel mes len ni hoz zám.
Ho gyan le het nél tü rel mes,
Ha nem ér ted a dol got?”
Mó zes ezt mond ta:
„Tü rel mes nek ta lál nál en gem, ha Is ten akar ja,
és egyet len pa ran csod se len ne, amely nek ne

en ge del mes ked nék.”
A Szol ga ezt mond ta:
„Ha el kí sérsz, ne kér dezz sem mit,
mi e lõtt nem ka pod meg tõ lem a rá vo nat ko zó

ma gya rá za tot.”
(XVIII, 65–70)

Út köz ben ma gunk mö gött hagy juk az is me ret len ne vû Szol gát, ám az isz lám, 
azon be lül is a szúfi ha gyo mány, al-Hodr, „a Zöld” né ven tart ja õt szá mon. No ha 
el lent mon dás nak tû nik, az õ ter mé sze tes kö ze ge, he lye seb ben mond va szár ma zá si 
he lye, még is a si va tag. Kül de té se utat mu tat ni a ván do rok nak és az el té vedt uta-
zók nak, a sem mi bõl vis  sza ve zet ni õket a Mó zes ál tal is em le ge tett „egye nes út ra”. 
A fel tá ma dás idõ kön át íve lõ ta nú ja õ, aki rõl nem vé let le nül a cso dá la tos Bar lang 
cí mû szú ra tesz em lí tést: az, ame lyik ben a bar lang ban oly hos  szú ál mot ál mo dó 
hét if jú tör té ne tét ol vas suk. Az Is ten ben va ló örök lét aján dé ká nak je le ként min den 
bi zon  nyal az is õ volt, aki a fel éledt ha lat a „két nagy víz egye sü lé sé nek he lyén” 
a víz be vis  sza ve zet te. Et tõl a pont tól kezd ve ma gunk mö gött hagy juk a tér tisz tán 
ho ri zon tá lis ki ter je dé sé ben ala kot öl tõ tö rek vé se in ket, és az is te ni kö zeg be be lé põ 
Mó zes hez ha son ló an töb bé nem fog lal koz tat min ket más, mint az al-Hodr ál tal kép-
vi selt ver ti ka li tás.

Ibn Ara bi min den ki más nál job ban tud ja, hogy a klas  szi kus arab men ta li tást meny-
 nyi re a föld fo gal ma hat ja át, és hogy raj ta ke resz tül a si va tag lán go ló va ló sá ga süt át. 
Nem de ma ga az em ber is föld bõl te rem te tett? Nem te lik el sok idõ, és az an da lú zi ai 
fi lo zó fus a két nagy víz hez misz ti kus je len tést tár sít. A két víz egyi ke bi zo nyo san a 
föld – az ava tat la nok elõtt is lát ha tó – el len pó lu sát ké pe zi, és ma ga lesz a „mag ne ti-
kus” tér: vi lá ga mind an nak, ami nem nyil ván va ló, ami lát ha tat lan és rej tett ér tel mû. 
Mert min den, ami ten ger, egyen lõ az zal, ami jel ké pe a vég te len re nyi tott em ber ben-
sõ jé nek. Futuhát al-makkija (Mek kai ki nyi lat koz ta tá sok – a ford.) cí mû mû vé ben Ibn 
Ara bi a Ko ránt is vég te len ten ger nek ne ve zi. A két nagy víz kö zöt ti aka dály pe dig 
– amely rõl azt tud juk, hogy „át hág ha tat lan” – az egyéb ként egy más sal érint ke zõ két 
nagy víz kö zött olyan át ha tol ha tat lan ha tár, amely az em ber ter mé sze te, va la mint a 
Te rem tõ ter mé sze ten fe lü li vol ta kö zött hú zó dik. Még ha Ibn Ara bi idõ ben mes  sze meg 
is elõ zi Paul Claudelt, az an da lú zi ai fi lo zó fus víz rõl val lott és „ös  sze köt te tés re” vo nat-
ko zó el kép ze lé sé ben van va la mi vég te le nül claudeli. Idéz zünk csak fel egy szép pél dá-
za tot ez zel kap cso lat ban! A Mó zes rõl és al-Hodrról el mél ke dõ Ibn Ara bi e két fi gu rát 
egy a Ko rán ál tal em le ge tett ha jó fe dél ze té re kép ze li, amint együtt szem lé lik a ha jó 
ol da lán egyen sú lyo zó, csõ ré vel a víz be be le-be le csa pó ma da rat. „Tu dod-e, mit mond 
csõ ré vel e ma dár?” – kér de zi al-Hodr. „Nem” – vá la szol ja Mó zes. „Ó, Mó zes – fe le li 
al-Hodr –, a ma dár azt mond ja ne künk: »Kettõtök tu dá sa együttvé ve ugyan úgy nem 
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apaszt ja Is ten tu dá sát, mint aho gyan csõ röm me rí té sei sem csök ken tik e ten ger vizét.«” 
Vagy ve gyünk egy má sik pél dát, me lyet köz vet le nül Ibn Ara bi Fuszúsz al-hikám (A 
böl cses ség ék kö vei) cí mû mun ká já ból ho zok: „Is ten azt mond ta, néz zem a fo lyó kat, 
majd így szólt: »Nézd, ho vá ömlenek!« Én négy ten ger be lát tam vesz ni õket. Az el sõ 
fo lyó a lel kek ten ge ré be öm lött, a má so dik a sza va ké ba, a har ma dik az idõ és a ma gasz-
ta lás ten ge ré be, a ne gye dik a sze re te té be. A fo lyók ból ül tet vé nye ket ön tö zõ víz fo lyás-
ok ered tek. Azu tán te kin te te met a ten ge rek egyi ké re ve tet tem. Ar ra, ame lyik a töb bi 
há rom hoz ha son ló an a vi ze ket ma gá ba ve gyí tõ és egye dü li Óce án ba ve szett. És lát tam, 
amint a nagy fo lyó ki vá lik az Óce án ból, hogy azu tán a négy ten ger be ömöl ve új ra be lé 
ves  szen. Is ten ek kor így szólt hoz zám: »Enyém az Óce án, és ne ked adom a ten ge re-
ket, me lyek szin tén az enyé mek. Ám a par tok mind ma gu ké nak tud ják az Óce ánt. Aki 
az Óce ánt ha ma rabb lát ta meg, mint a ten ge re ket és a fo lyó kat: az én ba rá tom. Aki 
egyet len pil lan tás sal a tel jes egé szet lát ta meg: az én Sze re te tem ta nú ja. Aki elõ ször 
a fo lyót lát ta meg, és csak azu tán az Óce ánt: Je le im egyi ké nek is me rõ je. Aki elõ ször 
a ten ge re ket, azu tán a fo lyó kat, majd pe dig az Óce ánt lát ta meg: bár ön ma ga re mény-
vesz tett só ha ja i nak ál do za ta, a meg vál tás ré sze se lesz még is. A hoz zám tar to zók lé te 
az Óce án ban vég zõ dik majd.«”

