
Germanus Gyula: Allah Akbar – részlet 

„Az imáról” 

Mikor barátaim kíséretében elértem a Dzsama Maszdzsid (nagymecset) udvarába, már 

alig tudtunk a tolongó tömegen átfurakodni. Indus ruhát hordtam, az indiai 

mohamedánok hosszú, testhez álló, végig begombolt kabátját, lábamon szűk, fehér 

vászon pajdzsáma-nadrág és felfelé kunkorodó orrú bőrpapucs feszült. Fejemre szürke 

kis sapkát húztam. Mellemre kitűztem török rendjeleimet, és ruhám után ítélve indiai 

előkelő úrnak vagy nawábnak  tarthattak volna, de szőke hajam és sápadt arcom 

elárult. Csodálkozva néztek rám, és tisztelettel utat nyitottak. Mikor az udvarba 

léptünk, levetettem papucsomat, amit egyik kísérőm vett gondjaiba, és lágy 

selyemharisnyában lépegettem a sima kőlapokon a guggoló, előrehajló imádkozó 

vagy beszélgető hivők között. Egyenesen a szószék felé tartottunk, ahol már Helytartó 

csoportba verődtek a mecset tudósai, papjai és a város vénei. „Szálam calejkum!” – 

béke veletek! – szólottak hozzám nyájasan, és kezet szorítottak velem. Azután leültem 

a földre, és tekintetemet a gyönyörű márványlapokkal kirakott, díszes 

koránfeliratokkal ékesített mecset homlokzatára szegeztem. Középső, hatalmas ívű 

bolthajtása mennyezetére vadméhek óriási fészket építettek, és zavartalanul rajzottak 

körülötte.  

A pénteki déli ima, amit a nagymecsetben, az összes muszlimokkal együtt kell 

elvégezni, rövidebb, mint a hétköznapi déli imák. A mohamedán ima legfőbb kelléke, 

hogy a hivő lelke egész meggyőződésével vallja imádkozási szándékát. Nem üres 

forma, amelyet gépiesen ismétel. Mikor testét megtisztította a hozzátapadt szennytől, 

és feláll Allah színe előtt, akkor tudnia kell, hogy mit cselekszik. Ekkor a külső világ 

megszűnik számára. Sem az élet örömei, szépségei, sem a halál félelme nem 

zavarhatják ájtatosságában. Az egész világ óriási templommá alakul át, amelyben 

csak a hatalmas, örökkön élő Allah trónol, és a törpe, bűnös ember leborul a Teremtő 

előtt, hogy szolgálja, imádja, könyörögjön hozzá, és végtelen kegyelméből erőt 

nyerve, megnyugodjék, és megbékéljen sorsával. Aki bűnös szándékában megjavul, 

annak megbocsát ar-Rahmán ar-Rahím, a Megkönyörülő, a Jóságos, a Kegyes, akitől 

minden, akiért minden van ezen és az eljövendő túlvilágon.  

A mohamedán ima a test és a lélek együttes fegyelme. „Mens sana in corpore sano” 

közmondást nem hirdeti, de gyakorolja az iszlám. A pogány arabok nem ismerték az 

imát; ez Mohamed egyik legfőbb újítása volt. Híveit sorba állította, mint a katonákat, 

és egyöntetű mozdulatokra tanította őket. Ez a lelki testgyakorlat fegyelmet teremtett 

közöttük, és az arabok, akik azelőtt taktika nélkül csak páros viadalban verekedtek, az 

ima hatása alatt fejlődtek hadsereggé, amely belső hévtől űzetve, külső renddel 

szervezve, ellenállhatatlanul legázolta ellenségeit.  

A test ritmikus mozgása karöltve jár a lélek bizonyos funkcióival. Az indulatok és 

érzések kirajzolódnak arcunkra, és tagjainkat meghatározott vonalakban hozzák 

mozgás ba. Az ősember első vallási felbuzdulása és a ritmus egy bölcsőben ringott. A 

muszlim ima gesztusai az elhatározás, az alázatosság és parancs gondolatának 

megtestesítése.  

