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e mlékszem, hogy a tömeges népvándorlásról 
a nyolcvanas évek derekán hallottam először. 
Kertész Ákossal készítettem interjút a cseh 

Kmen c. folyóiratnak és rendkívül szokatlan volt, hogy 
abban a közéleti légkörben, amely akkoriban minde-
nekelőtt a gorbacsovi peresztrojka és glasznoszty prog-
ramjától remélt valamiféle változást a cseh társadalom-
ban, valaki a klímaváltozást, a világ egyes országai kö-
zött tapasztalható és egyre mélyülő gazdasági szakadé-
kokat, illetve a népvándorlást jelölte meg a 21. század 
legfontosabb kihívásaként.

Kertész arról is beszélt az interjúban, hogy egy sza-
bad társadalomban a változások csak ritkán ugrássze-
rűek, senki sem képes átlépni saját árnyékát, a törté-
nelmi és kulturális beidegződések (viszonylag) min-
dig szigorú logikával tartják mederben a változások 
menetét és irányát. 

Nos, az elmúlt három évtizednyi idő elég meggyő-
zően igazolta a fentebb elmondottakat. Mára töb-
bé-kevésbé egyértelműen kiderült, hogy a közép-eu-
rópai országok és nemzetek közös múltja napjainkig 
ható relevanciával bír. A mai kihívásokra országaink – 
vagy azok politikai képviseletei – számos esetben ha-
sonló válaszokat adnak, ugyanakkor az is láthatóvá 
vált, hogy a mindenkori különbözőségek szerepe is 
megnőtt a régióban. Az alábbiakban a könyvszemle és 
a recenzió célomhoz idomított hibrid műfajában sze-
retném röviden bemutatni, milyen válaszokat (is) ad 
a cseh tudományosság, az egyház, illetve az irodalom 
a bevándorlás kérdéseire. Természetesen tudatában va-
gyok annak, hogy a magyar tudomány válaszai is (ra-
dikálisan) különböz(het)nek a napi politikától, a saj-
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tóban (meg)teremtett és ezáltal „legitimált” politikai 
közbeszédtől, mi több, ez a politikai közbeszéd jelen-
tős mértékben alá is áshatja a tudományos értekezé-
sek súlyát és jelentőségét. Éppen ebben az összefüg-
gésben érdemes leszögezni, hogy a jelenleg meghatá-
rozó magyar köz- és számos kormány közeli média 
beszédmódja csupán a kisszámú szélsőjobb (elvétve 
szélsőbal) cseh médiumokra jellemző. Erről a szlová-
kul, s így (talán még) csehül is tudó magyarok köny-
nyedén meggyőződhetnek.

Tudományos berkekben

Ha széttekintünk tehát az utóbbi évek cseh könyv-
piacán, aligha kerülheti el figyelmünket a migráci-
óval, s az ezzel kapcsolatos témakörökkel foglalko-
zó kiadványok sokasága. Csupán madártávlatból ves-
sünk egy pillantást a gazdag kínálatra, érzékeltetve 
annak sokszínűségét, a lehetséges megközelítések szé-
les spektrumát.

A cseh orientalista, Bronislav Ostřanský által szer-
kesztett Islamofobie po česku (Iszlámfóbia cseh mód-
ra, Vyšehrad, 2018, 296 o.) c. kötetben politológu-
sok, valláskutatók és az iszlámmal foglalkozó más szak-
emberek keresik a választ arra a kérdésre, honnan ere-
deztethető az utóbbi időben tapasztalható iszlámfóbia 
abban az országban, ahol elenyésző mennyiségű mu-
zulmán (muszlim) él. A széleskörű elemzésben fon-
tos szerepet kap napjaink szociális hálózatainak a je-
lentősége, illetve a különféle szélsőséges cseh politikai 
irányzatok palettájának a feltérképezése.  
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A Cseh Tudományos Akadémia és a prágai Ká-
roly Egyetem különböző karainak kutatói és oktatói 
tollából származnak azok a tanulmányok, melyeket 
Zdeněk Uherek rendezett sajtó alá a Migrace c. gyűj-
teményben (Migráció, Past production s.r.o., Edice 
Moderní dějiny, 2016, 148 o.), melyben a 20. század 
2. felétől napjainkig bezárólag elemzik az egymást kö-
vető migrációs hullámokat. A kötet a témával kapcso-
latos történelmi, jogi és más kérdések mellett arra is 
rámutat, mennyire sikeres a bevándorlók beágyazó-
dása új környezetükbe.

Az ifjú David Nekola történész Islám a terorismus 
(Az iszlám és a terrorizmus, Lhoťan Lukáš, 2017, 272 
o.) sok szakmai vitát kiváltott munkája azt az alapkér-
dést taglalja – olykor provokatív, de nem szélsőséges 
éllel –, hogy vajon tényleg motiválja-e az iszlám a ter-
rorista cselekedeteket. A szerző párhuzamot von a Ko-
rán és a Biblia között, bemutatja a szent szövegek ha-
sonlóan békés és kevésbé békés részleteit, a két vallás 
történelmének véres mozzanatait. 