A ha jó tö rés a szúfi fel fo gás sze rint a vágy be tel je se dé se – az imén ti, fon tos és sok 
más szö veg gel ös  sze csen gõ rész let jól bi zo nyít ja ezt. Be le kell tö rõd ni a ha jó tö rés be, 
ha rá aka runk buk kan ni és a fel szín re akar juk hoz ni az óce án leg na gyobb mély sé gé ben 
rej tõ zõ kin cset. Ez lágy és ke rek szubsz tan ci á já ból adó dó an, il let ve a be lõ le fa ka dó 
ki su gár zá sá nál fog va ta lán ma ga a lé lek igaz gyön gye, me lyet – szúfi ki fe je zés sel 
él ve – az Is ten fe lé irá nyu ló vágy ve zé rel. Dzsaláleddin ar-Rúmi oly cso dá la to san 
ál lít ja egy más mel lé az is te ni egy ség tit ká ba ol va dó és azt szim bo li ku san meg je le ní tõ 
Ró zsát és Óce ánt:

A Ró zsa tit kos kert, ahol fák rej le nek.
Száz ró zsa ha son ló, õ egye dül ál ló.
Óce án, mely nek nincs sem ha tá ra, sem part ja,
s amely nek hul lá má ból ezer lé lek ezer hul lá ma

szü le tik.
Azt is ír ja:

Ne mondd: „Az éj jel!” A mi nap pa lunk nak
nincs éj je le;

a sze re lem szek tá já ban nincs más szek ta,
csak a sze re lem.

A sze re lem fe ne ket len, part ta lan óce án;
Sok em ber me rül el ben ne pa nasz és jaj-

veszékelés nél kül.

A gyöngy ter mõ fel aján lás szö ve gét mond ja:

A ten ger a sze rel med mi att nyug ta lan.
A fel hõk gyön gyöt szór nak a lá bad elé.
Sze rel med vil lá ma le csa pott a föld re;
ez a füst is az ég fe lé száll.

Íme még egy szer, erõ sen hang sú lyoz va, ugyan an nak a Dzsalálnak Misz ti kus ódá i ban:

Mint a ten ge ri ma da rak, az em be rek is az óce án
fe lõl jön nek,

a lé lek óce án ja fe lõl,
hogy le het, hogy a ma dár, mely a ten ger bõl szü le-

tett, ide lenn rak fész ket ma gá nak?
Nem, mi gyön gyök va gyunk a ten ger mé lyé ben,

ott la kunk va la men  nyi en:
Ha nem így van, mért kö ve ti a hul lám a hul lá mot,

mely a lé lek ten ge ré bõl ér ke zik?
A „Nem vagy” hul lám meg ér ke zett és szét tör te

a test ha jó ját;
és ami kor a ha jó szét tört, a lá to más vis  sza tér,

s az egye sü lés is ve le együtt.
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A ten ger és a misz ti kus sze re lem e rö vid kis an to ló gi á já nak vé gén áll jon itt a XIII. szá za-
di Tö rök or szág ban élt szép és na iv köl tõ, Junusz Emré kö vet ke zõ nyolc so ra:

Ó, Ba rá tom, be le aka rom vet ni ma ga mat
sze rel med óce án já ba, és el me rül ve ben ne, men ni to vább.
A két vi lág ból ün ne pi szín he lyet aka rok te rem te ni,
be aka rom jár ni, szó ra koz ni aka rok ben ne, majd

men ni to vább.
Be aka rom vet ni ma ga mat az óce án ba és el me rül ni ben ne,
nem aka rok töb bé len ni sem „a”, sem „d”, sem „m”,3

fü le mü le aka rok len ni a Ba rát kert jé ben,
le szed ni ott a ró zsá kat és men ni to vább.

Sze mem re ve ti va la ki, hogy az utób bi két idé zet nem arab köl tõk tõl va ló? Én er re azt 
vá la szo lom: köz is mert tény, hogy min den, ami muszlim, bi zo nyos as pek tu sá ban el ke-
rül he tet le nül arab is. Il let ve azt is hoz zá te szem, hogy en nek vagy an nak a misz ti kus nak 
meg fo gal ma zá sai áll hat nak akár mi lyen tá vol az arab nyelv tõl, a lé lek ki fe je zõ dé se i nek 
vég te len tár há za ci vi li zá ci ó kon át íve lõ, egy más sal köl csö nös vi szony ban lé te zõ szim bó-
lu mok há ló za tát hoz za lét re, mely ben egy más nak meg fe le lõ és egy más sal ha son la tos 
je le ket hasz ná lunk mind an  nyi an. Min dent egy be vet ve fo gal maz ha tunk úgy is, hogy az 
isz lám és az arab vi lág – ko ránt sem jel ké pes ér te lem ben vé ve – a szi lárd anya föld be 
eresz tet tek gyö ke ret. Túl Noé és a bár ka epi zód ján, me lyet a Ko rán a Bib li á val meg egye-
zõ mó don me sél el, a ten ger leg több ször azt je lö li, ami nek sza vak kal tör té nõ ki fe je zé sé re 
nin csen más mód. Ma ga Is ten tró nu sa is ere de ti leg ví zen emel ke dik (Ko rán, XI, 7), per-
sze azért is, mert a föld te rem té sé re ak kor még nem ke rült sor. A Könyv em lí tést tesz az 
Is ten lé nye gét ké pe zõ is te ni Ige más sal ös  sze nem vet he tõ, más szá má ra föl nem fog ha tó 
és meg nem va ló sít ha tó sza bad sá gá ról – szem ben az zal a tén  nyel, hogy e nyelv ben tes tet 
öl tõ is te ni aján dék nak szük ség sze rû en ma gá nak a nyelv nek a rend sze re szab gá tat:

Ha a ten ger tin ta vol na,
hogy Uram sza va it le ír jam ve le,
a ten ger bi zo nyá ra elõbb szá rad na ki,
mint az én Uram sza vai
ki szá rad ná nak,
még ha ugyan olyan men  nyi sé gû tin tát
hoz nánk is ma gunk kal, mint az el sõ volt.