Imát csak tiszta testtel szabad végezni, és ez a rendelkezés az iszlám híveit a tisztaság 

oly mérvére szoktatta, amely Európában a klasszikus pogánykor kihalása után 

ismeretlen volt. Ima előtt a muszlimnak meg kell mosnia kezét, azután száját kell 

kiöblítenie, és fogait gyökérrel megtisztítania. Orrát, orrlyukait gondosan ki kell 

mosnia, azután arcát vízzel letisztítania. Utána előbb jobb, azután bal karját könyökig 

megmossa, és feje búbján végighúzza nedves kezeit, mialatt hüvelykujját és kisujját 

szétterpeszti, és három középső ujját egymáshoz szorítja. Utoljára hagyja lába fejét. 



Ha bármely külső vagy belső mocsok – beleértve az alvást is – érte a testet, ezt a 

mosakodást minden ima előtt el kell végezni. Mosakodásra csak tiszta vizet szabad 

használni. Sokat vitatkoztak a mohamedán tudósok azon, vajon milyen víz nevezhető 

tisztának. Ha azonban víz nem található – az iszlám a vízszegény, pusztai Arábiában 

született –, úgy tiszta homokkal súrolhatjuk egyszer arcunkat és kezünk fejét.  

A mosakodás alatt nem illik világi dolgokra gondolni, vagy azokról beszélni. A 

mosakodás azonban nemcsak vallásos jellegű az iszlámban, hanem a test fizikai 

tisztaságát is megköveteli, ezért a fürdés bizonyos aktus után parancs.  

Naponta ötször kell imádkozni; lehetőleg többekkel együtt, de az egyedül, a házban 

vagy bárhol mondott ima éppen olyan üdvös, mint az, ami a mecsetben hangzott el. 

Az ima mozdulatai a következők: felállás, és a szándék elhatározása, hogy milyen 

imát fogok mondani. Ezalatt jobb tenyeremet bal kezem fejére helyezem keblem alatt. 

Azután hüvelykujjamat kifeszített tenyérrel füleim tövéhez illesztve hangosan Allah 

akbar-t mondok (Isten a legnagyobb!), azután ismét összekulcsolom kezemet a fent 

említett módon, és a következő mondatot suttogom:  

Dicsőség Neked, ó, Istenem, Tiéd a dicséret, áldassék a Te neved és magasztaltassék; 

nincsenek istenségek rajtad kívül, hozzád menekülök a megkövezendő sátán elől!  

Ezután a korán első fejezetét mondom: Isten nevében, a Könyörületesnek, a 

Megkönyörülőnek, Dicsőség Istennek, a világok urának, a Könyörületesnek, a 

Megkönyörülőnek. Az ítéletnapja bírójának. Téged imádunk, és Tőled kérünk 

segítséget. Vezess az igaz útra, azok útjára, akikhez jóságos vagy, nem azokén, akikre 

haragod száll alá és nem a tévelygőkén, Ámen. Közvetlen utána a hivő a korán 

bármely, rendesen rövidebb fejezetét vagy egy hosszabb fejezet néhány verssorát 

mondhatja el, és pillanatnyi szünet után két kezét kissé felemeli, azután Allah akbar 

sóhajtással azokat térdére illeszti, és derekát oly mélyen meghajtja, „hogy a víz 

megállhatna hátán”. Ilyen meghajlott helyzetben a hivő háromszor susogja: 

Dicsértessék a hatalmas Allah! Azután visszatér egyenes testtartásába; az 

előimádkozó (imám) közben hangosan mondja: Meghallgatja az Isten azt, aki dicséri 

Őt, és a gyülekezet válaszképpen imígy szól: Ó, Urunk, Dicséret!  

Majd földre vetjük magunkat, és homlokunkkal súroljuk a földet: Dicsértessék a 

Magasztos Allah! hangzik el ismét legalább háromszor ajkunkról.  

