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Bevezetés 

Egy  kendőt  viselő,  hosszú  szoknyás  fiatal  lány  sétál  az  egyik 
budapesti utcán. Néhány tizenéves meglátja, és utána kiabálja: Hare Krisna, 
Hare  Krisna!  Nevetnek  egy  nagyot,  majd  elfutnak.  A  lány  pedig  csak 
elmosolyodik a történteken, mint aki már megszokta az ilyesmit. 

Ezzel a furcsa jelenettel találkoztam tavaly ősszel. Felmerült bennem a 
kérdés,  miért  reagáltak  így  azok  a  fiúk? Miért  nevettek,  és  honnan  vették, 
hogy az a lány Krisnahívő volt? Rá kellett döbbennem, hogy ehhez hasonló 
esetek nap mint nap előfordulnak körülöttem, ha  jobban odafigyelek. Sokan 
véleményt alkotnak a tőlük – láthatóan – eltérőekről, anélkül, hogy ismernék 
azokat, vagy egyáltalán meg tudnák különböztetni őket egymástól. 1  (Mint az 
általam említett muszlim lányt egy Krisna hívőtől). 

Dolgozatom  témája  a  Budapesten  élő  muszlim  arabok  alkalmazkodási 
technikáinak  vizsgálata.  Célom  nem  az  volt,  hogy  az  itt  élőkre  irányuló 
sztereotípiákat mutassam be. A  fenti példához hasonlóan  inkább az arabok 
szemszögéből,  azaz  „belülről”  vizsgáltam  azt,  hogyan  reagálnak  a  feléjük 
irányuló  előítéletekre,  illetve  hogy  alkalmazkodnak  a  befogadó  társadalom 
normáihoz. 

A kultúra egyfajta szövegolvasást  jelent számomra: különbözőképpen 
lehet értelmezni. Fontos, hogy mit, honnan nézünk. 2 Ezt had szemléltessem a 
következő  hasonlattal:  Hat  vak  ember  találkozik  egy  elefánttal.  Egyikük  az 
agyarát  ragadja meg és úgy gondolja, olyan, mint egy dárda. Egy másik az 
oldalánál érinti meg, és állítja, hogy  inkább egy  falhoz hasonlít. A harmadik 
az  egyik  lábát  tapogatja  végig,  majd  kijelenti,  hogy  az  elefánt  rendkívüli 
hasonlóságot mutat  egy  fával.  A  negyedik  az  ormányát  kapja  el  és  azon  a 
véleményen van, hogy az elefánt a kígyóval rokon. Az ötödik a fülét fogja és 
egy  egyezőhöz  hasonlítja  az  elefántot,  míg  a  hatodik,  aki  a  farkát  érte  el, 
ennek ellentmond, és úgy véli, hogy az elefánt inkább olyan, mint egy vastag 
kötél. 

A többféle megközelítésre – úgy gondolom – a kulturális antropológiai 
eszközei  illetve  szemléletmódja  a  legalkalmasabb.  Az  antropológia  késztet 
arra,  hogy  ne  csak  saját  szemszögünkből,  kultúránkból  vizsgáljuk 
környezetünket.  Az  antropológia  elgondolkoztat,  segít  abban,  hogy  reális 
képet  kapjunk  egy  adott  társadalomról,  kultúráról,  mellyel  szemben 
előítéletek,  téves  képek  él(het)nek  a  köztudatban.  Az  antropológia  sajátos 
eszközeivel  (holisztikus,  összehasonlító  szemlélet,  relativizmus,  résztvevő 

1 Daun cikkében bemutatja, milyen nehéz a svéd kultúrába beilleszkedni, és hogy a svédek 
milyen  nehezen  fogadják  el  a  külföldieket.  A  megoldást  a  következőkben  látja:  „a  tudás 
megteremti  a  megértést”.  Azaz,  ha  valaki  áldoz  arra,  hogy  többet  megtudjon  a  másikról, 
jobban meg is érti azt. 
2 Ennek kiemelkedő fontosságával foglalkozik Hannerz is írásában.
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megfigyelés) segít a valós kép kialakításában. A résztvevő megfigyelés során 
az  antropológus  egyszerre  lesz  külső  és  belső  szemlélő, mert  vizsgálja  az 
adott közösség saját magáról kialakított véleményét is (Hollós 1995:15). 

„Az  antropológusnak  az  a  feladata,  hogy  feltárja  a  társadalmi  élet 
törvényeit és szabályszerűségeit, mindent, ami állandó és kötött; hogy  leírja 
az  adott  társadalom  kultúrájának  az  anatómiájának  íratlan  szabályait” 
(Malinowski 1922:11). 

Az általam választott  témát azért  találtam érdekesnek, mert a vizsgált 
arabok kultúrájának lényeges elemei (nemi szerepek, étkezés, öltözködés...) 
jelentősen  eltérnek  a  befogadóétól,  és  a  két  kultúra  találkozása  számos 
kérdést  és  problémát  vethet  fel.  Célom  volt  annak  megismerése,  hogy 
hogyan  tudnak  beilleszkedni  a  befogadó  nagyvárosi  társadalomba. Hogyan 
befolyásolják  mindezt  az  őket  érő  sztereotípiák,  és  melyek  azok  a  túlélési 
stratégiák,  ahol  tetten  érhető  a  szocializáció.  Kíváncsi  voltam,  kik  milyen 
céllal érkeztek hazánkba? Mit vettek át, mit tartottak meg eredeti rítusaikból? 
Milyen  a  kapcsolatuk  a  magyarokkal?  Milyen  problémáik  adódtak 
másságukból?  Mennyire  tartanak  össze?  Hogyan  látják  saját  helyüket  a 
magyar  társadalomban?  Hogyan  nevelik  a  gyerekeiket?  Mit  terveznek  a 
jövőre  nézve?  Milyenek  a  generációk  közötti  kapcsolatok?  Mennyire 
egységes a közösségük? 

Látható,  hogy  jó  néhány  kérdés merült  fel bennem. Kutatásom során 
igyekeztem mindenre  választ  találni.  A  dolgozat megírását  egyéves  kutatás 
előzte  meg.  Minthogy  egy  félév  kevésnek  bizonyult  arra,  hogy  minden 
kérdésemre  választ  kapjak,  a  kutatást  kibővítettem  a  második  félévre  is. 3 

Jelen  dolgozat  kereteiben  az  előző  félévben  elkezdett  mikrokutatás 
kibővítését  ismertettem,  továbbá egy általános képet  is bemutatok az  itt élő 
muszlim közösségről. 

Úgy gondolom, ez a  téma  igen sok vizsgálható területet kínál. Bár én 
igyekeztem  minél  szélesebb  körben  megfigyelni  az  Budapesten  élőket, 
dolgozatom  sok  lényeges  kérdésre  nem  terjed,  nem  terjedhetett  ki.  Ezért 
ezeket a  területeket  (pl.: vallás,  iszlám országok, nők helyzete...) mind csak 
az asszimilációs stratégia szempontjából említem meg. 