Íme, mit hir det – nem min den meg ren dü lés nél kül – a XVIII. szú ra 109-ik ver se. És a 
XXXI. szú ra 27-ik ver se utá na:

Ha a föld ös  szes fá ja író toll vol na,
és a ten ger és ve le hét má sik ten ger
szál lí ta ná ne kik a tin tát,
Is ten sza va it nem me rí te nék ki.

A ten ger föl idé zé se kü lö nös je len tõ ség gel bír a sze mem ben ezen a fo kon: anél kül, 
hogy a töb bi ér tel me zé si le he tõ sé get meg kér dõ je lez ném, a ten ger mint szim bó lum 
min dent hát tér be szo rí tó fel buk ka ná sá ban – mint egy a nyelv nek ön ma gá ra va ló vis  sza-
uta lá sá ban – egy faj ta vis  sza haj lást és a lé nye gi be, az ele men tá ris ba – ab ba, ami bõl a 
lé nye gi szü le tik – tör té nõ vis  sza ka nya ro dást vé lek fel fe dez ni. Ugyan azt a vis  sza haj lást 
és vis  sza ka nya ro dást, ame lyek az in ver zi ó val azo nos mó don az ara beszk egyik és má sik 
ívét a ki in du ló pont já ba te re lik vis  sza, és amely je len ség ben va la men  nyi lát szat va ló ság-
nak, il let ve ma gá nak a Te rem tés nek Is ten be va ló vis  sza ta lá lá sa ölt tes tet: vis  sza ta lá lás 
Õhoz zá és fel ol dó dás Õben ne.

Az ara bok a si va tag ból in dul tak hos  szú út juk ra, az isz lám pe dig – az egész isz-
lám – an nak a ka ra ván kí sé rõ nek áhí ta tá ból, fé lel mé bõl és ele men tá ris át ala ku lá sá ból szü-
le tett, aki nek vi lág ra jö ve te le is tel jes va ló sá gá ban a si va tag hoz kap cso ló dott. Csu pán a 
si va tag ki fe je zé sé re – a szó ere de ti je len té sét te kint ve – az arab nyelv há rom szót is mer, 
ami tu do má som sze rint sem mi lyen más nyelv rõl nem mond ha tó el: asz-szahra’ (amely-
bõl a föld go lyó leg na gyobb si va ta gá nak ne ve is ered), al-bádia (amely az arab badaui, 
az az a mi „be du in” sza vunk alap ja), és al-bajdá’. S va jon kell-e em lí te nünk, hogy ma gá-

3 „Alef”, „dál”, „mim” – az Ádám név há rom más sal hang zó ja.
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nak a si va tag nak al ko tó ele me is – tud ni il lik a ho mok – jel le gé tõl és ál la po tá tól füg gõ en 
több fé le meg ne ve zés sel bír? A vég te le nül fi nom, az em ber ke zé bõl víz mód já ra ki fo lyó 
ho mok asz-szajlán: egy faj ta fu tó ho mok, mely fo lya dék hoz ha son ló an höm pö lyög er re 
és ar ra. A labab töb bé-ke vés bé fi nom ho mok. A disz ös  sze ta pa dó ho mok, olyan, mint 
ami bõl az úgy ne ve zett ho mok ró zsák állnak.4 Vé gül pe dig ott van az al-’akad, mely a 
nö vé nyek ál tal meg kö tött és el nem moz du ló lej tõ ket, dû né ket al ko tó ho mo kot je lö li, és 
ös  sze füg gés ben van a „cso mó val”, a ta laj cso mós jel le gé vel. A ho mok faj ták e nagy sze rû 
so rá hoz tár sul a ve lük érint ke zés be lé põ sze lek szé les ská lá ja. Az uta zók tes tét for ró ság-
gal gyöt rõ, sze mü ket por ral ége tõ al-baríh; a kü lö nö sen kel le met len és ki szá mít ha tat lan 
for gó szél, a tadaridzs al-múr; a min dig vá rat lan irány ból tá ma dó al-nakbá’; és még 
so rol hat nánk a töb bi faj tát. Men  nyi más arab szó ra hi vat koz hat nánk itt és most, ame lyek 
mind egy be hang zón je le ní tik meg a sem mit és a min dent ma gá ba fog la ló he lyet; ezt a 
sza vak ban tes tet öl tõ, ben nün ket ere jé vel egy szer re át já ró, ugyan ak kor tõ lünk el il la nó 
je len lé tet és an nak hi á nyát!

