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A szultán és a szent

Muhammad	al-Malik	al-Kamil,	Egyiptom	szultánja	és	Assisi	Szent	
Ferenc	meglepő	 találkozása	1219-ben	nem	ismeretlen	a	 történettu-
domány	számára.	A	Szent	az	5.	keresztes	hadjárat	idején	Damiettát	
ostromló	keresztes	sereget	kereste	fel.	

A	korabeli,	majd	időben	közeli	források	rendre	beszámoltak	erről	
a	látogatásról,	megerősítve	azt	a	történetírói	vélekedést,	hogy	a	sok	
forrás	éppen	úgy	nehezítheti	a	tisztán	látást,	mint	a	forráshiány,	vagy	
a	kevés	forrás.	A	közöttük	lévő	ellentmondások,	tisztázatlan	kérdé-
sek	könnyen	megzavarhatják	a	kutatót,	és	ezáltal	a	történeti	feldolgo-
zást	is	ellentmondásosan	befolyásolhatják.	Jelen	esetben	például	for-
rásaink	eltérően	indokolják	azt,	hogy	miért	vállalta	Szent	Ferenc	ezt	
az	utat,	téríteni	akart	volna,	vagy	a	szaracénokkal	(ahogyan	a	korban	
a	muszlimokat	nevezték)	való	békekötést	szerette	volna	elősegíteni?	
Milyen	céllal	kereste	a	muzulmánok	közelségét?	Hogyan	lehetséges,	
hogy	miután	gyakorlatilag	fogolyként	a	muszlimok	táborába	került,	
onnan	végül	szabadon	visszatérhetett	övéihez.	Kérdés,	hogy	egyál-
talán	milyen	szemszögből	kezelték	a	 látogatást	a	különféle	előjelű	
források?	Melyek	a	legendának	azok	a	részletei,	amelyek	csak	utó-
lag	kerülhettek	be	a	forrásokba,	és	kiegészítik-e,	vagy	éppen	lerom-
bolják	bizonyos	korábbi	ismereteinket,	elképzeléseinket?	És	persze	
nem	közömbös	annak	felkutatása	sem,	hogy	milyen	következményei	
voltak	a	 találkozásnak	az	adott	korban,	és	–	különlegességén	 túl	–	
milyen	tanulságokkal	szolgálhat	a	mára	nézve.

2019-ben	publikációk	sora	emlékezett	meg	a	találkozás	800.	év-
fordulójáról,	amelyek	azonban	véglegesnek	tűnő	válaszok	helyett	a	
kutatás	további	ösztönzőjének	bizonyultak.	E	további	kutatás	ered-
ményeit	kívánta	közreadni	a	münsteri	Aschendorff	Kiadó	vaskos	kö-
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tete.	A	25	tanulmányt	tartalmazó	munka	két	nagy	célt	tűzött	ki	maga	
elé:	a	sok	szempontból	való	(multiperspektivikus),	valamint	a	több	
tudomány	 felőli	 (interdiszciplináris)	megközelítést.	Az	 előző	 érde-
kében	nemcsak	az	eddig	domináns,	 sőt	szinte	kizárólagos	nyugati,	
latin-keresztény	 szempontot	 kívánták	 érvényesíteni,	 hanem	 a	 mu-
zulmán,	sőt	a	keleti,	ortodox	keresztény	szempontokat	is.	Az	utóbbi	
megközelítés	különböző	tudományágak	–	a	történelem	mellett	első-
sorban	a	teológia	–	bevonását	jelentette	a	találkozás	kortörténetének,	
hátterének,	következményeinek	vizsgálatába.	