2.  Kutatási módszer 

Eredeti  elképzeléseim  szerint  magát  a  közösséget  szerettem  volna 
feltérképezni.  Meghallgattam  a  tanszék,  illetve  a  mecset  által  szervezett 
konferenciákat,  többször  ellátogattam  a  mecsetbe.  Sok  emberrel 
megismerkedtem,  idővel már a közösség  legtöbb  tagja  tudta, miért  tűnök fel 
rendszeresen  a  rendezvényeiken. Azonban  idővel be kellett  látnom, hogy a 
rendelkezésemre  álló  idő  nem  elég  arra,  hogy  az  egész  közösséget 
átlássam, és teljesen megismerjem. Ezért eredeti elgondolásaimat átalakítva, 
a vizsgálat nagy része egy vegyes házaspárnál folytatott mikrokutatásra épül. 

3 Az első féléves dolgozatom megírása előtt a legtöbb időt az ismerkedéssel, beépüléssel 
töltöttem. Ezért a vizsgált családot még sokkal kevesebb ismeret birtokában tudtam csak 
bemutatni.
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Elsőként célszerűnek tartottam a szakirodalom megismerését, hogy ne 
érkezzek  felkészületlenül  a  terepre,  mert  az  esetleg  ellenszenvet  és 
bizalmatlanságot  váltott  volna  ki  az  emberekben.  Ezért  megismerkedtem 
magával  az  iszlám  vallással,  a  Néprajzi  Múzeum  könyvtárában  kerestem 
hasonló témájú elemzéseket, valamit tanulmányoztam a tanszéken korábban 
született dolgozatokat. 

Ezek  után  találkoztam  csak  magával  a  „tereppel”.  A  terepen  sok 
nehézséggel találtam magam szemben. Eleinte nem tudtam, pontosan kit és 
mit  vizsgáljak.  Először  sok  családot  akartam  meglátogatni,  de  nehéz  volt 
időpontot egyeztetni, és volt olyan is, hogy elmaradt a megbeszélt találkozó. 
Bár  a megismert  emberek  nagyon  kedvesek  és  segítőkészek  voltak, mégis 
jónéhány  nehézségbe  ütköztem.  Végül  megismerkedtem  egy  fiatal 
házaspárral,  akik  felajánlották,  hogy  nyugodtan  meglátogathatom  őket 
többször  is otthonukban, szívesen mesélnek nekem.  Így hát saját magam is 
megtapasztaltam  azt,  melyről  Papp  Richárd  is  írt,  azaz,  hogy  maga  a 
helyszín,  a  vizsgált  emberek  miként  tudják  módosítani  az  előzetes 
elképzeléseket, elvárásokat (Papp 1999:252). 

A  terepmunkát  nagyon  fontosnak  találtam.  „Az  antropológusok 
kezdettől  fogva  szoros  kapcsolatot  alakítottak  ki  azokkal,  akiket 
tanulmányoztak”.  A  városantropológiában  „az  antropológus  a  csoport  belső 
felépítésére  koncentráljon, vagy  inkább  tagjainak a kívülmaradottakhoz való 
kapcsolatára?”  (Foster  – Kemper  1974:8). Én  elsősorban  ez  utóbbit  vettem 
alapul. 

Az  muszlimokról  sok  információt  lehet  hallani  a  rádióban,  TVben, 
sajtóban,  sok  film  is  készült  már.  Azonban  ezek  a  források  rengeteg  torz 
információt tartalmaznak. A budapesti muszlimokról pedig szinte semmit nem 
találtam,  ezért  tartottam  fontosnak,  hogy  saját  magam  tapasztaljam  meg  a 
„terepet”,  saját  magam  beszélgessek  velük,  személyesen  vegyek  részt 
életükben.  Munkám  során  nagy  könnyebbséget  jelentett  az  a  tény,  hogy 
legtöbben  jól beszélik a magyart, hiszen vagy  itt születtek, vagy már régóta 
élnek Budapesten. Továbbá sokat jelentett az a kedvesség és segítőkészség, 
amivel hozzám viszonyultak. 

Bevallom,  eleinte  féltem  a  beépülés  nehézségeitől,  mert  ugyanúgy, 
ahogy a magyaroknak feléjük, nekik is lehetnek előítéleteik rám vonatkozóan. 
Azonban  viszonylag  hamar  megismertek  és  elfogadtak.  Könnyebbség:  „az 
olyan kulturális kontextusban végzett terepmunka, amelyről már bensőséges, 
közvetlen  tapasztalatokat  szereztünk,  sokkal  nehezebbnek  tűnik,  mint  az, 
amelyet a vadidegen végez a maga naiv szempontjaival” (Leach 1996:107). 

A  terepmunka döntő  része a vizsgált  családnál végeztem, valamint a 
mecsetet  illetve  annak  rendezvényit  látogattam  rendszeresen.  Kutatásom 
elsősorban a kiválasztott családdal folytatott interjúkra épül. Ezek alapvetően 
mélyinterjú  jellegűek.  Rendszeresen  felkerestem  őket  otthonukban,  és 
nagyjából  felkészültem előre  a  kérdéseimmel  is. Nem  ragaszkodtam sosem 
szigorúan  az  előzetes  elképzeléseimhez,  de  próbáltam  azokat  követni.  Az 
interjúkat spontán beszélgetések is kiegészítették. Ez jellemző volt az interjúk 
után,  ami  szintén  sok  érdekességgel  szolgált  számomra,  valamint  a 
mecsetben,  ahol  alkalmam  nyílt  sokféle  emberrel  találkozni.  (Az  irányított 
beszélgetéseket többnyire diktafonnal rögzítettem, és később visszahallgatva
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írtam le. A beszélgetéseket pedig emlékezetből, lehetőség szerint még aznap 
este lejegyzeteltem.) 

A  megfigyelésnek  mind  a  három  fajtáját  alkalmaztam  (Borsányi 
2000:789): 
  Közvetett  megfigyelés:  A  megfigyelésem  kiterjedt  a  mecset 
elhelyezkedésére, a mecsetben illetve a vizsgált család otthonában meglévő 
tárgyakra. 
  Feltűnést  kerülő  megfigyelés:  Megfigyeltem  öltözködésüket  a 
hétköznapokon  illetve  ünnepeken,  ékszereiket,  nyelvhasználatukat,  és 
kommunikációs módszereiket. 
  Résztvevő  megfigyelést  is  folytattam:  Többször  ellátogattam  mind  a 
mecsetbe,  mind  pedig  az  általam  vizsgált  családhoz.  (A  résztvevő 
megfigyelést  az  interjúk  nem  helyettesítik,  hiszen  az  interjúalanyok 
akaratlanul is szelektálnak, így érdekes részletek maradhatnak ki.) 