Az ön nön üres sé gé vel szí nül tig te lí tett hi ány má sik ki fe je zõ dé se az al-kibla, a me cset 
fa lá ba vájt fül ke. Ki zá ró lag, ugyan ak kor ámu lat ba ej tõ mó don azt az irányt hi va tott 
je lez ni, amer re a hí võ em ber ar cát for dít hat ja, mi köz ben azon igyek szik, hogy az ég tá jak 
kö zött el iga zod jon, és hogy áhí ta tát a he lyes irány ban fe jez ze ki. Üres fül ke. A si va tag 
imá ban el fog lalt köz pon ti he lye min dig mé lyen meg érin tett en gem; úgy ér tem, von zott 
és te relt an nak irá nyá ba, ami irá nyok nél kü li, és ami olyan, mint a vég te le nül szer te ága-
zó szél ró zsá ba elõ re sze ge zett ujj. A kö vet ke zõ ket ír tam ti zen nyolc éve sen Aleppóban, 
eb ben a si va ta gos fenn sík ál tal kö rül ölelt észak-szí ri ai vá ros ban: „Ak kor vár tuk a leg-
ke vés bé, hogy a na pot or só i val egyen lõ rész re osz tó hét mi na ret együtt és ugyan ab ban 
a pil la nat ban hir des se el bû vö lõ és tisz ta hang gal, hogy Al lah az egyet len Is ten. Mert 
mint ha a me cse tek ég nek emelt mu ta tó uj jai kör nye ze té ben sem mi sem lett vol na mél tó 
an nak ki fe je zé sé re, hogy Õ, aki hos  szú sá gá ban is ál dott ár nyé kot bo csát ránk, Õ ma ga 
a vég te len szür ke ség is, a meg fog ha tat lan és a bi zony ta lan sá gá ban is cso dá la tos anyag. 
Ha tal mas szik lák kö zül vagy por fel hõk bõl ki raj zo ló dik né ha egy a hi ányt hang sú lyo zó 
Aj tó. Ha tal mas fül nek vél het nénk, mely rõl vi szont nem tud juk, mit hall a kér lel he tet le-
nül mo no ton és csen des égen, a dom bok gyom rá ba te me tett ha lot tak kö zött, mi köz ben 
per ce ink-órá ink to va pe reg nek, mi pe dig éle tünk sza ka sza in ke resz tül a fü vek gyö ke ré hez 
ves  szük az irányt: mind eköz ben, ha ta lán csak idõ rõl idõ re is, va jon hall ja-e a kez de tek 
óta fel szál ló éne ket? E dal ön ma gá ban lé te zik, csen gõ hang zá sa a na pot ra gyog tat ja fel. 
Ami kor pe dig a dal lam a leg el bû vö lõbb és leg meg in dí tóbb sza ka szá hoz ér, ami kor sze rel-
me sen haj la do zik az ének, ta lán dé li órán, árny ten ger bo rul a világra… Az örök in vo ká-
ció ugyan így fog lal ja ma gá ba lé tünk ezer fé le tö re dé két. A hí võ em ber, fe jén tur bán nal, 
lel ké nek kin csé re te kin tõ csu kott szem mel lép be a rend kí vül hûs szen tély be, mi köz ben 
nap ja i nak ör vény lõ for ga ta gát szí vé be és fe jé be zár va õr zi. Míg mi Hoz zád kö ze lí tünk, 
Te egy re tá vo lodsz, amíg el nem tûnsz elõlünk… Olyan vagy Te, akár a fá tyol mö gött 
meg sej tett nõ. Fáty lad mö gött mi lyen tisz ta Ala kot öl tesz? Ó, Is te ni He vü let, tér de pel a 
nép… A si va tag ban, a vá ros si va ta gá ban; a szív meg sem mi sül a semmiben… A mi na re-
tek egyik nap ról mu tat nak utat a má sik ra, én pe dig foly ton té ged hall gat lak, ó áb rán dok 
dal la ma, so ha nem szû nök meg té ged hallgatni…”

Ké sõbb azu tán „on to ló gi ai szám ûzöt tek nek” és „a zöld örök ség ki ta ga dott ja i nak” is 
ne vez tem az ara bo kat, csak hogy tör té nel mi és föld raj zi ös  sze füg gés ben ma gya ráz zam 
meg le põ en he ves hó dí tá si vá gyu kat. Azt a vas aka ra tot, ame lyet ma gu ké nak tud tak a pusz-
ta és ter mé ket len föl dek el ha gyá sá nak idõ sza ká ban, mely föl de ken meg lát ták a na pot, 
hogy on nan azu tán az „esõ csil la ga” be ra gyog ta, cso dá la tos és jó té kony év szak vi dé ké nek 
meg hó dí tá sá ra in dul ja nak. Egy szer Al gír ban is töb bé-ke vés bé e té ma kö rül jár tak a gon do-
la ta im. Lá tom ma gam ott Al gír ban, amint a Jardin d’Essai ös vé nye in sé tál ga tok. A kert 
eny hén lejt a ten ger irá nyá ba. Por lep te, hi szen nyár van, az ágyá sok ban min den el vi rág zott, 
a me den cék is meg le he tõ sen tik kad tan te rül nek el. Pál ma- és baobabfák meg fo gyat ko zott 
lomb ja bo rul egy más ra, kö zöt tük zö mök és vas kos pa ra töl gyek sze gé lyez te sé tány. Itt is, 
ott is a kö ze li ten ger kék je har sány fel ki ál tó jel ként üt át a lom bo kon. Té vely gõ lel kek hez 
ha son la tos, cso dá la to san nyers il lat árad a kert el szá radt nö vé nye i bõl; nem is an  nyi ra il lat, 
ha nem „ár nyék il lat” – mint aho gyan va la ki ön ma gá nak le het ár nyé ka. Élõ, no ha fé lig 
álom ba szen de rült lé lek, me lyet a sé tá ló ma ga mel lett érez, be lé leg zi azt, és amely az 
ér zék szer ve i re hat va élet re kel. Éles ki ál tás a Jardin d’Essai ös vé nye in, a nö vé nyek és a 
dol gok bó du la tá ban. Ta lán ar ról is szó van itt, hogy a lé lek – ha szon ta lan bol dog sá ga kö ze-
pet te – meg lát ja azt, ami ho má lyos, il let ve ön ma ga har mo ni kus kap cso la tát e ho mál  lyal.

4 Sza ha rá ban elõ for du ló, ró zsa ala kot for má ló gipsz-kris tá lyok ról van szó. (A ford.)
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A Pró bál ko zás e Kert jé ben – aho gyan azt egy köl tõ-ker tész va la ha oly cso dá la to san 
el ne vez te – a sé tá ló el csen de se dést és cí met ke res: cí met ép pen meg szü le tõ ver sé nek. 
Lep le zet len öröm mel hir te len úgy kép ze li ma ga elé ver sét, akár egy oá zist, me lyet 
egy szer re ölel kö rül a vi lág em ber te len szép sé ge, va la mint az ál mo do zó és tö ré keny, 
a gon do la tot meg szü le té se elõtt fe nye ge tõ és min dent fel emész tõ el szá ra dás. A vég te le-
nül tá gas, zöl del lõ Észak kert je i re már csak erõs nosz tal gi á val em lé ke zünk. Ösz tö nö sen 
tisz tá ban va gyunk vi szont az zal, hogy egy re szû kü lõ oá zis ide vagy oda, vég sõ so ron 
min den em ber ál tal lét re ho zott kert a ma ga mód ján csu pán pró bál ko zás le het.