A	kötet	öt	nagy	egységre	oszlik,	amelyek	a	történeti	perspektívák,	
a	visszatükröződés,	a	teológiai	vonatkozások,	a	vallások	közötti	dia-
lógus	mai,	és	ugyanez	(azaz	a	vallások	közötti	dialógus)	a	nem-fe-
rences	 résztvevők	 szemszögéből	 címeket	 viselik.	 A	 szerkesztők	
előszava	a	források	kritikus	bemutatását,	értelmezését	ígéri	az	eddigi	
egyoldalú	szemlélet	helyett.	A	tágan	megfogalmazott	cél	bő	két	tucat	
kutató	bevonásával	járt,	akik	között	egyaránt	találunk	az	OMF	kité-
tellel	megjelölt	 ferences	 (esetenként	azon	belül	 is	–	Cap	 jelöléssel	
–	kapucinus)	szerzeteseket,	nevük	után	megítélve	további	kereszté-
nyeket,	többnyire	valamelyik	európai	ország	arab	vagy	kifejezetten	
muzulmán	kutatóközpontjának	munkatársait,	de	arab	nevűeket	is.	A	
kölcsönösséget	erősíti,	hogy	a	négy	szerkesztő	között	két	európai	és	
két	muzulmán	nevűt	találunk.

Valójában	 már	 az	 első	 nagyobb	 egységet	 megelőző	 bevezető	
részben	 is	 találunk	egy	 (hetedik)	 történeti	 tárgyú	 tanulmányt,	amely	
a	 keresztények	 középkori	 „találkozásait”	 tekinti	 át	 muszlimokkal	
és	zsidókkal	(szerzője	Michael	Borgolte).	A	zsidók	esetében	ez	fo-
lyamatos	volt,	hiszen	Európában	az	európai	 emberekkel	együtt	 él-
tek,	de	a	konverzió,	a	vallás	elhagyása	gyakorlatilag	lehetetlen	volt.	
Térítésre	keresztény	oldalról	sem	került	sor,	voltaképpen	dialógusra	
sem,	a	keresztény	hitet	elhagyókat	(aposztaták)	halál	fenyegette.	Az	
egymás	mellett	 élés	nem	 jelentett	 igazi	kapcsolatot,	bár	az	eseten-
kénti	pogromok	ellenére	gyakorlatilag	békés	volt.	A	muszlimokkal	
viszont	az	európai	ember	–	ha	a	Hispániára	kiterjedő	arab	hódítástól	
eltekintünk	–	többnyire	csak	a	kontinens	határain	kívül	találkozha-
tott,	nem	feltétlenül	békés	körülmények	között.
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A	kötet	közel	felét	(333	lapot	elfoglaló)	történeti	egység	középpont-
jában	természetesen	az	5.	keresztes	hadjárat	bemutatása	áll.	Találunk	
visszatekintést	az	előzményekre,	a	korábbi	keresztes	háborúkra,	Jeruz-
sálem	oda-vissza	foglalására,	a	konkrét	hadieseményekre	(Stefan	Te-
bruck).	A	közvetlen	előzmények	között	 találkozunk	 II.	András	kirá-
lyunk	rövidre	sikerült	szentföldi	hadjáratával	is,	amelynek	során	1217	
őszén	VI.	Lipót	osztrák	herceggel	egyidejűleg	Akkonba	érkezett,	és	
találkozott	a	szentföldi	keresztény	államok	vezetőivel.	A	sok	vezető	
azonban	 nem	 tudott	megegyezni	 az	 összehangolandó	 hadműveletek	
fővezérségének	 kérdésében,	 így	András	 –	 kisebb	 csatározások	 után	
–	1218	januárjában	seregével	elhagyta	a	Szentföldet.	Akcióját	az	eu-
rópai	történetírás	nem	is	igazán	számítja	a	keresztes	hadjárat	részének,	
de	 jó	volt	észlelni,	hogy	az	európai	 történetírás	mégsem	feledkezett	
meg	róla.	Jöttek	persze	a	magyarok	helyett	németalföldiek	és	észak-
németek	(frízek,	alsó-rajnaiak),	akik	nagyobb	vállalkozásokba	fogtak,	
például	Damietta	ostromába,	ami	azonban	20	hónapi	próbálkozás	után	
1221	szeptemberében	kudarccal	végződött.	