A neves brit közgazdásznak, az oxfordi egyetem 
professzorának, a szegénység problémáinak és az 
afrikai földrész tekintélyes szakértőjének, Sir Paul 
Colliernek Exodus. Jak migrace mění náš svět (Exodus. 
Hogyan változtatja meg a migráció világunkat, Libri, 
2017, 260 o.) címmel jelent meg egyik ugyancsak 
sok vitát kiváltó, de sok tekintetben nagyon kiegyen-
súlyozott műve, melyet a szerző még a szíriai válság 
előtt vetett papírra, mindazonáltal aktualitásából azóta 
sem vesztett. Három szempontból közelíti a migráció 
problémáját : egyrészt a migránsok, másrészt az otthon 
maradottak, harmadrészt pedig a befogadó országok 
perspektívájából és számot vet azokkal a kérdésekkel 
is, melyek a migráció mellett, illetve ellene szólnak. 
Ugyancsak angolból fordították cseh nyelvre a brit The 
Guardian riporterének, Patrick Kingsley-nek a Nová 
Odyssea (Az új Odüsszeusz, Kniha Zlín, 2017, 340 o.) 
c. munkáját, aki a menekülők sorsát nyomon követ-
ve fest megrázó képet arról, hogy a „névtelen töme-
gek” konkrét emberek sorsát rejtik. A tavaly elhunyt 
lengyel-zsidó származású neves baloldali brit szocio-
lógus, Zygmunt Bauman Cizinci před branami (Ide-
genek a kapuk előtt, Broken Books, 2017, 98 o.) c. 
művében a napjainkban tapasztalható erkölcsi pánik 
okait elemzi, és felhívja a figyelmet azon politikusok 
felelősségére, akik visszaélnek állampolgáraik félelme-
ivel. Kerítés helyett hidak építését javasolja.

Ondřej Beránek és a már korábban is említett 
Bronislav Ostřanský rendezték sajtó alá az Islámský 
stát (Az Iszlám Állam, Academia, 2016, 296 o.) c. ta-
nulmánygyűjteményt, melyben a Cseh Tudományos 
Akadémia más tudóstársaival egyetemben elemzik 
a címben jelölt szélsőséges államalakulat (ön)gyilkos 
terrorcselekedeteit, azok mozgatórugóit és propagan-
dáját. A cseh orientalista Ostřanský nevéhez két to-

vábbi publikáció is fűződik. A Stíny minaretů (A mi-
naretek árnyékai, Academia, 2016, 276 o.) összesen 
22 muzulmán és nem-muzulmán jeles tudós, újság-
író és politikus gondolatait mutatja be azokról a kér-
désekről, amelyek a cseh társadalmi diskurzusban az 
iszlámmal és a muszlimokkal kapcsolatos viták közép-
pontjában állnak. Korábban, lexikon-szerűen, ugyan-
csak ő szedte egy csokorba Atlas muslimských strašáků 
(A muszlim rémképek atlasza, Academia, 2014, 192 
o.) címmel azokat a kulcsszavakat, illetve azok tárgyi-
lagos magyarázatait-értelmezéseit, melyek a cseh mé-
diában a legrettegettebbek közé tartoznak.

Az algériai származású és az Egyesült Államok-
ban élő Karima Bennoune professzorasszony a Kali-
fornia Egyetem oktatója, nemzetközi jogot tanít, és 
élete során számos afrikai, közép-keleti, és más ázsi-
ai államban eltöltött évei során szerezte tapasztalatait 
a fundamentalista, szélsőséges iszlámról és annak ra-
dikális cselekedeteiről, melyek elsősorban az érintett 
területeken élő egyszerű muszlimokat veszélyeztetik. 
Az ő névtelen, hősies és mellőzött világukról ad ké-
pet a Tady vaše fatwa neplatí (Itt az önök fatwája nem 
érvényes, Vyšehrad, 2016, 400 o.) c. magával ragadó 
könyv, melyben a szélsőséges iszlámmal belső harcot 
vívó és éppen ezért legveszélyeztetettebb aktív részve-
vőkkel folytatott beszélgetésekből világlik ki a muzul-
mán világ belső megosztottsága.

Több jelentős cseh monográfia szerzője, az 
arabisztika és az iszlám világ kitűnő szakértője Miloš 
Mendel, a Cseh Tudományos Akadémia kutatója. 
A Muslimové a jejich svět (A muzulmánok és az ő vi-
láguk, Dingir, 2015, 301 o.) c. munkájában az iszlám 
hívők hitéről, szokásairól és gondolatvilágáról ad elő-
ítélet mentes áttekintést. Elméleti és gyakorlati szem-
pontból is számos olyan tényezőre hívja fel a figyel-
met, amely az európai (hazai) közgondolkodásban fél-
igazságokra épülve rögzült. Ugyanennek a szerzőnek 
a tollából származik az Arabské jaro (Az Arab Tavasz, 
Academia, 2015, 352 o.) c. munka, amely a címben 
jelzett és világszerte elhíresült események történelmi, 
szociális és kulturális hátterére világít rá. 

