
21

ELŐSZÓ

Feküdtem leborulva a tágas mecsetben, Isten előtt összetörve. Vi-
lágnézetem építménye, minden eddigi meggyőződésem megingott 
az előző években. Ezen a napon pedig minden összeomlott ben-
nem. Romokban hevertem, Allahot kerestem. 

Halkuló lépések visszhangoztak a mecset csarnokában, amint a 
párás nyári este a végéhez közeledett. A hívek hazaindultak a csa-
ládjukhoz, az otthonaikba éjszakára, de az én gondolataim tovább 
pörögtek. Küzdöttem magammal, minden ízemben tusakodtam. 
Homlokomat a földre szorítottam, szívem hevesen dobogott a 
mellkasomban, az elmém minden szót megvizsgált, melyet a dohos 
szőnyegbe suttogott az ajkam. 

Nem voltak újak ezek a szavak. Már abban az időben, amikor 
a nevemet is alig tudtam kimondani, megtanítottak, hogy 132-szer 
ismételjem el ezt az arab szófordulatot minden egyes nap. Ez volt 
a szudzsúd, a rituális imádságnak az a része, amikor a muszlimok 
homlokukkal a földet érintik: megalázzák magukat Allah előtt, az 
Ő nagyságát dicsőítve. A szavaim mindig könnyedén peregtek, ez 
a nap azonban más volt. Miközben az ajkam a megszokott rituálé 
szerint mozgott, az elmém megkérdőjelezte minden korábbi tudá-
somat Istenről. 

Szubhána rabbí al-a’lá2

Dicsőség az én Uramnak, a Magasságosnak. 

2   Az ima szudzsúd-részénél mondott szavai.
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„Dicsőség az én Uramnak... Ki az én Uram? Ki vagy Te, Uram? 
Allah vagy, az én atyám és elődeim Istene? Az az Isten vagy, akit 
mindig is dicsőítettem? Az az Isten, akit a családom mindig dicső-
ített? Valóban te vagy az, aki elküldte Mohamedet 3 az emberi-
ség utolsó prófétáját és a Koránt, hogy minket vezéreljenek? Ugye 
te vagy Allah, az iszlám Istene? Vagy mégsem...?” Tétováztam és 
küzdöttem, nehogy istenkáromlást kövessek el. „De mi van, ha az, 
amit egyesek istenkáromlásnak tekintenek, valójában az igazság? 
Jézus, mégiscsak te volnál az Isten?”

A szívem összeszorult attól a gondolattól, hogy méltatlankodá-
saimmal akár pokolra is juthatok.

„Allah, soha nem mondanék olyat, hogy bármelyik ember 
egyenlő Veled! Kérlek, bocsáss meg, és könyörülj rajtam, ha ilyes-
mit mondtam volna, mert nem úgy értettem. Egyetlen ember 
sem egyenlő Veled. Te végtelenül nagyobb vagy, mint minden 
teremtményed. Mindenek leborulnak előtted, Allah szubhánahu 
wata’ála.4 Azt akarom mondani Neked, hogy Te, Allah, a leghatal-
masabb vagy. Bizonyára be tudsz bújni a teremtményed bőrébe, ha 
úgy döntesz. Eljöttél-e erre a világra? Emberré lettél-e? Jézus-e az 
az ember? Ó, Allah, ugye a Biblia nem lehet igaz?”

Az ajkaim továbbra is a szudzsúdot imádkozták, miközben kö-
nyörtelenül harcoltam a gondolataimmal. Egy arab szófordulatot 
kellett kétszer elmondani a szudzsúd befejezése előtt.

Szubhána rabbí al-a’lá
Dicsőség az én Uramnak, a Magasságosnak.

3   Ez a szöveg egy állandósult szófordulatot jelöl, mely arabul úgy hangzik, hogy 
„Szalla l-láhu alajhi wa-szallam”. Jelentése: „Allah tegye áldottá és adjon neki bé-
kességet.” A muszlimok mindig ezt a szófordulatot toldják hozzá a nevéhez, amikor 
Mohamedet emlegetik.
4   Ezt a szófordulatot gyakran ragasztják hozzá Allah nevéhez. Jelentése: ’dicsőség 
legyen neki és magasztaltassék’.
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„De hogyan képzelhető el, hogy Allah, aki a legnagyobb, aki 
mindenek fölött áll, belépjen ebbe a világba? Ez a világ piszkos és 
bűnös, nincs helye benne Annak, akit minden dicsőség és dicséret 
megillet. És egyáltalán, hogy is gondolhatnék arra, hogy Isten, a di-
csőséges és csodálatraméltó Teremtő erre a világra jöjjön, egy lány 
szülőcsatornáján keresztül? Auzu billáh,5 ez ízléstelen! Hogy kép-
zelhetnék olyat róla, hogy szüksége legyen ételre, hogy a fáradtság 
képes legyen erőt venni rajta, hogy verejtékezzen és vérét hullassa, 
és végül keresztfára szegezzék? Nem tudom elhinni. Isten végtele-
nül többet érdemel ennél. Méltósága sokkal nagyobb ennél. De mi 
van, ha a gyerekei fontosabbak számára, mint a méltósága?”