A si va tag és a szá raz föld az ara bok te rem tõ len dü le té nek, va la mint ih le tett sé gük nek 
el sõd le ges mo tor ja. Minden nek el le né re az ara bok kép ze le tét a leg mé lyebb fo kon át já ró 
si va tag – mint kéz zel fog ha tó di men zió – csak a leg rit káb ban kör vo na la zó dik és jut sze-
rep hez a nyel vük ben. Je len is csak azért van ben ne, hogy még ér té ke sebb nek tûn jön az, 
ami ma gát a si va ta got hát tér be szo rít ja, sõt lé té ben ta gad ja. Ta lán pont ezen ok nál fog va 
idé zik majd még so ká ig – mint egy a nyelv dû né ken ara tott gyõ zel mét – a VII. szá za di 
be du in köl tõ, Labíd Mo’allaka cí mû hí res köl te mé nyé nek sorait:5

Mina ka lyi bá it le rom bol ták
eme le tes lak he lyek ked vé ért,
Rijam és Gaúl vis  sza tér az ál lan dó ság hoz,
épp úgy, mint Rajjan lej tõi,
me lye ket tö vig le ta rol tak,
mint ahogy a kö vek fel ira ta el mo só dik.
………………………………………….
Ab ba ha gyom a kér de zõs kö dést,
ho gyan kér dez zem ki a sü ket,
za va ros nyel vû ál lan dó sá got?

Jacques Berque fo gal maz ta meg fi gye lem re mél tó mó don, men  nyi re lán go ló on to ló-
gi ai ala po kon nyug szik az arab lé lek, szel le me pe dig kõ szik la: „Az ara bok ön ma guk ról 
al ko tott ha gyo má nyos el kép ze lé se – ír ja – a si va tag ból, a sem mi bõl fel ra gyo gó erõ ál tal 
meg szü le tõ élet tel azo no sít ja e né pet. Há rom ezer éve tör elõ új ra és új ra e ki et len mag ból 
em be rek ára da ta, ki ket a tö ké le tes ség vá gya, ékes sza vak, ér zel mek kel át szõtt dac és csil-
la pít ha tat lan szom jú ság hajt elõ re. […] Ezer négy száz év vel ez elõtt az isz lám mint egy 
meg tisz tí tot ta ezt a ki raj zást: mint ha csak iga zol ni akar ta vol na azt a ro man ti kus exege-
tikai el kép ze lést, amely a si va tag ban a mo no te iz mus va ló di böl csõ jét látja.”6 Ro man ti-
kus el kép ze lés ide vagy oda, a misz ti kus isz lám mon da kör né hány fe je ze te ki fe je zet ten 
a si va tag hoz kö tõ dik. Tud juk pél dá ul, hogy Mo ha med Észak-Szí ri á ba tar tó és on nan 
vis  sza té rõ hos  szú ka ra ván út ja in ér zi meg szü let ni és ala kot öl te ni ma gá ban pró fé tai hi va-
tá sát, amely szí vé nek ma ku lát la nul tisz ta vá la sza volt a ren dü let le nül tisz ta és át tet szõ 
ég hí vá sá ra. A si va tag ba vo nul vis  sza idõ rõl idõ re, míg nem ott szó lít ja meg õt a Lé lek. 
Eré lyes han gon pa ran csol rá: „Ol vasd!” Õ pe dig írás tu dat lan lé té re ol vas ni kezd és alá ve-
ti ma gát a dik tá lás nak: így „száll alá” a Ko rán, mely ben a tér ben sza na szét he ve rõ je lek 
út tö rõ meg fej tõ je egy a szem nek kö vet he tet len út vo nal te kin te té ben is út tö rõ vé és meg-
fej tõ vé vá lik. E je lek ben ta lán ugyan azok nak a je lek nek kell el len pont ját lát nunk, mint 
ame lyek a ho mok sze mek tõl a csil la go kig a min den ség ös  sze tett szer ke ze té nek ré szét 
ké pe zik, bír ja nak akár mi lyen tar ta lom mal is a fel rob bant, ám misz ti kus len dü le té ben 
új ra és új ra meg úju ló vi lág ban. Ma gá nak az isz lám nak a tör té ne tét is a si va ta gon va ló 
át ke lés tõl tart juk szá mon: a Hidzsra azon az éj je len ve szi kez de tét, ami kor a Pró fé ta és 
né hány tár sa Mek ká ból Me di ná ba me ne kül. Ne vez het jük ezt más ként „szám ûze tés nek” 
vagy „szám ki ve tés nek” is, de va ló já ban – és szim bo li kus ér te lem ben – ez az, amit egy 
má sik írá som ban „vis  sza te le pí tõ szám ki ve tett ség nek” ne vez tem. De an  nyi sok más je le-
ne tet em lít het nénk még: az isz lám vo nat ko zá sá ban a kín zó gyöt re lem nek üres tér ben 
és ki es pusz tá ban fel ál lí tott ke gyet len szín pa da szol gál ta tott hát te ret va la men  nyi nek. A 
ha gyo mány úgy tart ja, hogy az Áb ra hám há zá tól el ül dö zött hit ves, Hágar a si va tag ba 
ment, és ere je fogy tán õ, Iszmáil any ja, min den arab õse, ott me ne kült meg az ál tal, hogy 
a Zemzem kút meg vál tást je len tõ vi zé bõl min den muszlimot meg elõz ve el sõ ként ivott. 
A kút hoz Hágar le szár ma zot tai is el men nek, hogy a hádzs, a za rán dok lat al kal má val 
rá juk tö rõ ége tõ szom ju kat ez zel az édes-sós víz zel csil la pít sák. Má ria, Jé zus any ja is a 
si va tag ba me ne kült övéi elõl. A vá ran dós asz  szony ott szül te fi át a vi lág ra, és íme, a ne ki 

5  A Mo’allaka az isz lám elõt ti idõk ben szü le tett, ám ih le tett sé ge és meg fo gal ma zá sa mi att az utó kor ar ra ta lál ta 
mél tó nak, hogy a Ká ba kö vön arany be tûk kel sze re pel jen. Tíz Mo’allaka lé te zik.