A muszlimok csehországi és nyugat-európai integ-
rációjának tapasztalatait gyűjti egybe Karel Černý szer-
kesztésében a „Nad Evropou půlměsíc“ (Félhold Euró-
pa fölött, Karolinum, 2015, 280 o.) c. kötet, amely 
elsősorban kiváló fiatal cseh szakértők munkáit tar-
talmazza. A tanulmányokból az derül ki, hogy a cseh-
országi muzulmánok kiválóan integrálódtak a társa-
dalomba (akár sikeresebben is, mint Nyugat-Euró-
pa más országaiban), elfogadják annak törvényeit, és 
nem jelent számukra problémát a szekularizált állam 
és a muszlim közösség együttélése.

A számos európai egyetemen oktató olasz nem-
zetiségű középkor-kutató, Franco Cardini, Chalífa 
a Západ (A kalifa és a Nyugat, Vyšehrad, 2016, 170 
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o.) c. műve párhuzamos elemzését adja a szélsőséges 
iszlám fejlődésének és a Nyugat képmutató és hibás 
politikájának. A szerző rámutat, hogyan erősítette 
egymást a történelemben – és napjainkban is – a két 
pólus, amely az Iszlám Államnak és annak vezérének 
a felemelkedéséhez vezetett, aki végül minden arabok 
legfelsőbb vezetőjének, új kalifának kiáltotta ki magát. 

A Přes moře (A tengeren át, Grada, 2015, 128 o.) 
címet kapta a német-cseh, riporter-fotoriporter, Wolf-
gang Bauer és Stanislav Krupař szerzőpáros közös 
munkája, melyben a két jó barát Egyiptomtól követi 
nyomon a szíriai menekültek útját Európába. A drá-
mai riportkötet lebilincselően mutatja be nem csak 
magukat a menekülteket, de az embercsempészeket 
és a menekültekkel szemben fellépő represszív ha-
tóságokat, illetve az út során tapasztalt segítő embe-
ri magatartást is. 

A lista korántsem teljes. A közelmúlt történéseit te-
kintve kétségtelenül jogosan sorolhatnánk itt fel olyan 
publikációkat is, melyek hétköznapi valóságunk egyik 
legégetőbb problémájában, az álhírek terjesztésében 
próbálnak meg a tudomány, illetve a népszerűsítő tu-
domány eszközeivel legalább részben rendet vágni, 
útmutatót nyújtani az elképesztő méreteket öltő hír-
áradat kritikus befogadásához és ezzel segíteni a mé-
dia fogyasztóit, Ilyen például a Nejlepší kniha o fake 
news (Az álhírekről szóló legjobb könyv, CPress, 2018, 
144 o.), amely két brünni politológus, Petra Vejvodová 
és Miloš Gregor közös munkája, vagy Petr Nutil cseh 
újságíró, grafikus és író Média, lži a příliš rychlý mozek  : 
průvodce postpravdivým světem (Média, hazugságok és 
a túl gyorsan járó agy : bevezetés az igazságokon túli 
világba. Grada, 189 o.) c. műve. Az egyetemek és más 
akadémiai intézetek rendszeres nyílt előadásokat és 
egyéb foglalkozásokat szerveznek a széles nyilvánosság 
számára (is) és az utóbbi időben a cseh belügyminiszté-
rium keretében intézményesített formában is odafigyel-
nek az álhírek gyártóira és terjesztőire (a Centrum proti 
terorismu a hybridním hrozbám /Terror- És Hibrid Fe-
nyegetettség Elhárítási Központ/ 2017 óta működik). 

Visszatérve a könyvek világába, az alábbiakban két 
olyan kötetre vetünk közelebbi pillantást, melyek 
ugyancsak a migráció problémáit érintik, sajátos, s az 
eddigiekben csak részben érintett szempontokból és/
vagy módon.

A hit ösvényein

Az egyik Pavel Hošek : Islam jako výzva pro křesťany 
(Az iszlám, mint keresztényeknek szóló kihívás, Návrat 
domů, 2016, 93 o.) c. könyve, amelyet szívem szerint 
mindenkinek kötelező alapolvasmánnyá tenném, aki 

a témához bármilyen írásos megjegyzést kíván fűzni. 
A téma iránt lazábban érdeklődőknek pedig melegen 
ajánlottá, lévén hogy aligha találhatnánk ennél tömö-
rebb összefoglalását mindannak a komplex kérdéskör-
nek, amely témánkhoz kapcsolódik. 