Szubhána rabbí al-a’lá
Dicsőség az én Uramnak, a Magasságosnak.

„Természetesen fontosak vagyunk számára, de Allahnak nincs 
szüksége rá, hogy meghaljon ahhoz, hogy megbocsásson nekünk. 
Allah mindenható, és könnyen megbocsáthat nekünk, ha úgy dönt. 
Ő al-Ghaffár és ar-Rahím!6 A megbocsátás a lénye legmélyéről jön. 
Mi köze a bűneimhez annak, aki eljött a világra meghalni a keresz-
ten? Szubhánallah,7 Ő nem halhat meg! Ez is része az Ő dicsőségé-
nek! De mi szükség van erre a maskarádéra? Hiszen képes lenne 
egyszerűen megbocsátani az Ő trónjáról.

5   Gyakori muszlim szófordulat, melynek jelentése: ’Istennél keresek menedéket’. A 
teljes kifejezés: Auzu billáhi min as-sajtáni r-radzsím. Jelentése: ’Istenhez menekülök 
a megátkozott Sátán elől’. Például a Korán-recitáció előtt szokták mondani, vagy 
bármilyen olyan helyzetben, amikor szükségesnek tartják, hogy Allah segítségét 
kérjék. 
6   A muszlimok azt vallják, hogy Allahnak kilencvenkilenc csodálatos neve van, 
ezek Allah tulajdonságai, attribútumai. Az itt említett kettőnek a jelentése: ’elnéző, 
mindent megbocsátó, a bűnöket elfedő’, illetve ’a legkegyelmesebb, legirgalmasabb, 
a legegyüttérzőbb’.
7   Nagyon gyakori szófordulat, jelentése ’dicsőség Allahnak’. Gyakran kiáltanak fel 
így jó hír vagy bármilyen örvendetes kijelentés hallatán.
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Na de Allah hogy lehet igazságos, ha egyszerűen csak úgy, ön-
hatalmúlag bocsát meg? Isten nem önkényes. Ő abszolút igazságos. 
Vajon nem volna igazságos, ha önkényesen bocsátana meg? Nem, 
Ő nem bocsáthat meg csak úgy. Valakinek meg kell fizetnie a bün-
tetést a bűneimért.”

Felemelkedtem a földről, a sarkamra ültem, és elmondtam a 
takbírt:8

Alláhu akbar
Isten a leghatalmasabb.

„Istenem, tudom, hogy te valóban hatalmas vagy, de néhány do-
log, amit a Nemes Korán tanít, távol áll a nagyszerűségtől. Nagyon 
nehezen tudom megérteni, Allah. Könyörülj rajtam, kérlek. Nem aka-
rom megkérdőjelezni a hatalmadat, tudatlanságom és értetlenségem 
miatt kérem bocsánatodat. Allah, kérlek, ne haragudj meg rám a kéte-
lyeimért. Valamit félreérthettem. De ha te jó és szerető vagy, a Korán 
némely parancsolatáról nem tudom elképzelni, hogy tőled származna. 
Annyi erőszak és megvetés van a lapjain, annak a könyvnek a lapjain, 
amelyet minden nap olvastam és szerettem, mert a Te szavad. 

Vagy lehet, hogy azt fogod feltárni előttem, hogy a Korán egy-
általán nem a te szavad? Úgyhogy a legtöbb dologról, amit meg-
tanultam, kiderül, hogy hamis? Azt tanították nekem, hogy a Ko-
rán szövegén soha semmit sem módosítottak, de a hadíszok és a 
történelem azt bizonyítja, hogy igenis változtattak rajta. Arra ta-
nítottak, hogy a Koránban természetfeletti tudományos ismeretek 
találhatók, és a jövőt is megjósolja, de amikor kértelek, hogy segíts 
saját szememmel is meglátnom ezeket az ismereteket, egyet sem 
ismertem fel közülük. Olyannyira, hogy azt hiszem, semmi sem 

8   Takbír: amikor valaki recitálja az „Alláhu akbar” kifejezést, így dicsőítve Istent.
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igaz abból, amit a Koránról gondoltam. Valóban igaz ez a könyv? 
Ó, Allah, könyörülj rajtam!

Ki vagy te?” 

At-tahijjátu lilláhi wasz-szalawátu wat-tajjibátu 
wasz-szalámu ’alajka ajjuhá n-nabijju wa-rahmatulláhi wa-

barakátuhu.
Asz-szalámu alajná wa-’alá ’ibádi lláhi sz-szálihín.
Istent illeti minden jókívánság, ima és minden jó dolog. Béke, 

Isten irgalma és áldásai legyenek veled, ó, Próféta! Béke legyen ve-
lünk, és Isten minden igaz szolgájával! 