Azután lábsarkunkra kuporodunk, kegyes szavak mormolása közben, és újból 

leborulunk az előbbi dicsérő mondat ismétlésével. Ezzel egy rakc-meghajlás lezárult, 

és a hivő felegyenesedik, és a korán első fejezetének, majd egy másik rövid verssor 

elmondása után ismétli az előbbi vallásos gyakorlatot, de a második földreborulás 

után tiszteletteljesen leül lábaira, és a következő szent szöveget mormolja: Minden 

imádat és szolgálat és jótett Allahé. Békesség Veled, ó, próféta és Allah kegyelme és 

áldása. Békesség velünk és Isten jámbor szolgáival. Tanúsítom, hogy nincsenek 

istenségek az egy Istenen kívül, és hogy Mohamed az ő szolgája és küldötte.  

Ha a hivő csak két rakca-ból álló imát szándékozott mondani, akkor eme második 

rakca után már ezt az áldást kéri az Úrtól: Ó, Allah, segítsd meg Mohamedet és házát, 

mint ahogy megsegítetted Ábrahámot és házát, mert valóban dicséretes és dicső vagy. 

Ó, Allah, áldd meg Mohamedet és házát, mint ahogy megáldottad Ábrahámot és 

házát, mert valóban dicséretes és dicső vagy. De ha imája négy vagy több rakca-ból 

áll, akkor csak az utolsó után fejezi be imáját vele. Azután üdvözletet mond az 

imámnak, a lélekben mindig jelenlevő angyaloknak és társainak. Fejét előbb szelíden jobbra, 

azután balra fordítja, hogy ezzel is kifejezze, kinek szól az üdvözlet, és jámbor hangon így szól: Szálam 

calejkum wa rahmatulláhi! Békesség veletek és Isten kegyelme. Ezeken az imaszövegeken kívül még 

más kegyes hangú mondatokat is lehet az ima egyes részleteihez fűzni.  

A mohamedánok az imát az iszlám egyik főoszlopának tartják, és annak minden egyes részét oly 

aprólékossággal dolgozták fel, hogy szövege egy vaskos kötetet tesz ki. Naponta ötször kell imádkozni. 



Hajnalhasadáskor, amikor egy fekete szálat egy fehértől alig lehet megkülönböztetni. Ez a hajnali ima 

két rakca-ból áll, amit a hivő egyedül végez (szunna) és két rakca-ból, amit a gyülekezetben mond. A 

déli ima ideje akkor jön el, ha a nap túlhaladt a zeniten, de a tárgyak árnyéka még nem nyúlt meg azok 

hosszúságára. Ez az ima négy rakca egyedül és négy rakca gyülekezetben, és utána ismét két rakca 

egyedül mondott imából áll. A délutáni ima (caszr) négy gyülekezetben végzett rakca-ból áll, ideje a 

déli ima és napnyugta között van. A napnyugta imája a nap lebukása és az esti pír közötti időben 

esedékes. Három gyülekezeti és két egyedül mondott rakca-ból áll. Az esti ima (cisá) a besötétedés és 

pirkadás közötti időben mondatik, és négy gyülekezeti és két rakca egyedül mondott ima; utána a hivő 

még három rakca-ból álló imát (witr) mondhat, amelynek végét megtoldja a kunút-nak. nevezett 

könyörgéssel.  

Mivel az imákat nem kell a mecsetben végezni – kivéve a péntek déli imát –, alig vesz el a hivő 

idejéből néhány percet, de Allahra és Allah szolgálatára emlékezteti a nap minden szakában. Utazó 

ember, vagy aki fél, hogy megtámadják, megrövidítheti az imákat. Minden muszlim, aki nagykorú és 

ép elméjű, akár férfi, akár nő, köteles imádkozni. Ha egyedül van, úgy a gyülekezetre előírt rakca-kat 

elvégzi egyedül. Ha ketten vannak együtt, már gyülekezetet képeznek, és egyikük az imám, mégpedig 

az, aki a koránt jobban tudja, különb társánál szellemi és erkölcsi tekintetben, és tisztább ruhájú. Az 

iszlám demokratikus vallás, és nem ismer hivatalos papságot. Mindenkinek kötelessége, hogy ismerje 

Allah vallását, amely tudomány és jog egyaránt, és Isten előtt a király és a pór egy sorban áll az 

imádkozok között.  