Pavel Hošek (1975) komoly tapasztalatokkal bír 
a kommunikáció és közvetítés terén : A Károly Egye-
tem Evangélikus Teológiai Karán a Religionisztikai 
Tanszék vezetője, pedagógusa, másrészt a Církev 
bratrská, azaz a Testvéri Egyház lelkipásztora-prédi-
kátora (vigyázat : nem keverendő össze a Csehtest-
vér Egyházzal /Českobratrská církev/). A szóban forgó 
egyház 1882-ben jött létre a Szabad Cseh Evangéli-
kus Egyház (Svobodná evangelická církev česká) illetve 
a Szabad Református Egyház (Svobodná reformovaná 
církev) fúziójának eredményeként, és csupán Cseh-
országban és Szlovákiában fejti ki tevékenységét. 
Nemzetközileg az International Federation of Free 
Evangelical Churches (Szabad Evangélikus Egyházak 
Nemzetközi Szövetsége) tagegyháza. Eszményük a hit 
közös megvallása és a Biblia szerinti keresztény életvitel. 
Hošek nyolc önálló könyv szerzője, melyeket – tömö-
ren szólva – a felekezetek közötti párbeszéd elősegítésé-
nek az igénye hat át. Mindennek az eredője ez a tudó-
si igényességgel megírt kicsiny terjedelmű mű, amely 
a lehető legérthetőbben, valódi prédikátori, nemesen 
egyszerű nyelven szól nem csupán hívőkhöz, de akár 
az ateistákhoz is (ezt a párbeszédet fel is vállalja mű-
vében). Az olvasást a tudományos műveknél megszo-
kott jegyzetapparátus sem nehezíti, a nagyon bősé-
ges szakirodalmat az ennek szentelt utolsó fejezet tar-
talmazza, amely egészen a múlt század utolsó évtize-
détől sorakoztatja fel a vonatkozó több tucatnyi cseh, 
s még annál is több (főleg) angol nyelvű szakkönyvek 
kommentált listáját.

A kötet nyolc fejezetre (és számos alfejezetre) ta-
golódik, melyeknek már a címe is beszédes és jól kö-
vethetővé teszik a szerző érvelésrendszerének a logi-
káját, koherenciáját. Az első a Mit tenne Jézus címet 
viseli, majd ezt követik A történelem tanulságai, a Ke-
reszténység, vagy Európa, vagy Nyugat, Az aranyszabály 
mint módszer, Az iszlám valódi alapjai ?, Miben van te-
hát a különbség ?, Merre nem vezet az út, Mit fogunk 
mindezzel tenni, s végül az Ui. Mit olvassunk ? c. feje-
zetek. A szerző már a bevezetőjében egyértelművé és 
nyilvánvalóvá teszi, hogy a téma korántsem triviális, 
s válaszainak ennek megfelelően adekvát súlyt kíván 
adni. Elsőként tényszerűen és (ön)kritikusan azt em-
líti, hogy már a felmerülő kérdésekre adandó és/vagy 
adható válasz keresztény jellege is vitatott, hiszen Fe-
renc pápa felhívása a muszlim menekültek megsegí-
tésére éppen úgy hivatkozik a kereszténységre, mint 
Donald Trump kategorikusan muszlimellenes nyilat-
kozatai (5.o). Ugyanakkor pragmatikus szempontból 
azt is rendkívül fontosnak tartja a szerző, hogy a jelen-
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legi keresztény-muszlim konfliktus mögött több mint 
2 milliárd hívő keresztény és 1,6 milliárd muzulmán, 
tehát gyakorlatilag az emberiség fele áll. A keresztény-
ségre való hivatkozást tehát nem lehet azzal indokolni, 
mit gondol erről maga a hivatkozó, ahhoz a keresz-
tény tan alapját jelentő Szent Biblia, annak is elsősor-
ban a négy evangéliuma lehet az irányadó útmutatója. 
A „what would Jesus do”, azaz a „mit tenne Jézus” kérdés, 
melyet a szerző (s vele az olvasó) a szövegben angol és 
cseh nyelven újra és újra feltesz, mikor válaszaiban és 
teendőiben elbizonytalanodik, kételkedik vagy éppen 
csak tanácstalan. A két felekezet híveinek óriási száma 
pedig annak veszélyét rejti, hogy a belsőleg megosz-
tott kereszténység s az ugyancsak belsőleg megosztott 
iszlám rossz válaszai az egymással szembeni indulato-
kat csak tovább szítják. Hošek rámutat, hogy a Bib-
lia néhány kulcsfontosságú történetében az Úr kérdés 
formájában tárja az ember elé a kihívásokat, mint pél-
dául az Ádámhoz intézett „Hol vagy ?”* a bűnbeesést 
(Ter 3,9), vagy a Káinnak feltett „Hol van a testvéred, 
Ábel ?” (Ter 4,9) a testvérgyilkosságot követően (7.o). 
Az Úr tehát nem haragos döntést (rozhněvaný verdikt) 
hoz, hanem kérdés formájában ad jelet. Ilyen jelnek 
tartja a szerző napjaink válságos történéseit is, ebben 
az értelemben keresi a keresztény válaszokat. Ezek a vá-
laszok nem lehetnek tetszőlegesek, nem válogathatunk 
kényünkre-kedvünkre a nekünk tetsző cselekedetek-
ből. Jézus tettei és útmutatásai parancsolatok. „A ke-
resztényeknek nem azt ajánlják, hogy szeresd embertár-
sadat, mint saját magadat, hanem arra utasítják őket. 
Nem azt ajánlják nekik, hogy úgy bánjatok az embe-
rekkel, ahogy akarjátok, hogy veletek is bánjanak. Ezt 
megparancsolják nekik” (35.o). Hošek ebben nem lát 
önfeladást és/vagy naivitást. „A biztonság fontos. És az 
is világos, hogy az igazságosság elve és a törvények min-
denkire egyformán vonatkoznak. A muszlimok és nem 
muszlimok ésszerű együttélésének lehetséges formáit ke-
resve mindenekelőtt szakmai kompetenciára, tárgyilagos-
ságra, józanságra és igazságosságra van szükségünk” (10-
11. o). Önfeladásnak éppen ellenkezőleg azt tartja, ha 
„félelmeink eluralkodnak fölöttünk” vagy „hebehurgyán 
(překotně) igyekeznénk felsőbbrendűségünket bizonygat-
ni” (11.o). Napjaink történéseiben új lehetőséget lát 
„újra felfedezni saját kereszténységünk lényegét” (11.o). 