Eddigi	ismereteinket	erősíti	meg	a	Szent	Ferenc	és	a	szultán	talál-
kozásáról	 szóló	 nyugati	 (latin)	 keresztény	 források	 felsorolása	 és	
elemzése	(Bernd	Schmies),	újat	jelent	viszont	a	keresztes	hadjárat-
nak	 és	 Damietta	 ostromának	 bemutatása	 a	 muzulmán	 (Thomas	
Würtz,	Kurt	Franz),	majd	a	szír	keresztény	források	(Joacim	Jakob)	
oldaláról.	A	szerzők	azt	sem	hagyhatták	figyelmen	kívül,	hogy	a	cím-
ben	jelölt	általánosító	elnevezések,	akár	a	muszlimok,	akár	a	keleti	
keresztények	 esetében	 egymástól	 elkülönülő	 irányzatokat,	 vallási	
vagy	 egyházi	 csoportokat	 jelölhettek.	 (Utóbbiak	 között	 az	 jelen-
tett	 választóvonalat,	 hogy	 elfogadták-e	 a	 451-es	 kalkedóni	 zsinat	
határozatait	 vagy	 sem.)	A	 frankoknak	 nevezett	 európaiak	 támadá-
sai	 a	muszlim	 felfogásban	 nem	 a	 Szentföldet	 felszabadító	 keresz-
tes	hadjáratokat	jelentették,	hanem	a	Földközi	tenger	felől	érkező	
folytonos	fenyegetést,	amely	véget	vetett	addigi	szinte	akadálytalan	
terjeszkedésüknek.	 Fenyegetettség-érzésüket	 csak	 fokozta	 a	 ke-
resztények	szívós	ellenállása	Hispániában,	Szicíliában,	a	mongolok	
előrenyomulása	Ázsiában.	A	kopt-keresztény	 források	 ismertetése-
kor	–	al-Hunkar	néven	–	még	egyszer	előfordul	II.	András	királyunk,	
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aki	Banub	kopt	pap	látomásában	1218	elején	olyan	kijelentést	tett,	
amit	a	keresztesek	egyik	későbbi	(sajnos	csak	átmeneti)	sikere	jósla-
taként	fogtak	fel.	Szent	Ferenc	rövid	életrajzának	írója	(Niklaus	Ku-
ster	OFMCap)	arra	hívja	fel	az	olvasó	figyelmét,	hogy	az	5.	keresztes	
hadjáratban	új	vonás	volt	a	háborúskodásnak,	a	muzulmánok	katonai	
legyőzésének	célja	mellett	a	térítés,	elsősorban	a	hadifoglyok	és	az	
árván	maradt	helyi	arab	gyerekek	között.	

Az	öt	egység	 terjedelme	meglehetősen	eltérő.	Míg	az	első	egy-
ségbe	 sorolt	 hat	 történeti	 tárgyú	 tanulmány	 (a	 tanulmányok	 egy-
negyede)	 300	 lapot,	 terjedelmileg	 nagyjából	 a	 kötet	 40	 százalékát	
foglalja	el,	a	további	négy	egységbe	a	tanulmányok	háromnegyede	
(szám	szerint	18)	tartozik	(kb.	380	lap,	terjedelmileg	60%).	Az	egyes	
írások	szűkebb	terjedelme	mögött	az	a	körülmény	áll,	hogy	az	ide	so-
rolt	tanulmányok	inkább	valamilyen	speciálisabb	részproblémát	tag-
lalnak,	amelyeket	nem	is	mindig	sikerült	közös	nevezőre	hangolni.	
Míg	a	történeti	egység	időben	Assisi	Szent	Ferenc	(és	az	5.	keresztes	
hadjárat)	korára	szorítkozott,	addig	a	további	egységek	időhatárai	a	
jelenkorig,	mondhatnánk	a	mai	napig	terjednek.