„Dicsőítelek téged, Allah! Kétségtelenül téged illet minden 
hódolat. De annyi minden van, amit nem értek. Miért beszélek 
Mohamedhez – Isten tegye áldottá, és adjon neki békességet – az 
imádságomban? Ő nem hall engem. Meghalt! Nem kellene imád-
koznom egyetlen emberhez sem, még akkor sem, ha próféta az il-
lető. És miért kívánom, hogy a béke legyen vele? Nem vagyok a 
közbenjárója. Tudom, hogy ezeket a szavakat először akkor mond-
ták el, amikor ő még élt, de miért van szüksége a legnagyobb prófé-
tának arra, hogy valaki békéért imádkozzon számára? Képes lennél 
megvonni tőle a védelmedet és a békédet? Mert ha lehetséges, hogy 
neki mint prófétának ne legyen békéje és biztonsága, akkor milyen 
reményem marad nekem?”

A prófétai hagyományt és szüleim útmutatását követve mutató-
ujjamat az égre emeltem, és hirdettem:

Ashadu an lá iláha illa l-láh!
Ashadu anna Muhamadan raszúlu l-láh
Tanúsítom, hogy nincs más isten Istenen kívül!
Tanúsítom, hogy Mohamed Isten küldötte!
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„Ó, Allah, könyörülj rajtam! Hogyan tanúsíthatnám, hogy Mo-
hamed – Allah tegye áldottá, és adjon neki békességet – a Te kül-
dötted? Olyan könnyen ment ez eddig! Édesanyám arra tanított, 
hogy szeressem Mohamedet – Allah tegye áldottá, és adjon neki bé-
kességet –, merthogy ő volt a legkiválóbb ember, akihez senki sem 
fogható. Végtelen volt az ő nagylelkűsége, könyörületessége párat-
lan, és mérhetetlenül szerette az emberiséget. Azt tanították nekem, 
hogy csakis akkor vívott háborút, ha meg kellett védenie az ummát,9 
és azért harcolt, hogy felemelje a nőket és mindazokat, akiket elti-
portak. Tökéletes katonai vezető volt, a legcsodálatosabb államférfi és  
Allah példás követője. Al-inszán al-kámil, a tökéletessé vált ember. 
Ar-rahmatu lil-a’lamín, Isten kegyelmének megtestesítője az egész vi-
lágon. Raszúlu l-láhként, Isten küldötteként könnyű volt tanúskodnia.

De most, hogy megtudtam róla az igazat, túl sok mindent kel-
lene szőnyeg alá seperni. Tudok az első látomásáról, a razziáiról a 
karavánok ellen, a kiskorú menyasszonyáról, aztán Zajnabbal, fo-
gadott fia feleségével kötött házasságáról, a fekete mágiáról, a mér-
gezésekről, az orgyilkosságokról, a kínvallatásokról és...”  

Megtorpantak a gondolataim, amint elérkeztem ahhoz a témá-
hoz, amelyet egyszerűen nem voltam képes megemészteni: „De 
hogy tudta Mohamed, az én szeretett prófétám – Allah tegye áldot-
tá, és adjon neki békességet – megengedni... ezt?”

Betöltött az együttérzés a szenvedők iránt, gondolataim eltere-
lődtek az imádságról. Még mindig azzal küzdöttem, amire a Korán 
vizsgálata közben rábukkantam. Hogy tehetett ilyet? Belegondol-
tam, milyen borzalmakat éltek át az áldozatok. Mi van, ha mindez 
az én családommal történik meg? Hol van a próféta híres könyö-
rületessége?

9   Arab kifejezés, közösséget jelent, a muszlimok közösségét.
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Elképzeltem, hogy ott vagyok a sivatag vörös ege alatt, éppen 
abban a percben. Elöntött a méreg, amint fantáziámban végignéz-
tem a népem kiirtását. Vér és halál. Néhány fiatal katona mohón 
utat tör a hullák között, hogy Mohamedhez jusson. Felfedik barbár 
vágyaikat, és Mohamed iránymutatását kérik. Mohamed elvörösö-
dik és verejtékezni kezd. Kinyilatkoztatást kap Allahtól.10 És amint 
kihirdeti azt a katonáinak, a katonák arcára gonosz vigyor ül ki. 
Eltűnnek a sátrakban, tettre készek. Allah jóváhagyta, amit tenni 
készülnek. Egyszerre mindenki mozdulatlanul fekszik. 

