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Kalandozás az iszlám világában

Akkurátus címe alapján akár szőr-
szálhasogató tudományos értekezést 
is sejthetnénk Bartha Júlia néprajzos, 
keletkutató most megjelent új könyvé-
ben. Az iszlám az anatóliai török népi 
kultúrában. Vallásökológiai tanulmány 
című, Karcagon napvilágot látott mű 
valóban szakmai feldolgozása a témá-
nak, de messze nem a száraz értekező 
próza szintjén. Ezt egyébként már re-
mekbe sikerült, vidámságot sugárzó 
címlapja is sejteti. A kötetet lapozva 
pedig hasonló, többségében az iszlám 
világ mindennapjainak nyüzsgését 
elénk táró szép képekben is gyönyör-

ködhet az olvasó. Szerzője maga is azt 
írja, hogy nem vallástudományi érteke-
zésnek szánta írását, hanem azt kívánja 
bemutatni, hogy egy vallás miképpen 
él a mindennapi környezetben, hogyan 
tud a változó kihívásoknak megfelelni, 
életben tartani saját kultusza mellett 
azt a kultúrát is, melynek önmaga is 
része és egyben ihletője is. Minderről 
Bartha Júlia így ír a kötet bevezetőjé-
ben: „Az emberek többsége úgy tekint 
a vallásra, mint hitbeli kérdésre, ami 
magányügy. Eszébe sem jut, hogy a vi-
lág egyharmadán az élet minden percét, 
minden szegmensét átszövi a vallás, a 
hit része, sőt meghatározó része a kultú-
rának. A társadalmi élet, a jogrend, az 
emberélet fordulóinak szokásrendje tele 
van szakrális vonatkozással. A hitélet, a 
vallásgyakorlás egyben közösségi élet is, 
a szakrális tér, közösségi tér, életélményt 
ad, összetartó erő és a társadalom ková-
sza.” Erről a kovászról szól valójában a 
kétszáz oldalas, szinte minden lapján 
számos, az iszlám világ mindennap-
jairól készült, színes, vagy monokróm 
archív felvételt is felsorakoztató mun-
ka. Bartha Júlia bevált gyakorlata sze-
rint a mindennapok, az emberi élet 
látható, érzékelhető állomásai, a szü-

letés, társválasztás, és az élet a végső 
állomása felől nézi a szakrális életet, 
így teszi kézzelfoghatóvá mondaniva-
lóját. Emellett térben is időben jókora 
kalandozásra hívja az olvasót. Ma az 
iszlám hallatán elsősorban az arab vi-
lág, illetve a migránshullám kibocsájtó 
országai jutnak az olvasó eszébe, holott 
a velünk egykor jelentős kapcsolatot 
ápoló, a magyar keletkutatás kiemelt 
célpontjaink számító belső-ázsiai or-
szágok is az iszlám kultúrkörbe tartoz-
nak. Ennek megfelelően kalauzolja el 
a könyv az olvasót a mai Törökország 
mellett például a jürükök, türkmének 
földjére is. Ahhoz pedig, hogy sajátos 
világukban könnyebben eligazodjunk, 
egyúttal részletesen megismertet ben-
nünket az iszlám vallás tárgyi kerete-
ivel, hagyományaival is. A dzsámik, 
mecsetek, medreszék, türbék, szent 
kutak, források világával, szentként 
tisztelt történelmi alakjaik életművével. 
Mellette természetesen bőven szól a 
muszlim ember mindennapjainak fizi-
kai, rituális kereteiről, ünnepnapjairól, 
beavat bennünket a számukra, illetve 
a kultúrájuk iránt érdeklődők számára 
is fontos, sokat mondó jelképeikről is. 
Bartha Júlia könyvének a mai olvasó, s 
nem utolsósorban a magyarok számára 
van egy külön üzenete is. A világ jelen-
legi, korántsem megnyugtató esemé-
nyeinek egyik sarkköve az iszlámmal 
való mind gyakoribb találkozás lehe-
tősége. Ilyenkor pedig az ismerethiány 
indokolatlan esetben is szülhet félelmet 
és ellenérzést. E kultúra megismerése, 
ezért segíthet abban, hogy józanabbul 
szemlélhessük, ezt a ma valóban kulcs-
fontosságú kérdést. Ami pedig a mi 
iszlámhoz való viszonyunkat illeti, azt 
sajátossá teszi számunkra a vele való 
másfél évszázados együttélésünk. Ami 
a harc és a pusztulás mellett kulturá-
lis kapcsolatot, értékeink kölcsönös 
átvételét, a másik fél megbecsülését is 
jelentette. Ennek szép, elgondolkodta-
tó mementója az a jászberényi emlék-
mű is, amely alatt immár megbékélve 
több száz éve együtt pihennek magyar 
és török végvári vitézek. Az iszlám ár-
nyaltabb szemlélete, jobb megismerése, 
melyhez Bartha Júlia most megjelent 
könyve is közelebb visz bennünket, 
segítségünkre lehet abban, hogy ez a 
megbékélés ne csak az emlékezés szint-
jén, hanem mai mindennapjainkban is 
kézzelfoghatóbb közelségbe kerülhes-
sen számunkra.

Szathmáry István újságíró

Bartha Júlia könyvének borítója