Az iszlám és a kereszténység másfél évezredes tör-
ténelmi torzsalkodásaira visszatekintve általánosság-
ban és tömören az mondható el – véli a szerző –, hogy 
a kereszténység nem tudott a kihívás(ok)ra megfele-
lő keresztényi válasz(oka)t adni. Ennek oka az állan-
dó veszélyeztetettségi érzésben található, ami törté-
nelmi szempontból számos esetben érhető és jogos is 
volt. Ugyanakkor azt is látni kell, hogy a keresztény-

ség a muszlimok szemében a „szeretetet” zászlajára tű-
ző, s eközben erőszakos hatalmi politikát folytató Bi-
záncnak köszönhetően mindig is hiteltelen volt. De hi-
teltelenné tették szemükben a kereszténységet annak 
belső harcai is (Hošek példaként a nesztoriánus egy-
ház és a monofiziták üldöztetését említi más keresz-
tény egyházak részéről). Az üldözött keresztények Bi-
zánc bukását és annak részleges muszlim megszállását 
tulajdonképpen megkönnyebbüléssel fogadták. s ál-
talában elmondható, hogy muszlim fennhatóság alatt 
azok a keresztény csoportok tűntek el vagy olvadtak 
be, melyek belsőleg megosztottak és ernyedtek (mdlé) 
voltak. A keleti kereszténység tapasztalataiból a későbbi 
korokban, a reformációt követően sem tanultak a ke-
resztény egyházak, s így van ez mindmáig számos eu-
rópai és amerikai keresztény egyház esetében, melyek 
ezáltal inkább a kölcsönös megértés akadályaivá válnak.

De voltak természetesen az árral szemben úszó ke-
resztények is, melyek közül a szerző Assisi Szent Feren-
cet (1182-1226) említi, aki személyesen látogatott el 
muszlim országokba, hogy párbeszédet kezdeményez-
zen és megismerkedjen hitükkel, amit az egyedül jár-
ható útnak tartott. Ugyancsak régebbi korokból em-
líti a rendkívül kalandos életű Boldog Ramon Llull-t 
(latin nevén Raimundus Lullust, 1232 ? – 1315), aki 
megkerülhetetlenül fontosnak tartotta, hogy „a hívek 
intenzíven foglalkozzanak az iszlámmal és tanulmányoz-
zák a Koránt” (19.o). A modern korból a neves francia 
iszlámkutatót Louis Massignon-t (1883 – 1962), a ka-
tolikus-muszlim párbeszéd úttörőjét és a régiónkban 
kevésbé ismert Kenneth Cragg (1913-2012) brit pro-
fesszorra hívja fel a figyelmet, aki amellett, hogy az isz-
lám kiváló kutatója volt, egyben az anglikán egyház 
püspökeként is tevékenykedett Egyiptomban.

Ebben a fejezetben olvashatjuk azokat a triviális, 
de hétköznapi tévhiteink szempontjából mégis külö-
nösen fontos számszerű adatokat, melyek arabok és 
muszlimok közép-európai környezetben meglehető-
sen gyakori azonosítását, egybemosását cáfolják. Az 
arabok a világ muszlimjainak csupán egyötödét teszik 
ki, és a mai világban élő arabok között több keresz-
tény van, mint muszlim. Vagyis, ahogy a szerző fogal-
maz : „Nem igaz, hogy aki arab, az muszlim, s végkép-
pen nem, hogy aki muszlim, az arab” (22.o). Nem ke-
vésbé fontos megállapítás az sem, hogy mikor az eu-
rópaiak, de akár az európai keresztények is, az iszlám-
ban a hit és a világi hatalom összefonódását bírálják, 
megfeledkeznek arról, hogy ez évszázadokon keresz-
tül így volt a keresztény gyakorlatban is, mi több, ma 
is több helyütt tapasztalható a „két hatalom” összefo-
nódásának az igénye, olykor gyakorlata is.