3. A Bartók Béla úti mecsetet  látogató közösség és a vizsgált 
család 

Budapesten  egyre  növekszik  az  arab  országokból  érkezők  létszáma. 4 

Nagyon  sok  arab  még  a  607080as  években  érkezett  hazánkba.  Ennek 
egyik  oka,  hogy  többen menekülni  akartak  a  hazájukban  kialakult  rendszer 
elől.  Azonban  sok  fiatal  tanulási  szándékkal  érkezett.  Magyarországnak  jól 
kiépített  kapcsolata  volt  az  egyes  kommunista  országokkal,  így  nagy 
számúak  voltak  az  ösztöndíjas  lehetőségek,  tanulási  csereprogramok, 
melynek  segítségével  sokan  utaztak  Magyarországra.  Ez  országok  közé 
tartoztak  a  következő  arab országok: Egyiptom, Jemen, Líbia, Algéria,  Irak, 
és Szíria. Ma  is az ő  leszármazottaikkal  lehet  találkozni a mecsetben. Az itt 
tanulók  közül  sokan  hazamentek,  azonban  döntő  többségük  itt  házasodott 
meg,  és  itt  is  maradtak.  Jelentős  korlát  volt  azonban,  hogy  a  kommunista 
rendszer  alatt  nem  merték  különcségüket  kimutatni.  (Pl.:  nők  nem  mertek 
kendőt  viselni,  nem  volt  mecset,  ahol  imádkozhattak  volna...).  Másrészről 
pedig az itt kapott viszonylagos szabadságot is sokan másképp értelmezték, 
mint  ami  beleillett  volna  hagyományaikba.  Azonban  a  rendszerváltás  után 
nyitottabbá  vált  a  helyzet,  a  muszlimok  is  felvállalhatták  önmagukat.  Egy 
lakásból  alakítottak  ki  egy  mecsetet,  ahol  gyakorolhatják  vallásukat, 
megrendezhetik  összejöveteleiket.  Nem  zárkóznak  el,  szívesen  fogadnak 
mindenkit. 

4 Fontosnak tartok már a dolgozat elején elkülöníteni néhány fogalmat, melyet sokan keverni 
szoktak. 
Iszlám: Békét, engedelmességet és szófogadást jelent. Az iszlám vallás Isten tanításának és 
irányításának  teljes  befogadását  írja  elő,  amit  Mohamednek  –  az  ő  prófétájának  – 
nyilatkoztatott  ki. Muszlim: Az, aki hisz  Istenben, és arra  törekszik, hogy egész életét  Isten 
irányításának rendelje alá. Mohamedán: Az Iszlám helytelen elnevezése. 
Allah:  Isten  helyes  arab  elnevezése,  mert  ez  az  egyetlen  kifejezés,  aminek  nincs  többes 
száma vagy nőneme.
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3.1.  A mecset 

A  mecset  a  Bartók  Béla  úton  található.  Egy  lakásból  alakították  ki,  de 
muszlimok azért hívják mégis mecsetnek, mert minden megtalálható benne, 
ami a vallási élethez szükséges. (A minaretet kivéve, de ennek hiányában is 
tudják gyakorolni a vallást.) A mecsetet két részre lehet osztani: az egyik rész 
közvetlenül  a  vallásgyakorláshoz  kapcsolódik.  Ez  magában  foglalja  az 
imahelyeket,  a  tisztálkodó  helyeket,  és  az  oktatási  helyiségeket.  A  másik 
részhez  tarozik  a  konyha,  amelyet  az  közös  ünnepek  és  előadások 
alkalmával  használnak,  valamint  egy  iroda,  mely  a  mecsetben  működő 
alapítványhoz tartozik. 

A  mecset  többféle  funkciót  tölt  be.  Legfőképp  a  közös  imáknak  ad 
helyet, de ezen kívül  lehetőséget teremt hétvégenként különböző előadások 
megtartására,  és  oktatásra  is.  A  legfontosabb  a  péntek  déli  ima,  melyen 
minden  férfinek  részt  kell  venni. 5  Így  tehát  lehetőséget  teremt  arra,  hogy  a 
Budapesten élő soknemzetiségű muszlim közösséget összefogja, a vallási és 
kulturális közösségi életet fenntartsa. A mecsetbe járók egy része tehát nem 
csupán  vallása  gyakorlása  céljából  jár  ide,  hanem  hogy  megtalálja, 
megőrizze kultúráját. 6 

A  legtöbb  összejövetel  a  mecsetben  van,  de  ezen  kívül  sokszor 
bérelnek  ki  termet  a  SOTE  egyik  kollégiumában.  Az  előadások  3  szinten 
zajlanak. Van az úgynevezett „kezdő”, amire bárki betévedhet az utcáról. Van 
a „középhaladó” amit azoknak az araboknak szerveznek, akik már korábban 
eltávolodtak  vallásuktól,  hagyományaiktól,  de  szeretnének  visszatérni  a 
közösségbe.  Végül  pedig  a  harmadik  szint,  melyet  a  szorosan  vett,  aktív 
közösségi tagoknak tartanak. 

Ki  kell  emelnem,  hogy  bár  ez  a  közösség  vallásilag  egységes,  az 
eltérő származási országokra  jellemző hagyományok  igen eltérőek. Ezek az 
eltérések  a  mindennapi  életben  nem  nyilvánulnak  meg  számottevően, 
azonban  amikor  valakit  visszavezetnek  az  első  generációs  szokásokhoz, 
nagyon  fontos  kit,  milyen  módszerrel  oktatnak.  Ez  szüleik,  nagyszüleik 
származásától függ. (Ezekről az eltérésekről majd a későbbiekben írok.) 

A  sok  beszélgetés  és  látogatás  után  kirajzolódott  előttem,  hogy  egy 
viszonylag egységes  közösséget  alkotnak  az  itt  élők. Magamban mégis azt 
tételeztem  fel,  hogy  vannak  elkülönülő  csoportok.  Ez  alatt  azt  értem,  hogy 
valamelyest  elkülönülnek  az  értelmiségiek,  orvosok,  mérnökök, 
közgazdászok...  és  az  általunk  „csencselőknek”  nevezett  utcai  pénzváltók. 
Erre  a  feltételezésemre  is  megpróbáltam  óvatosan  rákérdezni,  és meglepő 
választ kaptam. Ők az utcai pénzváltókat semmivel sem érzik másnak, mint 
mondjuk egy diplomás orvost. Szemükben a pénzváltók ügyes üzletemberek. 
Még a kérdésemet is értelmetlennek tartották. 