Hirtelen fülsiketítő hang süvített át a sivatagon és a lelkemen. 
Édesanyám sikoltozott. Gyorsan kinyitottam a szememet, vissza-
tértem a valóságba. Még mindig a mecsetben voltam, még mindig 
a szalát imádkoztam. Határtalan ellenérzésem Mohamed iránt hir-
telen bűntudatba fordult. Meggondolatlan voltam Allah színe előtt. 
Mohamed – Allah tegye áldottá, és adjon neki békességet – még 
mindig az én prófétám volt. Még mindig hűséges voltam hozzá. Úgy 
éreztem, elvetettem a sulykot. Nem mehet ez így tovább. Isztighfár.11

Gyorsan befejeztem, ami még hátra volt a rituális imákból, vé-
gül pedig jobbra és balra fordítottam a fejemet:

Asz-szalámu alajkum wa-rahmatu l-láhi
Allah békéje és kegyelme legyen veletek!

Rövid szünet után az arcomba temettem a kezemet. Könnyek 
homályosították el a látásomat. A rituális imádság befejeződött, 
végre volt időm, hogy szívből imádkozzak:

10   Szahíh al-Bukhári 6.61.508: „Leszállt rá az isteni ihlet... A próféta arca vörös 
lett, egy ideig nehezen lélegzett, majd megkönnyebbült.” Lásd még Szahíh Muszlim 
30.5763: „Allah apostolát kiverte a hideg veríték, amikor alászállott rá a kijelentés.” 
11   A szó jelentése: ’bocsánat’. Ismert szófordulat a bűnbánatra, pontosan így hangzik: 
asztagfiru l-láha, vagy asztagfiru l-láha l-’azím. Jelentése: ’Kérem Allah bocsánatát.’
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„Istenem, a békédet akarom. Kérlek, könyörülj rajtam, és add 
a te ismeretednek a békéjét. Azt sem tudom már, ki vagy, de az 
biztos, hogy csak te számítasz nekem. Te alkottad ezt a világot, te 
adsz értelmet az életnek, és a célját is te szabod meg, különben se 
értelme, se célja nem lenne. 

Mindenható Istenem, kérlek, mondd meg nekem, hogy ki vagy! 
Hozzád, csakis hozzád könyörgök. Egyedül csak te tudsz megsza-
badítani. Mindent, amit eddig tanultam, a lábadhoz teszek, az 
egész életemet neked adom. Végy el tőlem mindent, amit akarsz: az 
örömömet, a családomat, vagy akár az életemet is. Csak Önmaga-
dat ne vond meg tőlem, ó, Istenem!

Világítsd meg az ösvényt, amin mennem kell. Nem számít, 
mennyi akadály lesz azon az úton, mennyi gödröt kell átugornom, 
és mennyiből kell kimásznom, vagy mennyi tüskébe kell belelép-
nem. Vezess engem az igazság ösvényére! Ha az iszlám az, akkor 
mutasd meg igaz mivoltát! Ha a kereszténység az, akkor add, hogy 
meglássam. Drága Istenem, csak azt mutasd meg, hogy melyik a te 
utad, hogy azon járjak!”

Akkor még nem tudtam, hogy Isten békéje és kegyelme, ame-
lyet oly kétségbeesetten kértem, hamarosan rám száll. Ő már akkor 
arra készült, hogy természetfeletti útmutatást adjon, álmok és láto-
mások által, hogy örök változást hozzon a szívembe és az életembe.
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1. rész 

IMÁRA ELHÍVVA

Világnézetem építménye, minden,  
amit egykor megtanultam...
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első fejezet

APÁM IMÁDSÁGA

Hajnalonként szerte az iszlám világban messze csengő, érces han-
gok köszöntik a felkelő napot. A háztetőkön és a minaretekben 
újból és újból hirdetik a muszlimok alapvető hitvallását, mely a 
takbírral kezdődik:

Alláhu akbar!
Ashadu an lá iláha illa l-láh!
Ashadu anna Muhammadan raszúlu l-láh
Allah a legnagyobb!
Tanúsítom, hogy nincs más isten Istenen kívül!
Tanúsítom, hogy Mohamed Isten küldötte!

Így kezdődik az azán,1 az imára hívás. Ezzel figyelmeztetik a 
muszlimokat, hogy életüket már rögtön ébredés után Allahnak 
ajánlják. A kívülről megtanult alkalmi imádságoktól a naponkénti 
bonyolult rituálékig a hitbuzgó muszlimok életét teljességgel meg-
határozza az Allahra való emlékezés és az iszlám hagyomány által 
előírt szertartások elvégzése. Az azán mozgósítja a muszlimokat, 
visszhangzik bennük, összegyűjti őket, hogy együtt, egységesen 
boruljanak földre Allah előtt. 

1  Imára hívás muszlimoknál, az ima kb. húsz perccel az azán felhangzása után kez-
dődik.
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A kívülálló megfigyelő számára úgy tűnhet, hogy az azán ket-
téhasítja az eget, elválasztja a sötétséget a nappaltól, életet lehel a 
muszlim vidékekbe és emberekbe.