A napjaink drámai eseményeit (terrorcselekmé-
nyek) követő izzó vitákban sokan és gyakran hasz-
nálják a kereszténységet, Európát és a Nyugatot egy-
más szinonimájaként, olykor maguk a keresztények 

*   A bibliai idézetek alapjául a Szent István Társulat 1979-ben kiadott új magyar fordítása 
szolgált.
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is. Hošek vészjósló párhuzamként veti fel, vajon nem 
ugyanúgy járunk-e ezáltal el, mint a szélsőséges iszlám 
fundamentalisták, akik az egész európai és amerikai 
kultúrát azonosítják a kereszténységgel ? Holott már 
az sem igaz, hogy a legnagyobb számú kereszténység 
Európában él, arról nem is beszélve, hogy a keresz-
tény kultúra számára éppoly elfogadhatatlan a nyugati 
show-biznisz, az akciófilmek öncélú erőszakja, a por-
nóipar termékei és egyebek, mint az iszlám számára. 
A keresztény egyházak ugyancsak kritikusan szemlélik 
a hagyományos családok tömeges méreteket öltő szét-
hullását, s habár az egyház és állam különválasztását 
a mai kereszténység elfogadja, fontos szerepet játszhat 
az egyház azoknak az értékeknek és erényeknek a köz-
vetítésében, amelyeket csonka családok ma Európában 
nem képesek biztosítani. Holott éppen ezek az érté-
kek a társadalom szövetének legfőbb összetartó erői.

A szerző számot vet azzal a széles körben elterjedt 
tévhittel is, hogy kereszténység magasabb rendű erköl-
csiséggel bír, mint az iszlám. Ha az európai 20. száza-
dot kívülről nézzük, közel sem tűnik annyira civilizált-
nak, mint mi magunk hisszük, elég a két világégésre 
gondolni, amit éppen Európa zúdított hatalmi törek-
véseinek eredményeképpen a világra. De – figyelmez-
tet a szerző – a zsidók évszázadokon tartó üldöztetése 
a kereszténység részéről sem intézhető el azzal az egy-
szerűsítő fordulattal, hogy az a „sötét középkor” volt. 
S nem is kell olyan messzire mennünk, elég – mond-
ja Hošek –, ha arra gondolunk, amit a szerb és horvát 
keresztények követtek el alig néhány évtizeddel ezelőtt 
a muszlimokkal. S ha ehhez azt is hozzávesszük, hogy 
a muszlim országok nagy része kétszáz éven keresztül 
(1750-1950) európai nagyhatalmak kolóniájaként lé-
tezett, nincs jogunk erkölcsi felsőbbrendűségünkre 
hivatkozni. És arról sem szabad elfeledkeznünk – ír-
ja a szerző –, hogy „a világi javakról az egyházak nem 
önként mondtak le”, még a reformáció korában, „Lu-
ther, Kálvin is Zwingli számára is elképzelhetetlen volt 
az egyházi és világi hatalom szétválasztása” (valameny-
nyi 31-32. o) – mi több, büntetendő.

A kötet eddigi fejezetei elsősorban a kereszténység-
ről, önmagunkról, önmagunk kritikus, kendőzetlen 
megismerésének szükségességéről szóltak (szokatlanul 
leplezetlen nyíltsága okán kaptak e helyütt nagyobb 
teret). A továbbiakban a szerző a párbeszéd módszeré-
ről, a párbeszéd eséllyel kecsegtető, illetve járhatatlan 
útjairól ad számot. Mint már említettük, a kihívásra 
adható egyetlen keresztény válasznak Hošek az arany-
szabályt tarja, amely szerint úgy kell bánni az emberek-
kel, ahogyan mi is szeretnénk, hogy velünk bánjanak. 
A kérdés ebben a potenciális párbeszédben így immár 
csupán a beszélgetőpartner kiléte. Erre vonatkozóan 
a szerző a skolasztika egyik elvét, a tudós tudatlanságot 
(docta ignorantia) javasolja, amely szerint a bölcs em-
ber minél többet tud, annál jobban felismeri tudásá-

nak határait. Ezt az elvet párosítja a kiváló francia fi-
lozófus Emmanuel Lévinas (1906-1995) a Másik-ról, 
a Másik arcról kifejtett gondolataival. „Ez azt jelen-
ti, hogy nem tudjuk ki az, akivel a párbeszédben talál-
kozunk. Hogy halljam őt, ahhoz el kell hallgattatnom 
magamban azokat a bennem előzetesen meglévő vála-
szokat, melyek tudni vélik, kihez van szerencsém. Óva-
kodnom kell az általánosítás kísértésétől, az idealizálás-
tól vagy a démonizálástól… Meg kell engednem a má-
siknak, hogy ő lehessen az, aki definiálja önmagát. Nem 
szabad jobban értenem őt, mint ő érti önmagát” (37.o). 