A  közösség  alkalmazkodási  törekvése  többféle  formában  is 
megnyilvánul. A közösség tagjai tisztában vannak azzal, hogy őket különcnek 
tartják,  ezért  többféle  eszköz  alkalmazásával  is  törekednek  arra,  hogy 

5  A  mecsetben  tartott  szertartások  nem  kötődnek  szorosan  dolgozatomhoz.  Ezekről 
részletesebben  Borsy István dolgozatában lehet olvasni. 
6 A mecsetről részletesen Kiss Enikő konferenciaelőadásán hallottam először ősszel, utána 
kerestem fel személyesen is az imahelyet.
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megismertessék  magukat.  Leggyakoribb,  hogy  a  mecsetben  szervezett 
előadásokról  plakátokat  készítenek,  melyeket  sűrűn  lehet  látni  a  város 
különböző pontjain. Ha valaki ellátogat a mecsetbe, rögtön megajándékozzák 
különböző ismertető könyvekkel. Nemrégiben kezdtek el egy önálló újságot is 
szerkeszteni – Gondolat címen – amely kifejezetten az itt élők problémáival, 
mindennapi életével  foglalkozik. Ezen  túl  részt vesznek konferenciákon (pl.: 
Vallások  hete),  valamint  ők  maguk  is  szerveznek  konferenciát  (pl.:  Nemek 
szerepe, kapcsolata és házasság az Iszlámban). 

Az általam vizsgált házaspár is ennek a közösségnek aktív tagja. Azért 
tartottam  fontosnak,  hogy  a  mecsethez  tartozókra  is  kitérjek,  mert  azt 
tapasztaltam,  hogy  az  egyes  családok  között  jónéhány eltérés  jelenik meg. 
Így  az  a  pár,  akiket  a  továbbiakban  bemutatok,  nem  jelenti,  hogy  a  többi 
család  is  pontosan  úgy  élne,  ahogyan  ők.  A  barátaik  azonban  szintén  ide 
tartoznak,  szoros  kapcsolatuk  van  a  többiekkel,  így  hát  semmiképpen  sem 
tudom őket ettől elvonatkoztatva bemutatni. 

3.2.  A család 

A vizsgált párral bár találkoztam a mecsetben is, mégis a húgomon keresztül 
kerültem  velük  közelebbi  kapcsolatba,  mert  a  feleség  öccse  a  húgom 
osztálytársa volt. Szerencsésnek mondhatom magam, mert az ismeretségnek 
köszönhetően már  a  kezdetektől  fogva  bizalommal  voltak  irántam. Első  két 
találkozásunkkor  a  család  még  csak  két  tagú  volt,  majd  időközben  egy 
gyermekkel bővült. 

A  feleség  magyar,  de  gimnáziumi  tanulmányai  után  elkezdett 
érdeklődni az arab nyelv iránt. Később magával a kultúrával és a vallással is 
foglalkozott.  Korábban  úgy  érezte  „a  keresztény  vallás  nem  kielégítő 
számára”.  Az  iszlámban  azonban  most  megtalálta  azt,  amit  korábban  a 
kereszténységben nem, és  felvette a vallást. Mesélte, hogy környezete igen 
furcsán  fogadta,  szülei  csak múló  hóbortnak  tartották,  de  lassan  barátai  és 
családja is megszokták. 

A  férj  palesztin  nemzetségű,  Kuvaitban  született,  majd  családjával 
Jordániába  költöztek.  18  éves  korában  Törökországban  szerette  volna 
egyetemi tanulmányait végezni, de nem vették fel. Egy évig szüleinek segített 
otthon, majd bátyja találta egy hirdetésben azt a lehetőséget, hogy lehet jönni 
Magyarországra  tanulni.  Így  lényegében,  annak  ellenére,  hogy  nem  tudott 
semmit Magyarországról, felrakták a repülőre, és 19 évesen jött  ide. Öt évig 
tanult  a  szegedi  egyetem  gyógyszerész  karán.  A magyar  nyelvre  nem  volt 
szüksége,  mert  ahogy  leszálltak  a  repülőről  egy  arabmagyar  szervezet 
fogadta (Muslim Student Union), akik végig mindenben segítettek az itt tanuló 
arab  diákoknak.  Az  egyetemi  órák  pedig  angolul  folytak,  magyarul  a 
hétköznapokban  tanult.  A  fent  említett  szervezet  tartotta  össze  a 
muszlimokat,  szervezett  közös  programokat,  ért  el  közös  célokat  (pl:  a 
pénteki  kötelező  ima alkalmával  fel  voltak mentve  az  órák  alól),  szerveztek 
közös  találkozókat  magyar  diákokkal.  Így  viszonylag  egy  zárt  muszlim 
közösségben tanultak továbbra is. 

Tanulmányait  azonban  nem  tudta  befejezni,  bátyja  halála  miatt. 
(Idősebb  bátyja  gondoskodott  a  családról,  s  halálával  ez  a  kötelesség
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következő  fiúgyermekre  száll.)  Így  hát  félbe  kellett  hagynia  a  tanulást,  és 
feljött Budapestre dolgozni, hogy  tudjon pénzt keresni. Először egy ruházati 
üzletben  dolgozott,  majd  ő  is  rájött,  hogy  Budapesten  a  gyros  egyre 
népszerűbb  lett,  s  pár  barátjával  együtt  elhatározták,  hogy  nyitnak  egy 
éttermet.  (Kiderült,  hogy  a  gyros  elnevézés  valójában  görög  szó,  az 
araboknál  nem használják.  Itt  Budapesten mégis mindig  ezt  írják  ki, mert  a 
magyarok  számára  sokkal  könnyebben megjegyezhető.  Továbbá  az  eredeti 
gyros borjúból, pujkából vagy csirkéből készül, nálunk pedig éppúgy jellemző 
a  marha  is.)  Maga  az  étterem  nem  túl  nagy,  összesen  nyolc  asztal  fér  el 
benne.  A  pultnál  két  arab  felszolgáló  van,  és  még  ketten  dolgoznak  a 
konyhán. 

4.  A muszlim arabok alkalmazkodási technikái 

Egyes  csomópontokon  keresztül  mutatom  be  a  vizsgált  család  életét,  és 
ehhez  kapcsolódva  (ahol módom  nyílt  rá,  hogy megismerjem)  kitekintek  az 
egész  közösség  szokásaira  is.  Először  –  mindegyik  pontnál  –  egy 
általánosabb  képet  adok  az  itt  élő  közösség  viselkedésére  vonatkozóan, 
majd pedig bemutatom, hogy mindez hogyan alakult a vizsgált házaspárnál. 

4.1.  Házasság 

Megismerkedés 
A  házasságok  –  a  régi  hagyományokhoz  híven  –  a  szülők,  vagy 

ismerősök közvetítésévével születnek. A  „közvetítők” először egymás között 
beszélik meg a fiatalok szokásait, tulajdonságait. Ha a megbeszélés után úgy 
tűnik, a két fiatal összeillő, megbeszélnek egy találkozót, ahol személyesen is 
megismerkedhetnek.  Ha  a  találkozón  a  fiatalok  is megfelelnek  egymásnak, 
nincs  gátja  a  házasságnak.  A  szerelem  is  csak  utána  jön.  (A muszlim  férfi 
elvehet más – könyves vallású – nőt, de ez  fordítva nem igaz. Ez azért van 
így, mert a gyerekek az apa vallását öröklik majd. Így a házassággal a nőnek 
nem is kötelező a férje vallását felvenni, gyerekeit azonban aszerint kell majd 
nevelnie.) 