Időben	 csak	 lassú	 eltávolodást	 mutat	 a	 tematikailag	 egyébként	
meglehetősen	 tág	 határú	 visszatükrözés	 egység	 első	 tanulmánya,	
amelyben	 Assisi	 Szent	 Klára	 és	 a	 „szaracénok”	 „találkozásáról”	
olvashatunk	(Martina	Kreidler-Kos).	A	császárság	és	pápaság	küz-
delmei	során	II.	Frigyes	német-római	császár	1240-ben	lerohanta	a	
pápa	párti	Firenzét,	ahol	zsoldosai	komoly	pusztítást	végeztek.	A	San	
Damiano	kolostor	 nővéreit	Klára	 nővér	 –	 a	 szentté	 avatáson	valló	
tanúk	szerint	–	az	Eucharisztia	(oltári	szentség)	felmutatásával	men-
tette	 meg	 a	 támadóktól,	 akik	 gyaníthatóan	 észak-afrikaiak	 voltak,	
legalábbis	az	eseményt	megörökítő	képeken	színesbőrűként	ábrázol-
ják	őket.	Ritka	esettel,	a	ferences	testvér	Anselm	Turmeda	iszlám	hit-
re	való	áttérésével	találkozunk	a	következő	tanulmányban	(Nikolas	
Jaspert).	A	katalán	 származású	 renegát	keresztényellenes	 írásokkal	
vívott	ki	magának	ismertséget,	érveihez	azonban	jól	kellett	ismernie	
az	elhagyott	vallás	tételeit.	A	tanulmányban	–	a	témához	csak	érin-
tőlegesen	kapcsolódva,	keresztény	mártírok	felsorolásában	–	magyar	
vonatkozásra	is	bukkanhatunk,	a	mártír	Magyarországi	István	feren-
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ces	 atya	 említésével.	A	 képek	 súlya	 címet	 viselő	 tanulmány	 (Chi-
ara	Frugoni)	a	művészetek	nevezetesebb	Szent	Ferenc	ábrázolásait	
ismerteti,	míg	újabb	közlemény	foglalja	össze	a	Szent	és	a	Szultán	
találkozásáról	szóló	mozi	és	TV	filmeket	(Niklaus	Kuster).	Előbbiek	
sorát	1918–2016/17	között	készült	hét	kiemelkedő	alkotás	jelzi.

A	harmadik	nagy	egység	tematikailag	már	összefogottabb,	hiszen	a	
két	vallás	teológiai	összefüggései	vizsgálatának	biztosít	teret.	A	Biblia	
és	a	Korán	összevetése	során	nem	lehet	figyelmen	kívül	hagyni,	hogy	
az	Iszlámnak,	mint	a	kereszténységnél	fiatalabb	vallásnak,	reagálnia	
kellett	 a	 keresztény	 előzményekre	 (Georges	Tamer).	 	 Ezt	 a	musz-
lim	 források	 sem	 tagadják,	 számos	 tételüket	vezetve	vissza	bibliai	
előzményekre.	Hiszen	 történetük	 szerint	maga	Mohamed	 is	Gábriel	
arkangyaltól	kapott	ösztönzést	hittételei	kidolgozására.	Az	Iszlám	tör-
ténetének	első	három	évszázadában	a	két	vallás	között	kialakult	az	esz-
mecsere,	mondhatnánk	dialógus,	a	hitelvek	több	területén	elismerve	az	
összefüggéseket.	Konkrét	adatokat	tartalmaz	a	következő,	a	ferences	
missziós	 tevékenységről	 szóló	 tanulmány	 (Martino	Delgado).	 Szent	
Ferenc	szentföldi	útja	jól	jelképezi	a	rendalapító	missziós	szándékát,	
amely	azonban	a	rendtagok	számára	az	Újvilág	felfedezésével	valósul-
hatott	meg	igazán.	A	16–18.	században	a	rend	(immár	a	kapucinusokat	
is	beleértve)	15	ezer	tagja	közül	7725-en	vettek	részt	amerikai	térítő	
úton.	A	szerző	nem	rejti	véka	alá	bírálatát,	hogy	az	őslakosok	vallását	
egyszerűen	bálványimádásnak	 tekintve,	a	 legcsekélyebb	hajlandósá-
got	sem	mutattak	annak,	és	a	meghódítottak	szellemi	értékeinek	meg-
értésére.	A	domonkos	rendi	Bartholomeo	las	Casas	atyát	nevezi	meg,	
aki	több	készséget	tanúsított	erre,	s	az	ősi	vallások	kifejeződését	nem	a	
„bálványok”	anyagi	formájával,	hanem	a	mögöttük	álló	szellemi	érté-
kekkel	hozta	kapcsolatba.	A	missziós	vállalkozás	persze	áldozatokkal	
is	járt.	Ha	az	Újvilágból	nem	is,	szerző	Afrikából	erre	is	tud	szomorú	
adatot	hozni:	1673–1701	között	Angolában	és	Kongóban	49	hittérítő	
lelte	halálát,	s	a	38	hazajutó	közül	is	sokan	már	gyógyíthatatlan	beteg-
ségben	szenvedtek.