6 BERQUE, Jacques, Les Arabes, Sindbad, 1973.
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szen telt szúrában – Má ria – a Ko rán is kí nok tól át járt nak fes ti õt le, mely gyöt re lem tõl 
egye dül Is ten sza ba dít hat ta meg.

A nõ le ros kadt a fáj da lom tól
a pál ma fa tör zse mel lett.
Azt mond ta:
„Ó, én sze ren csét len!
Bár csak meg hal tam vol na,
tö ké le te sen el fe led ve!”
A lá bá nál ülõ gyer mek így vi gasz tal ta:
„Ne szo mor kodj!
Urad for rást fa kaszt a lá bad elõtt.
Rázd meg ma gad fe lé a pál ma fa tör zsét,
friss és érett da to lyát hul lat rád.
Egyél, igyál és hagyd ab ba a sí rást!”

(XIX, 23–26)
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Má ria az egyet len nõ, akit a Ko rán név vel il let. A töb bi fel buk ka nó as  szony nak 
csak sze re pé rõl ér te sü lünk, vagy pusz tán csak hi vat ko zik rá juk a Könyv. Így van ez 
az on to ló gi ai te kin tet ben oly ki emel ke dõ fon tos sá gú Sá ba ki rály nõ jé vel is. Egy má sik 
esszémben7 ki té rek Sá ba ki rály nõ jé re, a si va ta gon tú li vi dék her ceg nõ jé re, aki e tény nél 
fog va el ke rül he tet le nül és tel jes ség gel kü lö nös lény Sa la mon sze mé ben. De mit is kell 
szem elõtt tar ta nunk Má ria és a si va tag ta lál ko zá sát il le tõ en? Má ria Is ten ke gyel mé bõl 
a csönd nek egy új faj tá já ból ré sze sül, amely nem azo nos a sza vak el foj tá sá val, ha nem 
a sza vak böjt jé nek mond ha tó: an nak, ami si va tag a si va tag ban, ami rõl már be szél tem 
a fen ti ek ben, és ami nek cso dá la tos je len tés tar tal ma i ra leg alább még egy szer al kal mam 
lesz em lé kez tet ni az ol va sót. Is ten így szól Má ri á hoz a Ko rán ol da la in:

Ha bár ki ha lan dó val ta lál ko zol, mondd ne ki:
„Böj töt fo gad tam az Ir gal mas nak;
nem be szé lek ma sen ki vel.”

(XIX, 26)

Má ria hall ga tá sa épp for dí tott ja an nak az Igé nek, me lyet az Õ Ura ben ne el ül te tett. 
Más szem szög bõl néz ve Má ria csönd je a köl té szet csönd jé nek ro ko na, mely ma ga is 
élet re hí vó csönd. Má ri á nak pont azért kell hall gat nia, mert szûz, lé nyé bõl ere den dõ en 
szûz, és mert on to ló gi ai ér te lem ben le té te mé nye se a lé te zõ leg ti tok za to sabb nak: az Igé-
nek. A sza vak va la mi fé le sú lyá nak csak is egy faj ta csönd le het biz to sí té ka; ez egyet len 
le het sé ges utunk ah hoz, hogy kö zös sé get al kos sunk az Ab szo lú tum mal – amen  nyi ben 
egy ál ta lán mó dunk ban áll ve le kö zös sé get al kot ni. Ami Mó zest il le ti, lát tuk, hogy õ 
a föld em be re, tel jes ség gel föl di lény. Ne héz ván dor út ja a föld fel szí nén ve zet. A VII. 
szúrában (al-Áraf – az Is me re tek – a ford.) a pró fé ta eré lyét lat ba vet ve utal az em ber és 
a szi lárd ta lap zat Is ten ter vei sze rint va ló ös  sze füg gé sé re:

Mó zes azt mond ta a nép ének:
„Kér jé tek Is ten se gít sé gét és le gye tek tü rel me sek.
A föld Is ten tu laj do na,
és szol gái kö zül an nak ad ja örök ség be,
aki nek akar ja.
Bol dog vég vár azok ra, akik fé lik õt.

(VII, 128)

A ten ge ri epi zód, mely so rán cso dá val ha tá ros mó don meg sem mi sül a Fá raó se re ge? 
A Ko rán több ször is el me sé li e tör té ne tet, de so ha sem lát vá nyos mó don, ha nem épp csak 
amen  nyi re a kö rül mé nyek meg kö ve te lik. A ten ger két ség kí vül nem a pró fé tai su gal lat 
és ih le tett ség egye dü li szín te re:

Szét vá lasz tot tuk a ten gert ér te tek,
meg men tet tünk ben ne te ket;
sze me tek lát tá ra el nye let tük
a Fá raó em be re it.

Mond ja a II. szú ra 50-ik ver se egé szen egy sze rû en és ko mo ran. Mó zes né pe – te hát 
Is ten né pe – ilyen szo ro san kö tõ dik a föld höz; ah hoz a föld höz, me lyen lá bai hagy nak 
nyo mot, és ame lyet szá muk ra meg fe le lõ aján dék kal el hal moz ni még az Ég sem ké pes. 
A pró fé ta hi á ba mû ve li cso dák so ka sá gát övéi sze me lát tá ra: a tör zsek, me lye ket Is ten a 
tõ le tel he tõ leg job ban óv ni igyek szik, a leg há lát la nabb mó don vi sel ked nek. Há lát la nok 
õk a fel szí nes sé gük ben, és szó sze rint „föld höz ra gad tak”, aho gyan azt mond ják is ró luk: 
pe dig a „hí võk” e fö lé nyes gyü le ke ze té vel mást sem mû velt Te rem tõ jük, mint cso dák 
so ka sá gát:

Mó zes vi zet kért a né pe szá má ra.
Azt mond tuk ne ki:
„Sújts a szik lá ra a bo tod dal!”
Ti zen két for rás fa kadt be lõ le:
min den ki tud ta, hol kel lett in nia.