A muszlimok számára a család a  legfontosabb, ezért az esküvő után 
nem sokkal már meg is születik az első gyerek. A családban a férfi a család 
eltartója, ő keresi a pénzt. A nő feladata az otthoni munka ellátása,  illetve a 
gyerekek  nevelése.  Ennek  ellenére  nincs megtiltva,  hogy  dolgozzon,  de  ez 
nem kötelező számára, mint ahogyan a férfi számára igen. Azonban az nem 
jelenti azt, mint ahogyan azt a  legtöbben gondolják, hogy a nő teljes anyagi 
függőségben  él.  A  házasság  alkalmával  a  férfitól  kapott  hozomány  teljes 
mértékben a nő tulajdona. 

Az muszlim szokásokhoz híven, a vizsgált házaspár is közvetítő útján 
ismerkedett meg, s nem „szerelemből házasodtak”. A külső nem olyan fontos 
dolog. „A belső alakítja a külsőt, ha a belső tiszta, a külső is az” – mondta a 
férj. Egy közös, Budapesten élő ismerősük mutatta be őket egymásnak, mert
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úgy gondolta, összeillők lennének. A fiatalok hamar megkedvelték egymást, s 
pár hónappal rá össze is házasodtak a tavalyi év során. A fiú szülei először 
furcsállották  az  európai  nőt,  de  viszonylag  hamar  megbarátkoztak  vele.  A 
lány  szülei  azonban  nehezen  fogadták  mindezt,  nem  akarták  elhinni,  hogy 
lányuk új hóbortja komollyá vált. 

Esküvő 
Az  esküvőt  hagyományosan  a  férj  családja  szokta  megrendezni.  A 

házasodásnak – a keresztény szokásokhoz hasonlóan – két „felvonása” van: 
egy vallási és egy polgári. A vallási esküvő a mecsetben zajlik. Lényegében 
mindegy, melyik napon, de általában hétvégén szokták tartani, hogy mindenki 
ráérjen,  hisz  ilyenkor  senki  nem dolgozik. Mind a menyasszonynak, mind a 
vőlegénynek kell egy tanú. Az az igazán jó, ha a tanúkat mind a két fél ismeri, 
mert  így  sokkal  bensőségesebb  a  viszony,  és  az  egész  szertartás.  A 
ceremónia  először  a  szerződéskötéssel  kezdődik  a  mecset  egyik  kis 
termében. Itt  jelen vannak a házasulandók, a tanúk, a mecset vezetője, és a 
seh, aki összeadja őket. A szerződéskötésen csak férfiak vehetnek rész, és a 
menyasszony.  Ezután  jönnek  ki  a  meghívottak  elé,  és  a  seh  megtartja  a 
mecsetben  a  beszédét.  Majd  sor  kerül  a  gratulációkra,  és  a  férj 
jegyajándékára.  A  szertartás  után  egy  ünnepségen  vesz  részt  mindenki,  a 
mecseten kívül. Itt a férfiak és a nők külön mulatnak. (Van zene és tánc, de a 
táncban csak a férfiak vehetnek részt, a nők ülnek.) 

Az esküvő szervezését és költségeit a vizsgált párnál a menyasszony 
szülei  vállalták magukra. Ennek oka, hogy míg a  lány részéről megjelent az 
egész család, a fiú családja távolmaradt (rossz egészségi állapotuk, és szűk 
anyagi lehetőségeik miatt), csak barátai voltak jelen. 

A mecsetben rendezett esküvő különleges volt a többihez képest, mert 
egyenesen Dániából  hívtak meg egy sehket, akit a  férj  korábbról  ismert. A 
szertartás után kibéreltek egy termet, ahová az összes meghívott átvonult. Itt 
került  sor  egy  újabb,  köszöntő  beszédre,  a  további  gratulációkra  és 
ajándékokra. Az est további részén szabad ételital fogyasztás volt (a legtöbb 
süteményt  házilag  készítették  a  meghívott  vendégek),  de  a  nők  és  férfiak 
továbbra is elkülönülve mulattak. 

A menyasszonyi ruha saját tervezésű volt, csak bizonyos előírásoknak 
kellett megfelelni:  takarja a  fejet, kezet, és ne legyen átlátszó. (A muszlimok 
számára  a  belső,  a  lélek sokkal  fontosabb, mint a külső. Ezért  is kell a női 
alakot eltakarni, hogy az ne terelje el véletlenül se a férfi figyelmét). 

A  polgári  esküvő  az  általánosan  megszokott  magyar  „forgatókönyv 
szerint” zajlott. Csak két dolog nincs engedélyezve az iszlámban: a puszi és 
a  kézfogás.  Ezt  szerencsére  az  anyakönyvvezető  tudta  is,  és  kézfogás 
helyett  egy  szépen  becsomagolt  családfát  ajándékozott  az  ifjú  párnak.  A 
polgári szertartás után jött az esküvői ebéd, és a torta. Minthogy a férfiaknak 
és a nőknek elkülönülve kell részt venniük minden ünnepségen, az asztalnál 
is szigorúan a férj oldalán a férfiak (tanú, após, fiútestvér), a feleség oldalán 
a  nők  (mama,  lánytestvér)  ült.  A  násznép  már  ülhetett  keveredve,  a  de  a 
főasztalon  szigorú  szabályok  szerint  ülhettek  csak  le.  Az  étkezésre  nem 
vonatkozik semmilyen különleges szabály, csak, hogy disznóhúst nem lehet 
enni.
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A  két  esküvő  között  négy  hónap  telt  el.  Ennek  oka  a  szükséges 
papírok  beszerzése  volt.  A  hagyományos  iratok  (személyi  igazolvány, 
anyakönyvi kivonat) mellett, a férjnek még igazolnia kellet azt  is, hogy nincs 
másik  felesége.  Az  eljárást  tovább  bonyolította,  hogy  ezt  a  papírt  csak  a 
nagykövetségről  lehet beszerezni, nálunk pedig nincs Jordán nagykövetség. 
Így hát Bécsben kellet ezt elintézni, mely igen hosszú időt vett igénybe. 

Az  esküvőt  nászút  is  követte:  egy  hétig  Pest  környékét  járták  be 
(Szentendre,  Visegrád,  Esztergom),  a  majd  egy  hétig  a  férj  egyetemi 
városába, Szegedre mentek, ahol barátoknál laktak. A második esküvő után 
mentek ki Jordániába, ahol a férfi családját látogatták meg. 

4.2.  Otthon 

Az  eltelt  egy  év  alatt  csak  néhány  muszlim  család  lakásában  jártam. 
Általános jellegzetességek bemutatása helyett ezért rögtön rátérek a vizsgált 
család lakóhelyére, és a családi munkamegosztásra. 