A	béke	bibliai	értelmezésétől	a	modern	pápák	békére	szóló	felhí-
vásaiig	 tekinti	át	a	 témát	az	eltérő	vallásúakkal	 szembeni	megbéké-
lésre	 irányuló	 törekvéseket	 középpontba	 állító	 tanulmány	 (Willem	
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Marie	Speelman).	A	szöveget	Mahatma	Ghandi-idézet	vezeti	be	(„A	
békéhez	nem	út	vezet,	a	béke	maga	az	út”),	amelynek	különlegessé-
ge,	hogy	katolikus	imahelyen,	az	amsterdami	Mózes	és	Áron	ferences	
templomban	olvasható.	A	megbékélés	elősegítése	két	katolicizmusra	
megtért,	 ferences	 szerzetessé	 vált	 hívő	 XX.	 század	 eleji	 kezdemé-
nyezése,	amelyben	az	egyházi	vezetőket	ösztönözték	a	más	vallásúak	
iránti	megértésre	és	megbékélésre	(Andres	Renz).	Ez	a	törekvés	végül	
katolikus	szinten	a	II.	Vatikáni	Zsinatnak	a	más	vallásokkal	szemben	
türelmet	hirdető	 állásfoglalásában	 jutott	 egyetemes	érvényre.	A	har-
madik	egységet	az	úgymond	„ellentétes”	oldal	szemléletét	tükröző	ta-
nulmány	zárja,	amely	az	arab	da’wa	kifejezés	értelmezését	vizsgálja	
(Amir	Dziri	–	Catharina	Rachik).	A	már	a	Koránban	is	előforduló	kife-
jezés	a	hívó	Isten	és	az	arra	reagáló	ember	közti	változó	együttműkö-
dési	folyamatot	fejezi	ki.	Míg	eredetileg	az	egyén	meggyőződésében,	
fejlődése	következtében	a	közösség	hitében	játszott	szerepet.	

A	két	utolsó	egységben	a	vallások	közötti	eszmecsere	(párbeszéd)	
mai	formáiról	olvashatunk.	A	katolikus	(szorosabban	ferences)	kö-
zelítést	 bemutató	 négy	 tanulmány	 bizakodó,	 optimista	 hangvételű	
(szerzőik	 Michaela	 Quast-Neulinger,	 Johannes	 B.	 Freyer	 OFM,	
Stefan	Federbusch	OFM,	Mouhanad	Khorchide),	míg	a	„nem-feren-
ces”	kezdeményezések	közé	sorolt	öt	 írás	(David	Roschenschmidt,	
Ludger	Kaulig,	Ulrich	Dehn,	Miled	Abroud,	Ruprecht	Polenz)	talán	
kevésbé	az.	Olvashatunk	a	mai	katolikus	missziós	 tevékenységről,	
a	különféle	vallások	képviselőit	1986	októberében	Assisibe	hívó	II.	
János	Pál	pápa	kezdeményezéséről,	egy	1991-es	pápai	tanácsi	doku-
mentumról,	amelyek	mind	a	megbékélés,	távlatilag	a	világbéke	meg-
teremtésének	szándékát	fejezték	ki.	Többlépcsős	tervek	születtek	a	
párbeszéd	felvételétől	az	együttműködésig	vezető	út	lehetséges	állo-
másainak	kidolgozásával,	a	demokratikus,	ennek	megfelelően	szeku-
larizált	államban	az	egyházakkal	és	vallásokkal	szembeni	politika	ja-
vasolt	részleteivel.	És	mindeközben	feltűnnek	a	mai	valóság	tragikus	
ellenpéldái,	a	közel-keleti	háborúk	előtt	nyugalomban	élő	lakosság,	
mindenekelőtt	a	keresztények	üldözése,	az	európai	terrorakciók	által	
megfélemlített	 lakosság	 ellenérzése,	 a	 bevándorló,	munkát	 vállaló	
(muszlim)	 törökökkel	 viszonylag	 békében	 élő	 Németországban	 a	
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muszlim	problémának	a	vallási	oldalról	a	biztonságpolitika	oldalá-
ra	tolódása.	A	számtalan	elriasztó	példa	közül	csak	egyet:	Szíriából	
több	mint	hat	millió	embernek	kellett	elmenekülnie,	Aleppo	egykor	
250	ezres	keresztény	közössége	30	ezerre	olvadt.	