A mecset boltíves kapujában a vadméhek szüntelenül rajzottak, de zümmögésüket 

elnyomta a hivők zsongó beszéde és mormolása. Sorban ültünk, s már sokan 

elvégezték egyedül mondandó ima rakca-ikat. Én mozdulatlanul ültem. Éreztem, hogy 

megfigyelnek, sokan odafurakodtak közelembe, megnéztek, s lopva visszalépdeltek 

helyükre. Az indiai muszlimok vakbuzgóságukban egy lépéssel sem maradnak el arab 

társaiktól, de indus vérük ezt a vakbuzgóságot szelídebb hangulatúvá teszi. De nem 

mohamedánt nem enged be mecsetjébe ima alatt, és nem szívesen látja a kíváncsi 

látogatókat az imádkozók között.  

A nyüzsgö tömeg morajlása eltompította érzékeimet, és agyam csak foszlányokban 

tudott gondolkodni: „Mahatma Gandhi volt az első nem muszlim, aki a nagy nemzeti 

felbuzdulás idején beszédet tartott a delhi mecsetben mohamedán honfitársaihoz.” 

Majd a korán egy verssora bukkant fel emlékezetemben: A szent hónapban harcolni 

valóban nagy bűn, de aki népét Isten útjáról eltéríti és tagadja Őt, és a szent mecsetet 

elzárja előlük, és kikergeti onnan őket, még nagyobb bűnt követ el Allah előtt. Azután 

eszembe jutott a háború és a Dardanellák frontja, ahol a szent háború jelszava alatt az 

angolok indiai muszlimokat és a németek török muszlimokat uszítottak egymásnak. 

Ezen a szent helyen, ebben az ájtatos pillanatban minden politika olyan 

ellenszenvesnek tűnt fel előttem, hogy összerázkódtam belé. Egy pillanatra szerettem 

volna felugorni, és jajveszékelve kifutni a mecset udvaráról – azután felnéztem a forró 

naptól izzó indiai égre, s megnyugodtam. Hatalmas lelkierő vezényelt ide, ilyen 

vakmerő tettre gyarló akarat képtelen.  

Felharsant az imakikiáltás elnyújtott hangja. A mecset udvarában elhelyezett 

mukabbirok hátrább adták szólamait: Alláhu akbar, Alláhu akbar, Alláhu akbar, 

Alláhu akbar!  

„Isten a legnagyobb!” ismétlem, Nincsenek istenek, kivéve az egy igaz Isten, 

Mohamed Isten küldötte, jöjjetek imára, jöjjetek a győzelemre, Allah a legnagyobb!”  

Ötezer férfi emelkedett fel helyéből, mint a katonák, sok évi gyakorlatozás árán, 

pillanatok alatt sorba álltak, szorosan egymás mellé, és lesték, mikor hangzik el a 

szószék mellől: „kád kámatisz-szalát”, megkezdődött az ima! A kikiáltók mint élő 

emberi visszhang vitték az imám (előimádkozó) szavait tovább.  

A pénteki déli ima legfontosabb része a beszéd (khutba), amely a muszlimokat jó 

cselekedetre, istenfélelemre és a fejedelem iránti engedelmességre inti. Ezért politikai 

jelentőségre tett szert, mert hűségfogadalom számba ment. Az imám a szószék 

lépcsőjén állva botra támaszkodik, de olyan országokban, amelyeket a mohamedánok 



hitetlenektől foglaltak el, kardot tart kezében a hódítás jeléül. A mohamedánok jó 

hogy kit gondol alatta. India kisvárosi mecsetek tudatlan előimádkozói gyakran 

Musztafa Kemál török köztársasági elnök nevére kértek áldást abban a hitben, hogy ő 

– aki, 1924-ben, a kalifátust országában eltöröltette, és a kalifát Törökországból 

kikergette természetes jogutódjává vált.  

A beszéd után elvégeztük két meghajtásból álló imánkat, és a rőt szakállú Abdul-Hajj 

kezemnél fogva átvezetett a vallási áhítatba merült embersorokon a szószékhez. 