Lakás 
A pár egy lakótelepi lakásban lakik. Nemrég költöztek ide, mert a baba 

közeledtével  nagyobb  lakásra  volt  szükségük.  A  lakás maga  (első  látásra) 
nem  sokban  tért  el  bármely más magyar  lakástól,  bár  sokáig még  kevéssé 
voltak berendezve a szobák a költözködés miatt. Későbbi látogatásaim során 
a lakás egyre inkább teljessé vált. Egyik alkalommal volt egy kis időm jobban 
körbenézni:  a  lakás  lényegében  olyan,  mint  bármely  lakótelepi  lakás  – 
azonban  minden  helyiségben  található  a  falon  egy  pakisztáni  tájkép,  vagy 
mecsetet ábrázoló szőnyeg, és egyegy vallási  jellegű  tárgy. Ezeken kívül a 
nappaliban  a  könyvespolcok  között  áll  egy  külön  vitrin,  melyben  csak  és 
kizárólag  jordán  dísztárgyak  állnak,  és  a  kint  töltött  utazások  emlékeivel 
egészülnek ki. Ez a szobának egy szinte teljesen elkülönülő egységét képezi. 
Jellemző  továbbá,  hogy  mindenfelé  családtagokat  ábrázoló  képek 
találhatóak. (Az megfelel az muszlim vallás családközpontú elveinek.) 

Háztartási munka: 
A háztartási munka  jelentős  részét a  feleség végzi, hisz ez a  feleség 

kötelessége.  Azonban  a  férj  sincs  kiszorítva,  ha  kedve  van,  ő  is  bármit 
átvállalhat. 

Az általam vizsgált családnál a férj  igen lelkes szakács, így sokszor ő 
készíti el otthon az ételeket. Állítása szerint nem követi sem az otthoni, sem a 
magyar  recepteket,  szeret  „improvizálni”.  Azonban  a  fűszerezés  nagyrészt 
arab  ízek  szerint  történik.  Ezt  a  „módszer”t  már  felesége  is  átvette.  A  férj 
csak egy esetben van kötelezve a házimunka bizonyos szintű ellátáshoz, és 
ennek magam is tanúja voltam. A vizsgált családban éppen ebben az évben 
született meg az első kisbaba, és utána a kismamának 6 hétig pihennie kell. 
Ekkor  veszi  ki  a  részét  a  férj  az  otthoni  teendőkből,  de  természetesen 
intenzíven besegítenek a közeli hozzátartozók is. 

Vendégvárási szokások
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A  vendégvárási  szokásokhoz  is  szorosan  kapcsolódik  a  főzés 
tudománya.  A  vendégeket  illik  minél  finomabb  és  minél  többfélébb 
süteményekkel elkápráztatnia a háziasszonynak. Szinte olyan a szoba, mint 
a „terülterülj asztalkám” egyegy vendégség vagy ünnepség alkalmával. (Ezt 
jómagam  is  tapasztaltam  minden  alkalommal,  mikor  náluk  jártam.  Azonnal 
teával  és  süteményekkel  kínáltak.)  Szinte  szószoros  értelemben  egy 
versengés alakul ki az asszonyok között. Adatközlőm szomorúan is mesélte, 
hogy magyar édesanyja sem volt egy nagy tehetség ezen a téren, így ő némi 
hátrányban van a többi feleséghez képest. 

Szabadidő: 
Szabadidejükben  a  nők  és  férfiak  különkülön  látogatnak  el 

egymáshoz.  Beszélgetnek,  sétálgatnak,  zenét  hallgatnak,  tanulnak, 
megbeszélik  a  gyereknevelési  problémákat.  (Ez  alkalmakkor  a  nők  sokkal 
jobban  járnak,  hisz  ők  mindig  visznek  magukkal  finom  süteményeket  is.) 
Egymás  közt  sokkal  fesztelenebb  a  kapcsolat.  Ilyenkor  a  muszlim  nők, 
kendőjüket  is  levehetik,  melyet  idegenek  előtt  soha  nem  tehetnek  meg. 
(Előttem nem vették soha le, mert bár nő vagyok, nem vagyok muszlim.) 
Gyakran  látogatják  meg  egymást  a  házaspárok  is.  Azonban  ilyenkor  is 
elkülönülve  beszélgetnek a nők és a  férfiak  is,  sőt, a nők külön szobába  is 
vonulnak. Természetesen, ha a lakás túl kicsi, ez a szigorú elkülönülés nem 
kötelező, de ha van rá mód, betartják. 

4.3.  A nők szerepe 7 

Általánosan  elterjedt  vélemény,  hogy  az muszlim nők el  vannak nyomva. A 
mohamedán  nők  Koránmagyarázata  ellentétes  ezzel.  Szerintük  az  Iszlám 
éppen  azzal,  hogy  megőrizte  a  nő  és  a  férfi  természetes  különbözőségét, 
alakította  ki  a  két  nem  közötti  harmonikus  egyensúlyt.  Az  iszlámban  nem 
törekednek  arra,  hogy  a  nők  teljesen  egyenlők  legyenek.  Úgy  gondolják, 
minthogy  alapvetően  eltér  a  két  nem,  az  egyes  feladatokat  is  ehhez  kell 
igazítani. 8 Az igazi egyenlőség a két fél között akkor alakul ki, ha figyelembe 
veszzük az eltérő adottságokat. Az az  ideális, ha ezeket a különbségeket a 
lehető  legjobban  tudják kamatoztatni. Ezért a  férfi elsődleges feladata, hogy 
eltartsa  és  óvja  a  családját,  a  nőé  pedig  egy  „belső  védelmező  szerep”.  A 
muszlim  nők  szerint  ők  a  házasságba  nem  mint  rabszolga,  hanem 
lényegében  mint  szerződő  fél  lépnek  be,  hiszen  a  kapott  hozománnyal 
szabadon  rendelkezhetnek,  így  biztosítva  van  mind  gazdasági,  mind  jogi 
függetlenségük.  Az  ő  szemükben  éppen  a  nyugati  kultúrában  veszítik  el  a 
nők  a  nőiességüket,  hiszen  itt  leértékelik  az  otthoni  házimunkát,  és  az 
anyaság  is  súlyos  gondokat  jelenthet  a  munkavégzés  miatt.  A  muzulmán 
nőnek  nem  kötelessége  dolgozni  az  otthonon  kívül  (hisz  ez  is  éppen  sok 
feladatot ró rá), de ha kedve van hozzá, szabadon dönthet arról, hogy pénzt 

7 Ez a témakör igen szerteágazó megközelítési lehetőségeket kínál. Akár egy külön dolgozat 
témája  is  lehetne. Azonban jelen dolgozatnak nem ez a központi eleme, ezért csak röviden 
térek ki rá. 
8 A nők szerepéről szólt Nour Andrea őszi konferenciaelőadása. ???
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akare keresni  (ezzel szemben a  férfinak kötelessége ez). Értelmezésükben 
az  Iszlám  figyelembe  veszi  a  nők  életciklusainak  jelentőségét,  „és  életük 
különböző időszakaiban eltérő szerepeket és felelősséget ajánl fel számukra, 
de mindegyik  állapotban  értékelik,  tisztelik  és  anyagilag  is  jutalmazzák  azt 
amit tesznek” (Bakos, 2000:690). 