A	 fénysugarat	 Libanon	 jelenthetné,	 ahol	 az	 alkotmány	 17	 egy-
ház	 szabad	működését	 ismeri	 el,	 amelyek	 közül	 12	 keresztény,	 öt	
muszlim.	(A	cikk	nem	magyarázza	meg,	hogy	a	szintén	elfogadott	
zsidó	 vallást	 miért	 nem	 adja	 hozzá	 tizennyolcadiknak.)	A	 libano-
ni	 nagymufti	 politikai	 tanácsadója,	Muhammad	Al-Sammak	 azt	 is	
megfogalmazta,	hogy	milyen	veszélyeket	rejt	országa,	de	általában	a	
térség	számára	a	keresztények	kivándorlása.	A	mindennapi	gyakor-
lat	szempontjából	hátrány	 lenne,	hogy	a	keresztények	által	végzett	
szociális	és	kulturális	feladatok	a	maradókra	hárulnának,	de	nagyobb	
probléma	ennél,	hogy	távozásuk	vallásilag,	kulturálisan	elszigetelné	
a	maradókat,	akik	így	meglehetős	elzártságba	kerülnének.	Libanon	
példája	azonban	még	a	Közel	Keleten	sem	talált	követésre.

A	kötet	 szerzői	 egyébként	nemcsak	 azokban	 a	 tanulmányokban	
aktualizálnak,	azaz	foglalkoznak	a	ma	a	keresztény	és	a	muszlim	vi-
lág	közötti	kapcsolatteremtési	próbálkozásokkal,	amelyek	címükben	
is	tanúsítják	ezt,	hanem	más	–	történeti	vagy	teológiai	–	jellegű	szö-
vegekben	is.	Már	a	szerkesztők	előszava	felhívja	a	figyelmet	Ferenc	
pápa	megbékélést	szolgáló	2019-i	Marokkóba,	illetve	Abu	Dhabiba	
tett	 látogatására,	amelynek	során	utóbbi	helyen	az	Al-Azhar	Egye-
tem	nagyimámjával,	Ahmad	Muhammad	Al-Tayyebbel	dokumentu-
mot	is	írtak	alá	„Minden	ember	testvériségéről	a	világ	békés	egymás	
mellett	élése	érdekében”	címmel.