Azt is mondhatjuk, hogy az azán a muszlimokat nemcsak az 
új napra ébreszti fel, hanem az életre is. Egy hadísz,2 vagyis moha-
medi hagyomány szerint az azánt minden gyereknek hallania kell 
születésekor. Amikor megszülettem, apám is gyengéden a fülembe 
mondta, azoknak a szavaknak a visszhangjaképpen, amelyeket az ő 
fülébe suttogott az ő apja huszonnyolc évvel korábban. Ezek voltak 
az első szavak, amelyeket valaki hozzám intézett, a hagyománynak 
megfelelően.

A családom különösen odafigyelt arra, hogy kövessük a hadíszt. 
Qureshik vagyunk, mindenek előtt, és a Qureshi Mohamed törzse. 
Amikor annyi idős lettem, hogy már felfogtam, milyen tekintélyes 
a családnevünk, megkérdeztem édesapámtól, hogy a prófétától 
örököltük-e ezt a nevet:

– Apa, mi valódi Qureshik vagyunk, mint Mohamed, Allah te-
gye áldottá, és adjon neki békességet? – Mire ő:

– Ji mérá bétá – ez urdu3 nyelven azt jelenti, hogy: „Igen, fiam”. 
Majd hozzátette: 

– Mohamednek nem volt olyan fia, aki megérte volna a felnőtt-
kort, mi ’Umar ibn al-Khattáb leszármazottjai vagyunk. 

’Umar volt a négy kalifának,4 Mohamed követőinek egyike, aki-
ket a szunniták szerint Isten vezetett. Valóban előkelő a származá-
sunk, nem csoda, hogy a családom büszke volt rá.

2  A Mohamed szavait és cselekedeteit őrző, szájhagyomány útján terjesztett közlé-
sek írásos gyűjteménye.
3  Az urdu Pakisztán hivatalos nyelve.
4  A világ muszlimjainak legfőbb politikai vezetői voltak valamikor; jelenleg nincse-
nek kalifák. Az első négy kalifát hívják az „igaz kalifáknak”, a „helyesen vezetetteknek”. 
’Umar a második kalifa (634–644), Mohamed törzsének, a Qurajsnak a tagja. 
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Az 1970-es években édesapám éppen a családja és a családi 
öröksége miatt hagyta el Pakisztánt. Azt a küldetést vállalta ma-
gára, hogy jobb életet biztosítson a családjának és a testvéreinek. 
Amikor az Egyesült Államokba jött, idősebb testvére tanácsá-
ra a tengerészetnél vállalt munkát. Tengerészként rendszeresen 
küldött haza pénzt, akkor is, ha neki semmi sem maradt. Csak 
néhány év múlva tudott visszatérni Pakisztánba egy rövid időre, 
hogy feleségül vegye édesanyámat – előre elrendezett házasság 
volt. 

Ammi, így hívom édesanyámat, szintén nagyon szorosan kö-
tődött a családjához és a vallásához. Muszlim misszionáriusok 
gyereke volt. Az ő édesapja, akit én úgy hívtam, hogy Náná Ábu, 
röviddel a házasságkötésük után Indonéziába költözött nagyma-
mámmal, Náni Ammival azért, hogy iszlám hitre térítsen ottani 
embereket. Ott született édesanyám is, majd a négy lánytestvére. 
És mivel Náni Amminak dolgoznia kellett, hogy el tudják tartani 
a családot, Náná Ábut pedig gyakran szólították el otthonról a 
missziós teendői, így édesanyámnak rengeteg feladata volt ott-
hon: részt vett a testvérei nevelésében, az iszlám törvényekre is 
tanítania kellett őket.

Tízéves korában Ammi visszatért Pakisztánba a testvéreivel 
és Náni Ammival. Az ottani közösség nagy tisztelettel fogadta 
nagyapám családját amiatt, hogy kötelességtudóan eleget tet-
tek missziói elhívásuknak. Mivel ekkor Náná Ábu még mindig 
misszionáriusként dolgozott Indonéziában, és csak rövid eltávo-
zások idejére utazott haza Pakisztánba, Amminak még inkább 
ki kellett vennie a részét az otthoni munkából. Végül már öt test-
vérének kellett gondját viselnie, úgyhogy bár legjobb tanulóként 
végezte el a gimnáziumot, és ösztöndíjat is kapott volna, hogy 
orvosnak tanuljon, elutasította az ajánlatot. Náni Amminak 
szüksége volt nagylánya segítségére, mivel napjai nagy részét a 
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helyi dzsamá’at5 irodájában töltötte, ahol önkéntes titkárnőként 
dolgozott.