(II, 60)

7 „Un suspens de Cristal”, in: STÉTIÉ, S., i. m.
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Is ten en nél is töb bet tesz; ki je len ti:

Man nát hul lat tunk rá tok
és für je ket:
„Egyé tek e nagy sze rû táp lá lé kot,
amit nyúj tot tunk nek tek;
ne lá zad ja tok,
ne hogy ha ra gom mal sújt sa lak ben ne te ket!”

(XX, 80–81)

De hát az egy sze rû és nyers – az ég leg íz le te sebb aján dé ka i nál is kü lönb – ét kek re 
ki éhe zett em be rek tö rõd nek is man ná val és fürj jel, ami kor ét ke ik a hét köz nap ok meg szo-
kott föld mû ves va ló sá gá ból ered nek, éh sé gük csil la pí tá sá ra pe dig utób bi ak min den nél 
job ban alkalmasak:

Azt mond tá tok (a zsi dók ról van szó):
„Ó, Mó zes,
nem vi sel jük el to vább,
hogy min dig ugyan azt a táp lá lé kot együk.
For dulj Urad hoz az ér de künk ben,
hogy a föld kü lön bö zõ ter mé ke it
nö ves  sze szá munk ra:
fõ ze lék fé lé ket, ubor kát, fok hagy mát,
len csét és vö rös hagy mát!”

(II, 61)

Íme, ezt vi lá go san így mond ták. Hát ho gyan is ne ha ra gu dott vol na meg rá juk 
Al lah? Hi szen ha rag ra gyul ladt Ád és Thamud la ko sai el len is, mely hi tet len vá ro so kat 
átok kal súj tot ta, mi nek kö vet kez té ben a si va tag rég óta már csu pán e vá ro sok rom ja it 
ve szi kör be; ugyan így for dí tot ta ha rag ját az „Ele fánt em be rei” el len, akik hez el küld te 
Ábádíl ne vû, ti tok za tos ma da ra it, hogy az ég bõl föl det és kö vet zú dít sa nak az em be-
rek re, így õket

ga bo na szár hoz
tet ték ha son la tos sá, me lyet el rág hat tak vol na.

(CV, 5)

Utób bi kép ke gyet len fé nyén túl lát nunk kell ben ne a va ló di nagy sá gá ban meg nyi lat-
ko zó is te ni min den ha tó sá got. Mó zes né pé vel szem ben Is ten en ge dé ke nyebb nek mu tat-
ko zik, ha rag ja ugyan ak kor sú lyos nak mond ha tó, mi dõn Ígé re te hos  szú idõ re el ér he tet len 
lesz szá muk ra:

Azt mond ta:
„Ez az or szág tilt va van a szá muk ra;
negy ven évig fog nak bo lyon ga ni a földön…”

(V, 26)

Te rem tõ jük már ko ráb ban meg mond ta, hogy a sé mi ták, ezen „on to ló gi ai ki ta ga dot-
tak” a lé te zés ko pár me zí te len sé gé nek olyan fo kát érik el, amely tõl min den nél job ban 
ret teg nek (a kö vet ke zõ kép is a sze re tett föld re vo nat ko zik, de hir te len ne ga tív vo nat ko-
zá sá ban tû nik elénk):

Szí ve tek ez után meg ke mé nye dett.
Szik lá hoz ha son lít vagy még an nál is

ke mé nyebb.
A szik lák közt van olyan, amely bõl pa ta kok

fa kad nak;
van olyan, amely szét ha sad és víz tör elõ be lõ le;
van olyan, amely Is ten tõl va ló fé lel mé ben

összeomlik…
(II, 74)

A si va tag, e si vár föld az isz lám sze mé ben a lel ki út ke re sés szín te re is. Aho gyan 
el mond ha tó ez a ke resz tény vi lág va la men  nyi, vis  sza vo nul tan élõ re me té jé rõl, úgy az 
isz lám ke ményfe jû (de mi cso da ki fe je zõ ke mény sé gû!) szúfi misz ti ku sa i ról is. Igaz, 
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egye sek vé le mé nye sze rint a Krisz tus ta nít vá nyai ál tal gya ko rolt és el ter jesz tett re me-
te élet hez ha son ló lét for má ról az isz lám ban nem be szél he tünk. Va ló ban igaz, hogy a 
„szer ze te si lét tõl nem men tes isz lám” ma is alap gon do la ta an nak a val lás nak, mely nek 
lé nye ge a gyü le ke zet, a dzsámá gya kor lá sa, és ahol a me cset má sik ne ve is al-dzsámiá, 
a „gyü le ke zés hely szí ne”. Az is el mond ha tó még, hogy al-Hodrhoz ha son la to san – aki-
nek, mint azt lát tuk, za rán dok út ja a si va tag ba ve zet – to váb bi muszlim szent re me ték szü-
let nek, el sõ sor ban a ke resz tény idõ szá mí tás sze rin ti IX. szá zad ban. Al-Hodr egyéb ként 
a ma gá nyos misz ti ku sok lá to ga tó ja, aki fel buk ka ná sai al kal má val a leg hét köz na pibb 
ta ná csok kal lát ja el õket. Ta ná csai azon ban csak lát szó lag egy sze rû ek, mert hogy ezek 
ren del te té se „a já ték le csil la pí tá sa”, hogy azu tán, a nyu ga lom és el csen de se dés ál la po tá-
ban új ra fel lob bant sa ben nük a lá zat.