Óvatosan kellett mennem, nehogy a sűrű tömegben valakire rálépjek, vagy pedig 

felbukjam. Eljött a nagy pillanat. Ott álltam a szószék lépcsőjénél. Az óriási 

embertömeg mozgolódni kezdett. Ezernyi turbános fej színes virágú mezővé alakult 

át, amely türelmetlen kíváncsisággal morajlott felém. Ősz szakállú vének és tudós 

’ulemák álltak a szószék körül, és szeretettel néztek rám. Szemükben biztatás, 

bátorítás sugárzott. Nem tudom, érzékeim tompultak-e el, avagy egy nagy élmény 

teljes kiélése öntötte belém azt az erőt, amellyel nyugodtan, a félelem vagy lámpaláz 

legcsekélyebb izgalma nélkül mentem fel a szószék hetedik lépcsőfokára. A 

magaslatról végignéztem a szinte beláthatatlan tömegen. Mint a mozgó tenger, úgy 

morajlott előttem az élő emberi hullám. A távolabbi sorokban állók nyakukat 

nyújtogatták, egyesek előbbre furakodtak, hogy jobban hallhassanak, és ez mozgásba 

hozta a sokaságot. Felém áradni látszott. Sötétbarna arcukból még sötétebben 

parázslott elő tüzes pillantású szemük. Fekete, ősz és vörösre hermázott szakáilak 

erdeje közeledett felém. Masallah! – mit nem akar Isten! – hangzott el újból és újból 

az első sorok sűrűjéből. „Allah, Allah!” sóhajtozták a távolabb állók. Én pedig szinte 

kővé meredten álltam, egyedül, fenn a szószék magaslatán, szótlanul jártatva 

tekintetemet az emberáradaton. Meredten álltam ott, mert tudtam, hogy egyetlen szó, 

egyetlen kiáltás, egy áruló kézjel, és darabokra szaggatja a tömeg a „pogányt”. De 

tudtam, hogy ez a szó nem fog elhangzani, ez a kézjel nem fog felvillanni. Hosszú, 

szenvedésteli úton jutottam idáig, amelynek töviseit elfelejtve, csak rózsaillatát 

éreztem.  

– Ayyuhá’szszádát alkirám – ó, kegyes urak és szeretett testvéreim – kezdtem 

beszédemet arab nyelven. – Eljöttem a messze idegenből, mert hajtott a vágy a 

megismerés után, amit otthon nem szerezhettem meg. Eljöttem hozzátok tudásért és 

ihletért, és szeretetet és szívetek gazdagságát terítettétek ki előttem.  

Halk moraj futott végig a tömegen. Az culemák, akik mint a hit oszlopai állták körül a 

szószéket, nyájasan néztek fel a sápadt, kis termetű idegenre, akinek szavára feszülten 

figyelt most ötezer indiai mohamedán. Azután beszéltem az iszlám szerepéről az 

emberiség történelmében és arról a csodáról, amit a próféta tett híveivel. Beszéltem a 

muszlim népek része azonban már századok óta idegen keresztény uralkodó 

alattvalója lett Indiában, a hollandi gyarmatokban, Afrikában, s ezek a gyarmatosító 

keresztény kormányok szemet hunytak afelett, hogy a pénteki szentbeszédben még 

mindig „kalifá”-nak fogadnak hűséget, és vagy a török szultánt nevezték meg a „hivő 

urának”, vagy pedig megelégedtek a szónokok azzal, hogy Allah áldását kérjék az 

uralkodóra, és a hívőre bízták, hanyatlásáról és arról, hogy miként tudnának újból 

erőre kapni. A muszlimok szavajárása, hogy minden Istentől függ, az ő akarata 

nyilvánul meg a földi és túlvilági dolgokban, de a korán nyíltan hirdeti, hogy Isten 

nem változtatja meg egy nép sorsát sem, ha az maga meg nem változik. Erre a 

mondatra építettem beszédem tartalmát. Az arab mondatok folyékonyan gördültek 

számból, ahogy a szónoklás heve elragadott. Később már szinte könnyedén játszottam 

a jelzőkkel és hallgatóim érzéseivel. Felbátorított erre az a sok könnycsepp, amely 

mind sűrűbben gördült alá az első sorban álló ősz hajú muszlimok dús szakállán. 