Ez annál is inkább helyénvaló megfontolás, mert – 
mint arra Hošek rámutat –, nem csupán a keresztény-
ség megosztott és ernyedt, de az iszlám vallás is ko-
moly belső válság jeleit mutatja. Ilyen pillanatokban 
pedig minden olyan külső ráhatás, amely az egészre 
vonatkozó dehonesztáló, gyűlölködő és/vagy lekeze-
lő általánosításokat fogalmaz meg, a radikális iszlám 
fundamentalizmus malmára hajtja a vizet. Az igazsá-
gosság és az általános emberi jogok elvéhez ragaszkod-
ni kell, de az iszlámnak, a judaizmusnak és a keresz-
ténységnek is vannak olyan érintkezési felületei, olyan 
közös értékei, amelyek lehetővé teszik és megkönnyí-
tik a kommunikációt. A kereszténység felelőssége eb-
ben a folyamatban éppen az, hogy – szemben az ateis-
tákkal, akiknek a hit megtapasztalásában nincsen gya-
korlatuk, jártasságuk – képesek beleérző megértésükkel 
(vcítivé porozumění) a kommunikációt előmozdítani. 
Hošek azzal érvel, ahogyan a keresztények megtanul-
tak a szekularizált cseh társadalomban élni és a koráb-
bi zsidóellenes magatartáson is felül tudtak emelkedni.

Kétségtelen, hogy az utóbbi időben a szélesebb cseh 
nyilvánosság előtt is láthatóvá váltak azok a belső el-
lentétek, amelyek a keresztény egyházakon belül már 
alighanem hosszabb ideje jelen voltak. A katolikus és 
az evangélikus egyházak között és azokon belül is elő-
fordulnak olykor élesebb viták, melyek akár a bíboros 
személyét is érinthetik (pl. a jezsuita Tomáš Halík pro-
fesszor és František Duka bíboros közötti vita). Ebben 
kétségtelenül szerepet játszik Ferenc pápa személyisé-
ge, aki nem csupán fiatal katolikus mozgalmak ber-
keiben közkedvelt, de személyisége sokakat megszólít 
a nem hívő csehek közül is. Így van ez még akkor is, 
ha a változások korántsem érintenek nagyobb töme-
geket, inkább keskeny ösvényeken haladnak. 

Idegen perifériákon

Annál többféle utat érint másik könyvünk, mely-
nek hősei az Európát átszelő közlekedési hálózat va-
lamennyi lehetséges szárazföldi útvonalát igénybe ve-
szik, hogy eljussanak egy közelebbről meg nem neve-
zett északi városba, egy közelebbről ugyancsak meg 
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nem nevezett arab országból. Marek Šindelka (1984) 
Únava materiálu (Anyagfáradság, Odeon, 2016) c. 
műve 2016-ban próza kategóriában elnyerte a legran-
gosabb cseh irodalmi díjat, a Magnesia literát. Ugyan-
ezt a díjat nyerte el négy évvel korábban a Zůstaňte 
s  námi (Maradjanak velünk) c. elbeszélés-gyűjtemé-
nyével, s korábban, húszévesen kapta meg a Strychnin 
a jiné básně (Sztrichnin és más versek, 2005) c. ver-
seskötetéért a fiatal írók Jiří Orten cseh költőről elne-
vezett díját. Tehetségére a magyar kiadók is felfigyel-
tek, Hiba c. regénye 2011-ben jelent meg az Euró-
pa kiadónál.

Šindelka nemcsak fiatal, de bátor és kezdeménye-
ző író is, aki szóban forgó regényével a cseh írók kö-
zül elsőként nyúlt a migráció témájához. Persze, sa-
ját bevallása szerint, inkább indulatból tette, mégpe-
dig azt a 2015-ös tragédiát követően, amikor egy hű-
tőkamionban magyar területen 71 migráns fulladt 
meg a járműben. 