A „Si va tag Urai”, e ré ges-ré gi ma gá nyo sok, akik rõl itt szó lok, a ha gyo má nyos re me te-
élet, il let ve a ke resz tény szer ze tes ség õsi föld jén ren dez ked tek be: el sõ sor ban Egyip tom ban, 
Szí ri á ban és Pa lesz ti ná ban –  te hát mind Is ten nek tet szõ föl dön –, de Korasszan te rü le tén és 
az Oxian-ta von túl is. E re me ték kö zött fel te he tõ en a leg el sõ Dzsubran al-Ábíd, „a jám bor” 
volt, ha csak nem a ka i rói Szá’ádún, vagy a még misz ti ku sabb köd be ve szõ Iszráfil. Õk 
hár man so kan má sok kal egye tem ben tá gas pusz ták ban és meg kö ze lít he tet len he gyek ben 
in dul tak az is te ni sze re tet és tu dás ke re sé sé re. Út juk so rán azon vol tak, hogy – hi tük tõl és 
fo ga dal muk jel le gé tõl füg get le nül – más re me ték kel és asz ké ták kal is ta lál koz za nak; Is ten-
nek más „bo lond ja i val”, az Õ sze mé lyé nek és sze re te té nek sze rel me se i vel, akik e sze re lem-
ben meg hal ni vágy tak. „Be le ha lok ab ba, hogy nem ha lok meg!” – a hí res fel ki ál tás ere de-
ti leg nem Te réz tõl szár ma zik. Jó né hány misz ti kus ki ál tott így fel, töb bek kö zött Dzulnún 
al-Maszri, aki az avilai szent elõtt hét év szá zad dal élt. Al-Maszri a Nát ron-tó tól Je ri kó ig, 
il let ve a Kar mell he gyé tõl a Li ba non he gyé ig ván do rolt és bo lyon gott. Iz ga tot tan fag gat ta 
a szent em be re ket tit ka ik ról: imá ik egy-egy fosz lá nyát sze ret te vol na meg hal la ni, aj kuk ról 
egy-egy meg vi lá go sí tó szót el les ni, hogy e szent em be rek egy vé let len mon da tá ból a ti tok 
kul csá ra lel jen. Így tör tént – me sé li Jáfiá, a ha gyo má nyok õr zõ je –, hogy Ázsia egyik si va-
ta gá ban Dzulnún al-Maszri ta lál ko zott egy if jú val, aki nek egyet len öl tö zé ke egy fû szok-
nya volt: „Hon nan jössz?” – kér dez te az if jú re me te. „Egyip tom ból” – vá la szol ta Dzulnún. 
„Ho vá tar tasz?” – „A Mes ter rel va ló kö zös sé get ke re sem.” – „Hát ak kor – vá la szol ta az 
if jú – hagyd itt e vi lá got, és rá lelsz.” – „Kön  nyû azt mon da ni. Tõ led sze ret ném meg kap ni 
azt a hasz nos út mu ta tást, mely ál tal re mél he tõ en meg pil lan tom a Lét fé nyét.” – „Csukd 
be a sze med!” Dzulnún be csuk ta a sze mét, és min den arany szí nû vé vál to zott. Ek kor új ra 
ki nyi tot ta a sze mét: „Ho gyan jut ha tok el idá ig?” – kér dez te. „Légy egy az Egyet len nel, ha 
csak ugyan az Õ szol gá ja vagy.” – vá la szol ta az if jú.

És még min dig a si va tag. Bajazid, a bisztámi szent 875 kö rül szü le tett. Cso dá la to san 
fo gal maz za meg a sö tét éj jelt; azt mond hat nánk, hogy ma gát a si va ta got je le ní ti meg sza va-
i val, amen  nyi ben a si va tag sza vak kal ki fe jez he tõ vol na: „El ér tem – ír ja – a nem-lét te ré be 
(lajszíja), és ott tíz év kel lett ah hoz, hogy a „nem”-bõl el jus sak a „nem”-be a „nem”-en 
ke resz tül. In nen az ön fel adás ba (tadhíja) ér tem, ami az egyet len ség (tauhíd) elõ csar no ka: 
a „nem”-en ke resz tül a „hi ány”-ba rö pül tem, majd vé gül nem volt hi á nyom a hi ány ban, és 
hí ján vol tam a nél kü lö zés nek; mind ez a „nem” ál tal volt ab ban, ami a nél kü lö zés hi á nyá-
ban va ló „nem”. A tauhíd-et a kü lön vá lás ban (raj bú ba) ér tem el: a te rem tés nek a meg is me-
rõ tõl va ló kü lön vá lá sá ban, és a meg is me rõ nek a te rem tés tõl va ló kü lön vá lá sá ban.”

A si va ta got mint „el len pont ok ös  sze tar tá sát” fo gal maz tam meg egy szer. Te rem tõ 
el len pont oké it: nem de a leg va ló sá go sabb je len lé tet is fe lül ír ja a leg in kább meg cá fol ha-
tat lan hi ány? Az isz lám ha tá ro zott szá raz föld-va ló sá gá ról szó ló es  szé met egy a por ra 
vo nat ko zó gon do lat tal sze ret ném le zár ni – te hát új ra csak a föld rõl van szó. A föld el len-
pont ját te kint ve az egyet len, on to ló gi ai ér te lem ben szó ba jö he tõ ál la pot a fény, mely a 
lé lek kel van kap cso lat ban: „Is ten ég és föld Vi lá gos sá ga.” – mond ja a Ko rán. Szin tén a 
Ko rán ban (VII, 139) Is ten a Sí nai-he gyen azt mond ja Mó zes nek, hogy utób bi nem lát hat-
ja meg Õt. Ezért azt ta ná csol ja ne ki, hogy te kin te tét in kább a hegy re ves se, mely – ami-
kor Õ meg je le nik – nagy ha lom por rá ros kad majd. En nek kap csán Abdurrahman asz-
Szafúri Nazhát al-Madzsálisz cí mû mun ká já ban – me lyet „egy könyv ben ol va sott” –, 
an nak is el sõ köny vé ben el me sé li, hogy Mó zes, a hos  szú föl di ván dor lás em be re, út ja 
so rán ta lál ko zott Iblisszel, a sá tán ná lett lá za dó an gyal lal. Mi kor et tõl meg kér dez te, 
mi ért nem aláz ko dott meg Ádám elõtt Is ten pa ran cso la ta el le né re, ez így vá la szolt: 
„Nem akar tam hoz zád ha son ló len ni. Mert én igen is sze re tem Õt. Ho gyan aláz kod tam 
vol na meg más elõtt, mint Õ? Ak kor in kább ma gam ra vo nom a bün te tést. Te azt ál lí tot-
tad, hogy sze re ted Õt. Õ azt mond ta ne ked: ‘Nézd a he gyet!’ Te pe dig te kin te ted a hegy-
re ve tet ted. Pe dig sze me i det kel lett vol na be zár nod: lát tad vol na Õt.”

Désfalvi-Tóth And rás for dí tá sa