Náni Ammi gyakorlatilag egész életét feláldozta az iszlám 
ügyéért. Nemcsak misszionárius-feleség volt, de akárcsak Ammi, 
misszionáriusok gyereke is. Ugandában született, édesapja ott 
dolgozott orvosként, miközben az iszlám tanait hirdette a he-
lyieknek. Náni Ammi mint misszionárius-gyerek, majd misszi-
onárius-feleség élete végéig a dzsamá’atot szolgálta, ezért nagy 
tisztelettel és elismeréssel illette a közössége. Valószínűleg Náni 
Ammi volt Ammi legnagyobb példaképe, és semmi mást nem 
akart, csak továbbvinni a családi örökséget.

A férfi, aki az azánt a fülembe súgta – ugye én akkor még 
nem ismertem őt – önfeláldozó, szeretetteljes ember volt, a patinás 
Qureshi név viselője. A nő pedig, aki mellette állt, misszionárius-
gyerek, akinek nagy gyakorlata volt a másokkal való törődésben, 
és égett a vágytól, hogy az iszlámot szolgálja. Második gyerekük 
voltam, és elsőszülött fiúk. Ők hívtak el engem az imádságra.

5  Gyülekezet arabul. A szót ’csoport’ vagy ’felekezet’ jelentésében is használják.
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második fejezet

ANYÁM HITE

Gyerekkoromban mindentől gondosan megóvtak. Kimondha-
tatlan biztonságban voltam, mind testileg, mind érzelmileg, 
mindenféleképpen. Máig sem tudom igazán felfogni, hogy meny-
nyire megvédtek a veszélyektől. Apró fizikai sérülésekkel, né-
hány karcolással úsztam meg azt az időszakot, kisebb balesetek-
re emlékszem csupán. A legnagyobb heget – nem több öt centis-
nél – akkor szereztem, amikor a nyitott ablak rácsapódott a ke-
zemre, hároméves koromban. Az a nap beleivódott az emlékeze-
tembe – de inkább amiatt, amit akkor anyám hitéből megtapasz-
taltam.

Akkoriban Ábbá Norfolkban, Virginia államban állomáso-
zott. Tizenegyedik éve dolgozott a tengerészetnél, az utolsó évei 
úgy teltek, hogy nappal dolgozott, éjjel pedig tanult, hogy mes-
teri diplomát szerezzen az egyetemen. A tiszti főiskola elvégzése 
után előléptették, első osztályú tizedes tisztből junior hadnagyi 
fokozatra, és kis idő múlva máshová helyezték. Természetesen 
abban az időben én nem sokat tudtam mindezekről. Csak arról 
értesültem, hogy apám keményen dolgozik értünk, és bár soha 
nem éreztem magam megfosztva a szeretetétől, nem láthattam, 
ahányszor csak akartam.

Másfelől Ammi szilárd jelenléte folyamatos volt az életünk-
ben, és bátorítóan hatott ránk. Úgy éreztük, mindenre képes 
értünk. Ő főzött ránk, ő készítette elő a ruháinkat, és ő tanított 
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minket az aqídára6 is. Soha nem látszott fáradtnak, és soha nem 
panaszkodott. Mindössze két kőkemény szabályhoz ragaszkodott 
lelki egyensúlya megőrzése érdekében: nem lehetett hancúrozni 
este kilenc után, és nem zavarhattuk meg, ha éppen indiai teát 
ivott, amit egyébként meglehetősen gyakran tett. 

Bárki is jött hozzánk, a vendégfogadás kifogástalan volt, édes-
anyám mindenből a legjobbat adta a vendégnek, megtiszteltetés 
volt számára, hogy befogadhatja és szolgálhatja. Annyi ételt ké-
szített, amennyit meg se tudtak enni, a házunk tisztább volt, mint 
új korában, gyönyörűen kivasalt ruhában jártunk, és szívesen ma-
rasztaltuk a vendégeinket, ha a tervezettnél tovább akartak nálunk 
maradni. Természetesnek vettük, ha anyám hosszasan szabadko-
zott az ellátás szegényessége és ápolatlan megjelenésünk miatt. Ez 
is része volt az illemszabályoknak. A vendégek pedig biztosították 
Ammit, hogy egész évben nem ettek ilyen nagyszerű ételeket, hogy 
az otthona a mennyben sem lehetne tisztább, és hogy a gyerekei 
példásan viselkednek. Ezen a ponton mindenki elégedett lehetett: 
a vendégek is, hogy így megtisztelték őket, Ammi is, hogy ennyire 
megdicsérték, és mi is, gyerekek, hogy a felnőttek megemlítettek a 
beszélgetésükben. 