A regény története rendkívül egyszerű : egy hábo-
rúkkal sújtott régióból a szüleiket és hajlékukat vesz-
tett két testvér, az idősebb Aamir és a tizenéves öcs-
cse minden pénzüket arra áldozzák, hogy Európába 
szökjenek. Nem tudjuk pontosan, milyen országokon 
keresztül vezet útjuk, de az embercsempészek gépko-
csikba bújtatják a szökevényeket, minek következté-
ben a két testvér útja elválik egymástól. A kisebbik fiút 
elképesztően szűk helyre tuszkolják be egy autó mo-
torházába, melynek következtében a név nélküli hős, 
a Fiú, szénmonoxid mérgezést szenved, s mivel esz-
méletlenül emelik ki az autóból, ott hagyják egy is-
meretlen helyen. Miután egy további ismeretlen el-
vonszolja egy közeli kórházba, hamarosan megszökik, 
hogy megpróbálja megtalálni bátyját, eljusson a név-
telen északi városba. Innentől kezdve a regény a szö-
kés, a menekülés, a létért való küzdelem elemi erővel 
megjelenített leírása.

Šindelka kiválóan érzi, tudja és használja minden 
írói-költői erényét. A regény tulajdonképpen 22 ön-
álló elbeszélésként is felfogható, csak esetünkben ösz-
szefüggés is van az egyes elbeszélések-fejezetek között, 
jóllehet a „cselekmény”, a menekülés egyes stációi, 
nem lineáris időrendben követik egymást. Habár az 
egyes fejezetek hordoznak „némi tartalmat” (hogyan 
jut a téli tájban vízhez, hogyan fog halat, hogyan köl-
tözik be egy elhagyott kunyhóba, találkozik egy másik 
menekülttel stb.), a regény jelentésének, esztétikumá-
nak mindez szinte mellékes eleme. Lényege az az élet-
halál küzdelem, amit mindeközben a természettel, az 
anyagi világgal vív, amit érzékszerveinek felfokozott 
és váltakozó-vibráló észleléseivel ír le. Hol a tapintás, 
hol a látás, hol a hallás, szaglás segítségével írja le tő- 
vagy egyszerű mondatokban a történéseket, ami pró-
zában szinte kivihetetlen lenne, ha a szerző nem len-
ne költő is. Sőt, bizonyos értelemben még a filmes 

látásmód sem idegen tőle. Ez a világ Pilinszky látás-
módjához áll közel, aki a lágerek világában a bennün-
ket körülvevő dolgoknak egzisztenciális tartalmat köl-
csönöz. Ráközelít, távolodik, kiemel, mint egy ka-
mera. A kontrasztot Šindelka még azzal is élezi, hogy 
miközben a tárgyak világában semmi sem felel meg 
eredeti funkciójának, az európai kultúra alapelemeit, 
a tárgyak alapfunkcióit a Wikipédiából tanulja, an-
golul (már amikor van neki mobiltelefonja). De min-
den küzd itt minden ellen : a természet éppúgy nyújt-
hat védelmet, mint amennyire a veszély forrása, a jár-
mű lehet a menekülés eszköze, mint ahogy lehet az 
üldözésé is, vagy éppen a halálos mérgezésé. A szerző 
egyik nyilatkozatában azt is elmondta, hogy eredeti-
leg tulajdonképpen egy teljesen emberek nélküli vi-
lágot akart teremteni, s ha végül erről le is mondott, 
a végeredmény nincs túl messze ettől az elképzeléstől. 
A menekülő elhagyott tájakon, városok perifériáin ke-
resztül iparkodik célja felé, kerüli az emberek közelsé-
gét, hiszen azok is a veszély forrásai a menekülő szá-
mára, mint ahogy azok is a veszélyt érzik a menekülő-
ből. Ennek egészen bámulatos ábrázolása az a fejezet, 
amelyben egy autógyárba kerül, ahol robotizált, prog-
ramozott gépsorok végzik a termelést. A gépek apote-
ózisa, melyben az idegen európai kultúra lényegét véli 
felfedezni, magát az embert gépiesíti el. Nem derül ki, 
vajon hőseink végül egymásra találnak-e, eljutnak-e 
úti céljukhoz, csak annyit olvashatunk a könyv végén, 
hogy a Fiú egy meleg szobában ülve játszik egy szá-
mítógépes játékot, melyben emeletről-emeletre halad-
va lövi ki a rá leselkedő mesterlövészeket, ellenfeleket.

A cseh kritikusok szemére vetették a szerzőnek, 
hogy csupán a hősök nem-európai szemével láttatja 
és így ellenségesen mutatja be Európát. Nem tudom 
– a regényben ugyanis vannak, noha elvétve, ellenke-
ző példák is (a kórházi kezelése, vagy ahogyan egy fél 
pár cipőt kap egy ismeretlen nyelven beszélő hajlékta-
lantól hiányzó, elveszett cipője helyett). Egy azonban 
bizonyos, kevés olyan prózai művet ismerek, amelyik 
ilyen lebilincselő, egyszerű, s ugyanakkor érzékletes 
eszközzel tudja elhitetni az olvasóval, hogy végig ott 
liheg, menekül hőseivel a gazdag, művelt és humánus 
Európa perifériáin.   

Gál Jenő (1957) : a prágai Károly egyetem magyar tanszé-
kének oktatója, publikációiban elsősorban a cseh–magyar 
kulturális és irodalmi kapcsolatokkal foglalkozik.