Elragadott a látvány, és már az öntudatlanság határán delejes állapotban fejeztem be 

szónoklatomat a muszlimok jutalmáról, a kegyes életről, az erkölcsről.  

Azután leültem. Delejálmomból a fellelkesült tömeg „Allahu akbar” ordítozása 

ébresztett fel. Fásultan ültem a szószék lépcsőjén, amelyet a hullámzó tömeg 

elnyeléssel fenyegetett. Arra emlékszem még, hogy egy hosszú fekete hajú és fekete 

szakállú afgán felhágott a lépcsőre, és térdemet átkarolva, urdu nyelven a kasmíri 

mohamedánok szenvedéséről beszélt. Oly vérlázító volt szónoklata, hogy a tömeg 

lépten-nyomon elordította magát: „Átkozza meg az Isten a pogányt!” Öklök 

emelkedtek a levegőbe, a szónok vastag botját rázta a levegőben: a kasmíri hinduk 

halálát követelte. 

A delhi nagymecsetben való szereplésemről úgyszólván az egész mohamedán világ 

tudomást vett. Az indiai muszlim lapok hosszasan foglalkoztak beszédemmel. 

Európai ember rokonszenvező véleményét az iszlámmal, amely ilyen nyíltan 

tettekben is megnyilvánul, vallásuk győzelmének tekintették. Még a távoli Arábiában 

hetenként megjelenő mekkai lap is írt rólam és beszédemről.  

Mohamedán lettem. Beléptem azok közé, akik Allah útján harcolnak. Erről az útról 

nincs visszatérés. Aki muszlim hitét megtagadja, az kivonta magát az iszlám 

vallásjogának védelme alól, és szabad préda bárki számára. Agyonüthetik, 

elüldözhetik és meggyalázhatják, hiszen mindezt a testi és lelki halált saját maga 

hajtotta végre magán az által, hogy kilépett egy vallásjogi társadalmi rendszer 

életközösségéből. Hiába lép vissza más vallás kötelékébe, az a védelem, amelyben az 

iszlám azokat a felekezeteket részesíti, nem terjeszthető ki többé őrá. Az iszlám 

hatalmas tábor, amelynek ereje egyöntetű zárt szellemében van, és ezért nem tűrhet 

meg különvéleményt vagy engedékenyebb, szabadelvűbb felfogást egyedei számára. 

Ezzel nekem számolnom kellett; ezt a súlyos terhet magamra kellett vállalnom.  

Az indiai muszlimok hitéletükben éppen olyan elmélyültek, mint a többi más 

nemzetiségi mohamedán, sőt az iszlám terjesztésének, annak végső, teljes diadalra 

jutásának gondolata még jobban tüzelte őket, mint az arabokat, perzsákat vagy 

törököket, akik egyöntetűbbek, és évszázadok óta uralkodtak más vallásúak felett. 

Mert az iszlám nem bírt el meghódolást. Minden muszlim született térítő, ezért 

nincsen szüksége hivatásos misszionáriusokra. Meggyőződése oly sziklaszilárd, hogy 

annak súlyával szinte a tehetetlenség törvénye szerint másokat is megnyer.  

A vonaton utazva egyszer, megfigyeltem, hogyan nyugtalankodik két afgán, aki nem 

talált alkalmas időt imája elvégzésére a rövid állomásközökben. A kalauz biztatta 

őket, hogy nemsokára eljutnak egy nagyobb állomáshoz, ahol kedvük szerint 

imádkozhatnak. Egy ideig hittek a kalauz ígéretében, azután látták, hogy ez csak 

kifogás, s a legközelebbi állomáson a mozdony előtt felálltak a pályára, és elkezdtek 

imádkozni. Ha a muszlim imádkozik, érzékei eltompulnak, és a külvilág megszűnik 

számára. Senki sem merte az afgánokat elűzni a pályatestről, és a vonat kénytelen volt 

mindaddig várakozni, amíg az afgánok nyugodt áhítattal el nem végezték összes 

meghajtásaikat, leborulásaikat és könyörgésüket, és tiszta lelkiismerettel vissza nem 

szálltak a vonatba 