Volt olyan, hogy hónapokig nálunk lakott egy-egy vendég. 
Ammi vendégszeretete és tapintata sosem fogyott el. Azok sorából, 
akik otthonunkban vendégeskedtek, kiemelkedett Náni Ammi és 
nővére, akit Mamának hívtunk. Mama elbűvölő nő volt, hatalma-
sakat tudott nevetni, és óriási szív bújt meg kicsike kis testében. 
Mindig szívesen társasjátékozott velem, hároméves kisfiúval, vég-
telen volt a türelme, és hajlandó volt elnézni, ha csaltam.

A baleset napján Mama éppen nálunk volt. Ammival együtt 
fent tartózkodtak az emeleten, én pedig lent a kisautóimmal ját-

6  Mélyen gyökerező iszlám hit.
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szottam – Ammi vette őket a vegyesboltban, hogy hagyjam abba a 
nyafogást. Bajival,7 a nővéremmel volt egy megegyezésünk: ha ját-
szik velem és a kisautóimmal, akkor én is játszom vele és a pónilo-
vas játékszettjével. Ő is azt a kisautót választhatta, amelyiket akarta, 
és én is azt a pónilovat, amelyik tetszett. Kiválasztottam a pónimat, 
és attól kezdve pimasz módon semmi egyébbel nem foglalkoztam, 
csak győzködtem Bajit, hogy az én pónim a legjobb. Amikor az 
autókkal játszottunk, ő mindig a Lamborghinit választotta, én pe-
dig attól kezdve próbáltam meggyőzni, hogy a Pontiac, ami nekem 
maradt, jobb annál. 

Baji éppen abbahagyta a játékot a kisautómmal, én meg elin-
dultam a póniért, miközben továbbra is tologattam a kisautómat a 
földön, a fotelek között. Felnéztem és láttam, hogy az ablak a fejem 
felett éppen kinyílni készül. Az a szeszélyes ötletem támadt, hogy 
éppen megfelelő ez a helyzet, hogy a Pontiacommal balesetezzek 
egyet. Végigvezettem az autót az ablakpárkányon, és végzetes len-
dülettel belevágtam az ablaktáblába. 

Mai napig nem tudom, hogy tulajdonképpen hogyan esett le az 
ablaküveg. Csak a szúró fájdalomra emlékszem, a rengeteg vérre, és 
hogy Ammi nevét kiáltozom, fuldokló zokogás közepette. Felidé-
zem, mi történt azután.

Amint Ammi lejött az emeletről, és meglátta a balesetet, szinte 
elsírta magát, de aztán visszatartotta a könnyeit. Tengerészfeleség 
lévén mind az anyai, mind az apai szerepbe beletanult, és ez most 
nem a könnyek ideje volt. A gyors cselekvést választotta helyette, 
ijedtségét Allahnak engedte át.

Felemelte az ablakot, a kezemet bekötötte törölközővel, és gyors 
mozdulattal magára öltötte a burkáját. Bajit a Mama gondjaira bíz-

7  Baji keleti női név. Ugyanakkor urdu nyelven az idősebb lánytestvér tiszteletteljes 
megszólítása is lehet. Bádzsinak ejtik. – A ford.
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ta, engem pedig betett az autójába, és felvitt a klinikára. Egész úton 
a du’át8 mondta, melynek szövegét egyrészt a Koránból vette, más-
részt a hadíszokból, harmadrészt pedig saját szavaival imádkozott. 
Az, hogy Allah szuverén gondviselésétől függött, erőt adott neki, 
megszilárdította az akaratát, és eloszlatta a félelmeit. 

Miután megérkeztünk a klinikára, megismerkedtem a sebvar-
rás ijesztő fogalmával. Az orvos meg akarta tiltani Amminak, hogy 
végignézze, amint összevarrnak, de én nem voltam hajlandó elsza-
kadni édesanyámtól. Miközben összevarrták a kezemet, ő hango-
san imádkozott: nem törődött az orvosok és a nővérek kérdő tekin-
tetével. Abban az időben ritkán lehetett találkozni muszlimokkal 
az Egyesült Államokban, olyan muszlim tengerésztiszt-feleséggel 
pedig, aki egész testet elfedő burkát visel, és fennhangon imát mor-
mol arab és urdu nyelven, még ritkábban. 

Édesanyám elszántan mondott du’á imája és állhatos bizalma 
Allahban – kisfia sikoltozása és az ítélkező tekintetek dacára – olyan 
tanúságtétel volt számomra a hitéről, amit soha nem fogok elfelej-
teni. Egész gyerekkorom során rengeteg du’át tanított meg nekem a 
Koránból, és hadíszokat is, én pedig a szívembe zártam őket, mert 
ismertem az erejüket. Láttam, mennyire meg tudták erősíteni édes-
anyámat a félelem és szükség idején, és sokkal erősebb nyomot ha-
gyott bennem ez az élmény, mint bármilyen fizikai sérülés.