A Budapesten élő nők nagy része dolgozik, de általában csak az első 
gyerek megszületéséig. Ezután a legfontosabb feladattá a gyermek nevelése 
válik. Minthogy a muszlim családoknál fontos a minél több gyerek, általában 
nincs is idő újra munkába állni. 

A  feleség  a  tévhitekkel  szemben nem  függ  anyagilag  férjétől, mert  a 
házasság  alkalmával  kapott  hozomány  teljesen  elkülönülve  kezelendő  a 
családi vagyontól. Azzal a feleség tetszése szerint rendelkezik. 

Sokszor  támadott  pont  a  poligámia  kérdése  is.  Az  muszlimok 
megengedik, hogy egy férfinek legyen több (maximum 4) felesége. Azonban 
minden  feleségnek  meg  kell  adni  az  azonos  tiszteletet.  Kell  hozomány, 
lakóhely, el kell látni. Ezt igen kevés férfi engedheti meg magának. 

A  Magyarországon  élő  férfiaknak  csak  egy  feleségük  van,  muszlim 
házasság  szerint  is.  Ez  éppen  az  egyenlő  jogokkal  magyarázható:  ha 
törvényileg  nem  lehet  több  feleség,  akkor  két  nőt  nem  kezelhetnek 
egyformán. A vallásnak köszönhetően a „szerető” jelenléte kizárható. 

4.4.  Kapcsolatok 

Család 
A  férj  családjával  rendszeresen  tartja  a  kapcsolatot.  Rendszeresen 

leveleznek, telefonálnak egymásnak,  illetve az utóbbi időben emaileznek is. 
Évente egyszer legalább – ha munkája engedi többször is – személyesen is 
hazautazik  11,5  hónapra. Házasságuk  óta  felesége  is  elkíséri. Ha  lehet,  a 
vallási  ünnepekre utaznak haza, de a munka miatt ez gyakran nem sikerül, 
így  inkább  a  nyári  hónapokban  mennek.  A  lány  családja  is  utazott  már  ki 
egyszer,  hogy  megismerkedjenek  a  családdal,  ezzel  a  távoli  országgal, 
szokásokkal. 

Az országában történő eseményeket szülein keresztül is követi, illetve 
a napra kész hazai sajtó, illetve a TV segítségével. 

A  lány  szülei  is  Budapesten  élnek,  így  velük  napi  kapcsolatban 
vannak.  Különösen most,  hogy megszületett  az  első  gyerek,  szinte minden 
nap átjöttek segíteni. 

Barátok 
Bár  nincs  meghatározva,  hogy  barátaik  csak  muszlimok  lehetnek, 

életvitelükből,  és  a  szigorú  vallási  szabályokból  következően  (mely  szinte 
mindennapi  tevékenységüket  is  meghatározza)  szinte  mégiscsak 
muszlimokkal  vannak  jó  ismeretségben.  Hasonlóan  a  Berlinben  élő 
törökökhöz „hatékony kapcsolathálójuk van saját csoportjukon belül” (Caglar 
1999:122). 

Természetesen  a  lány  révén  vannak  más  vallású  barátok  is,  és 
munkájuk során is találkoznak nem arabokkal, muszlimokkal, mégis inkább a
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többi  arabbal  töltik  szabad  idejüket.  (Ellentétben  pl.  az  Amerikában  élő 
középosztálybeli  feketékkel,  akiket  „munkahelyi  szinten  a  fehérek 
befogadnak  ugyan,  de  lakóhelyükön  nem  barátkoznak  velük,  v.ö.  Horváth 
2000:327). 

Arra a kérdésemre, hogy hová járnak szórakozni, rövid választ kaptam. 
„nem  járunk  szórakozni”.  Így  kérdésemet  gyorsan  át  is  alakítottam:  Mit 
csinálnak szabadidejükben. Számukra a legfontosabb „hasznosnak lenni”. Ez 
minden  percükre  igaz,  s  így  el  sem  tudják  képzelni,  mi  a  jó  abban,  pl.  ha 
valaki  naphosszat  sütteti  a  hasát  a  napon,  ráadásul  egy másik  országban, 
ahová igen drága kiutazni. Erről azt mondták: „Ők szórják a pénzt, mi gyűjtjük 
azt”. Az időt hasznosan kell eltölteni, így a legtöbb időt munkára kell fordítani, 
a megkeresett  pénzt  pedig  nem szabad  felesleges  dolgokra  (szórakozásra) 
költeni, csakis hasznosra, mint ami családdal, tanulással kapcsolatos. 

Szabadidejükben  találkozókat  szerveznek,  meglátogatják  egymást, 
kirándulnak,  sétálnak.  Általában  egy  házaspár  látogatja  meg  a  másik  párt 
otthonában, vagy a család másik tagját, megnézni jól vannake. Ezenkívül a 
nők együtt is beszélgetnek egymás otthonában, és a férfiak is külön mennek 
el.  Ezeken  az  alkalmakon  egyegy  eseményre  –  esküvő,  gyerekszületés  – 
készülnek fel, vagy egy vallási témával foglalkoznak. 

4.5.  Profán és vallásos rítusok 

Vallási ünnepek 9 

A vallás meghatározza mindennapi életük menetrendjét. (Így a profán 
és vallásos elemek  igen szorosan kapcsolódnak egymáshoz.) A Korán napi 
öt  imát  ír elő. Az első napfelkelte előtt van. Általában két órával napfelkelte 
előtt, mert  ilyenkor  a  legtisztább  a  levegő.  Ilyenkor köszönik meg az életet, 
mert  számukra  az  alvás  a  halállal megegyező. A második  a  déli  ima. Majd 
van  egy  délután,  napnyugtakor  és  végül  éjszaka.  Nem  kötelező  az 
imaszőnyeg, tehát az nem adhat okot az ima elmulasztására, jó más szőnyeg 
is, vagy ha az sincs egy papír vagy a padló is, ha az tiszta. 

Bár  én a  beszélgetések előtt úgy gondoltam, ezeket a szabályokat a 
magyar kulturális keretek között  igen nehéz betartani,  látom nem így van, a 
szokásokat,  ünnepeket az muszlim hagyományok szerint mindig megtartják. 
A  napi  imákkal  sincs  gond  még  munka  közben  sem.  „Mindig  lehet  kávé 
szünetet  tartani, vagy  lehetőség van két  ima összevonására  is”. Az  ima alól 
felmentést  jelent  pl.  az  utazás,  a  betegség.  Maga  az  ima  nem  tart  hosszú 
ideig. (Beszélgetésünk során is elmentek imádkozni, de kb. 5 perc múlva már 
vissza is jöttek.) 