A	kötet	értékelését	két	oldalról	érdemes	megközelítenünk.	Bár	a	
történelmi	egység	tanulmányait	a	téma	legjobb	szakértői	írták,	a	for-
rások	hiányosságain	 végül	 ők	 sem	 tudták	 túltenni	magukat.	Hiába	
igyekeznek	az	egyes	szerzők	álláspontjukat	kifejteni	például	abban	
a	kérdésben,	hogy	végbement-e	a	nevezetes	találkozás	a	Szultán	és	
a	Szent	között,	az	olvasó	számára	ugyanez	mégis	megválaszolatlan	
marad.	Kétségtelen,	hogy	az	esemény	konkrétan	egyik	korabeli	for-
rásban	sem	szerepel,	említése	a	keresztény	forrásokban	csak	későb-
biekben	válik	elfogadottá,	míg	a	keletiek	végleg	hallgatnak	róla.	Mi-
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után	a	szerkesztői	előszó	figyelmeztet	az	esemény	kétséges	voltára,	
addig	a	kötet	 szerzői	közül	egyesek	 (pl.	Niklaus	Kuster)	elképzel-
hetetlennek	 tartják,	hogy	a	humánus,	őszinte,	 érdeklődő,	békepárti	
al-Malik	al-Kamil	szultán	ne	értesült	volna	a	muszlim	táborba	került	
szerzetesről,	 és	 ne	 kereste	 volna	 a	 találkozást,	 ha	 erről	 a	 források	
hallgatnak	is.	Mások	(pl.	Bernd	Schmies)	viszont	a	találkozást	leg-
feljebb	valószínűnek	tartják.	De	ha	igaz,	akkor	sem	tudjuk	milyen	cél	
–	a	térítés	vagy	a	disputa	szándéka	–	vezette	Ferencet	a	muszlimok	
közé,	és	ennek	érdekében	miről	beszélgethetett	a	szultánnal?

Az	értékelés	másik	kiindulópontja	a	kötet	egyoldalúsága,	amely	
sajnos	 a	 való	 életből	 táplálkozik.	A	 két	 nagy	 világvallás	 egykorú	
és	 mai	 kapcsolatrendszerének,	 sőt	 éppen	 dialógusának	 ábrázolása	
bizony	 egyoldalú.	 Bár	 a	 szerzők	 között	 több	 muzulmán	 szakértő	
szerepel	(nevük	után	ítélve	hárman	arab	származásúak),	valameny-
nyien	 európai	 kötődésűek,	 német-,	 olaszországi	 vagy	más	 európai	
egyetem	oktatói,	iszlámmal	foglalkozó	kutatóközpont	munkatársai.	
Az	egyetlen	aktuális	kivétel	Miled	Abboud,	akit	a	szerzők	listája	a	
libanoni	maronita	egyház	papjaként	mutat	be,	2020-ig	azonban	ő	is	
Európában	élt,	és	a	münsteri	püspökség	arabul	beszélő	keresztényei-
nek	lelkésze	volt.	Iszlám	országban	élő	más	tudós,	pláne	muszlim,	a	
szerzők	között	nem	szerepel.	

Az	Aschendorff	Kiadó	kötete	nemcsak	terjedelmével	érdemli	ki	az	
impozáns	jelzőt.	A	minden	igényt	kielégítő	tanulmányok	többnyire	
élvezetes	olvasmányt	nyújtanak	bármely	–	történész,	teológus,	vagy	
éppen	valamelyik	 tudományt	kedvelő	–	olvasó	 számára.	Az	eszté-
tikai	 élményt	 az	 a	 24	 színes	 kép	 szolgálhatja,	 amely	 a	 különböző	
korokban	Szent	Ferenc	élettörténetének	egyes	elemeihez	kívánta	kö-
zelebb	hozni	a	szemlélőt,	és	amelyeknek	része	az	a	motívum,	amikor	
a	Szent	az	őt	alázattal	hallgató	turbános	muszlimok	előtt	prédikál.

Der Sultan und der Heilige. Islamisch-Christliche Perspektiven auf die Begegnung des hl. 
Franziskus mit Sultan (1219–2019). [A	szultán	és	a	szent.	Szent	Ferenc	és	a	szultán	talál-
kozása	iszlám	és	keresztény	szemszögből	(1219–2019)].	Herausgegeben	von	Amir	Dziri,	
Angelica	Hilsebein,	Mouhanad	Khorchide	und	Bernd	Schmies.	Aschendorff	Verlag,	Müns-
ter	2021.	X	+	536	o.	Abb.	24		
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