8  Muszlim fohász különleges esetekre, melyet a szalának nevezett rituális imákon kí-
vül mondanak el. Kötött is, szabad is lehet.
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harmadik fejezet

A NÉGYEK KÖZÖSSÉGE

Ahogy nőni kezdtem, egyre inkább úgy éreztem, hogy a családom 
nagyon kirí a többi család közül. Ez folyton elkedvetlenített. Az 
iszlám hagyományőrzés mellett az életemet a ’80-as évekbeli rajz-
filmek, a műanyag játékok és a dühkitörések határozták meg. Be 
kellett illeszkednem abba a környezetbe, ami a többi fiúnak termé-
szetes közege volt. Sajnos az emberek félnek attól, amit nem ismer-
nek: a muszlim hátterem elriasztotta tőlem azokat, akik a barátaim 
lehettek volna, ahogy a szüleiket is. Nagyon magányos voltam.

Az is rontott a helyzeten, hogy apám tengerészi hivatása mi-
att rendszeresen tovább kellett költöznünk. Nem volt időnk bárhol 
is gyökeret ereszteni. Ha visszaemlékszem a gyerekkoromra, leg-
többször az villan be, hogy éppen kiköltözünk valamelyik ottho-
nunkból, és beköltözünk az újba, vagy hogy letelepszünk valahol, 
és megpróbáljuk otthonunknak érezni a helyet. De azért ezek az 
emlékek még mindig kedvesek számomra. 

Élénken emlékszem például arra, hogy hogyan költöztünk el 
Virginiából, amikor eljött az ideje. Miközben idegenek vitték ki a 
házból a bútorainkat, én a hálós ajtónál álltam, a verandán, és itattam 
az egereket. Kétségbeesetten sírtam, nem értettem, kik ezek az em-
berek, és mit tettem, hogy ilyen sorsot érdemelek. De Ammi ott volt 
mellettem és megvigasztalt. Igaz, időnként kuncogott, és emlékszem, 
kicsit ugratott is, amikor az egyik idegen elvitte a kedvenc székemet. 
De törődő figyelmére és vigasztaló hangjára is emlékszem.
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– Kjá bát hé mérá bétá? Mi a baj, kisfiam? – kérdezte, arcomat a 
kezébe vette, és magához ölelt.

– Ezek elvitték a széket! Azt az epreset!
– És az a szék sokkal fontosabb neked, mint a te Ammid? Én 

még mindig itt vagyok. És Ábbá és Baji is. Allah mindent meg-
adott! Mi kellene még, Billú?

Billú volt a becenevem, de csakis a szüleim szólítottak így, és 
inkább csak akkor, amikor kedveskedni akartak nekem. Ritkán 
mondták ki, hogy „szeretlek”, túlzott kitárulkozásnak hangzott 
volna a pakisztáni fül számára. A szeretet magától értetődő volt, 
a szülők a gondoskodásuk által fejezték ki, a gyerekeik azzal, hogy 
engedelmeskedtek nekik. 

A szeretet szótlansága az egyik oka annak, hogy ennyire felérté-
kelődik a gyerekek engedelmessége az iszlám kultúrában. Kamasz-
koromban Ammi gyakran dorgált meg önfejűségemért: „Mit ér, 
hogy azt mondod, szeretsz, ha nem teszed azt, amit mondok?” 
Később, amikor foglalkoztatni kezdett a kérdés, hogy kövessem-e 
Jézust, tudom, hogy azt kellett fontolóra vennem, hogy ha megte-
szem, akkor döntésemmel messzemenően a legnagyobb engedet-
lenséget követem el. A szüleim nemcsak azt éreznék, hogy elárul-
tam őket, de megszakadna a szívük a szomorúságtól. 

Négyévesen azonban, abban a védett életkorban halvány fogal-
mam sem volt arról, hogy mit jelent az összetört szív vagy a családi 
viszály. Egyszerűen csak vissza akartam kapni az epres székemet. 

Mihelyt befejeződött a pakolás, és távozásra készen álltunk, 
Ábbá összegyűjtötte a családot, és így szólt: „Imádkozzunk!” De-
rékmagasságig felemeltem begömbölyített, felfelé fordított tenyere-
met, utánoztam Ammit és Ábbát. Csendesen imádkoztunk, kértük 
Allahot, hogy utunk legyen biztonságos és minél gyorsabb.

Végül aztán megérkeztünk az új helyre, a skóciai Dunoonba, 
ahová a kötelesség szólította apát. Ha visszagondolok, úgy érzem, 
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Dunoon volt az első igazi otthonom. Nem azért, mintha rengeteg 
barátom lett volna az iskolában vagy a környékünkön, sőt még az 
epres kisszékem is elkallódott a költözés során, hanem mert na-
gyon közel kerültem a családomhoz, valósággal összenőttünk. A 
hitem is egyre inkább elmélyült azokban az években. És ott volt 
nekem Ammi, Ábbá és Baji. Semmi másra nem volt szükségem 
rajtuk kívül. 