9 Az iszlám öt pillére: 
A hit kinyilatkoztatása: az a tanúságtétel, hogy csak az Istent illeti meg az imádság. 
Az imák: napi ötször. 
A  Ramadán  böjt  betartása:  a  böjt  hónapja  alatt  a muszlimok  hajnaltól  naplementéig  nem 
esznek, nem isznak, nem élnek házaséletet. 
Zakát:  évente  2,5%ot  kell  befizetni a megtakarított pénzből, amit a közösség szegényeire 
kell költeni, 
Zarándoklás Mekkába: az élet folyamán egyszer.
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A  szegedi  évek  alatt  az  ottani  szervezet  elérte  azt,  hogy  a  menzán 
biztosítsanak  a  hallgatóknak  egy elzárt  helyet  a  déli  imához. Ehhez mindig 
külön  termet  béreltek  az  ottani  kollégiumban.  A  szervezetnek  Szegeden 
olyan jó pozíciókat sikerült elérni, hogy a dékán megengedte, hogy a pénteki 
–  legfontosabb  –  ima  alkalmával  az  muszlimok  igazoltan  távol 
maradhassanak  az  órákról.  Továbbá  a  helyi  rendőrfőnök  nyilvános  imát  is 
engedélyezett,  melyhez  rendőrfelügyeletet  is  biztosítottak  az  esetleges 
rendbontók eltávolítása érdekében. 

Egy évben két  fő ünnepük van, melyek mindig más és más időpontra 
esik. 10 

Az egyik  fő  ünnep a  ramadánhoz kapcsolódik. 11  Kérdésemre, hogy a 
böjtölős  napok  során  megváltozike  valamelyest  a  napi  rend,  azt  a 
válaszolták,  egyáltalán  nem.  „Minden  úgy  folyik,  mint  az  év  többi  napján”. 
Csak enni nem lehet napkeltétől napnyugtáig. 

A  pár  a  budapesti  közösséggel  együtt  tölti  az  ünnepet.  A  közösség 
már  10  éve  egy  nagy  termet  bérel  ki  erre  az  alkalomra  az  ELTE  egyik 
kollégiumában, ahová jóval több ember be tud férni, mint a mecsetbe. Ezt az 
épület  gondnokai  is  tudják  már,  s  mindig  rendelkezésükre  bocsátják  a 
színháztermet.  Idén  a  böjt  vége  december  27.ére  esett.  Igen  sokan,  több 
mint  1500an  jelentek  meg.  Az  ünnep  először  egy  beszéddel  kezdődött. 
Ezután  a  hívők  –  a  keresztény  karácsonyhoz  hasonlóan  –  gratuláltak 
„testvéreiknek”, 12  s  a  közelebbi  ismerőseiket  meg  is  ajándékozták.  (Az 
ajándékozás  nem  kötelezően  itt  történik  meg.  Meglehet,  hogy  később  az 
egyik  családnál  gyűlik  össze  néhány  család,  és  ott  ajándékozzák  meg 
egymást.) Az ajándékozás után, aki gondolja, még visszamehet a mecsetbe. 
A házaspár idén pár másik családdal együtt kirándulni ment Szentendrére. A 
közös kirándulások alkalmával is külön vannak a férfiak, a nők és a gyerekek. 
Keveredni nem lehet. A kirándulást egy ebéd zárta, egy arab étteremben. (Ha 
étterembe mennek, akkor mindig arab helyre mennek, ha tehetik, de az, hogy 
ezen  ünnepek  alkalmával mit  fogyasztanak,  nincs  előírva.  Bármit  ehetnek.) 
Este  újra  találkozott  mindenki  a  mecsetben,  ahol  egy  újabb,  esti  beszédet 
hallgattak meg közösen. 

A  böjttel  kapcsolatosan  megemlítették,  hogy  itt  ez  Magyarországon 
„szinte  szórakozás”,  hisz  télen  már  van,  mikor  fél  négykor  lemegy  a  nap. 
Ellentétben az  arab országokkal,  ahol  csak  9  körül,  s  addig  is  igen nagy a 
meleg. 

A másik  fő  ünnep  a  zarándoklat. Ezt  el  kell  végeznie minden  felnőtt, 
egészséges,  és  épeszű  embernek  élete  során  legalább  egyszer.  Ennek 
költségei igen magasak, éppen ezért csak az mehet, aki ezt saját maga állni 
bírja,  kölcsönt  a  zarándoklathoz  kérni  nem  lehet.  A  zarándoklat  10  napból 

10  Az  muszlimok  az  évet  holdhónapokban  számolják.  Egy  évben  –  ugyanúgy,  mint  a 
keresztényeknél  –  12  hónap  van. Azonban  egy hónap nem 30  ill.  31 napos, hanem 2830 
napból áll. Ennek megfelelően egy év is kevesebb, azaz 354 ill.355 napos. 
11 A ramadán jelenti a böjtölést, mely egy hónapig tart. Ilyenkor napkeltétől napnyugtáig nem 
lehet enni. 
12  Így szólítják meg egymást.
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áll. 13  A  10.  nap  pedig,  aki  teheti,  saját  birkát  le  kell  vágni,  s  ebből  kell 
elkészíteni  a  reggeli  ima után a  reggelit. Az állat  levágása elvileg kötelező, 
de nem kell  szigorúan betartani, hisz nem mindig van meg a  lehetősége  rá 
mindenkinek. 

A  birka  levágása  a  legfőbb  esemény.  Minthogy  erre  nem  minden 
családnak van lehetősége (főleg itt Budapesten), néhány család ezt közösen 
teszi  meg.  A  vizsgált  pár  is  egy  ismerősük  kertes  házába  ment,  ahol 
barátaikkal  közösen  vették meg  és  vágták  le  a  birkát.  A  szertartást  csak  a 
férfiak végezhetik. Addig a nők a gyerekekre vigyáznak, vagy ha szükséges, 
segíthetnek a férfiaknak. 

Öltözködés 
Az öltözködés is a nők iránti tiszteletet hivatott kifejezni. A nők lefedik 

fejüket, és lehetőség szerint bő ruhában járnak. Ennek az a célja, hogy a nőt 
testi  mivoltában  csak  férje  láthassa.  Az  utcán  ne  bámulhassák  meg  más 
férfiak,  és  ne  tekintsék  a  nőket  szexuális  tárgynak. Ha egy  férfi beszél egy 
nővel, ne a külseje ragadja el, hanem a belsője, jelleme. 

A hétköznapok  során a  férfiak ugyanúgy öltözködnek, mint bármelyik 
európai  férfi.  A  nők  is  viselhetnek  bármit,  a  legfontosabb,  hogy  kendőt 
viseljenek,  hajuk  takarva  legyen.  Láttam  sok  olyan  fiatal  nőt,  aki  teljesen  a 
legutóbbi  divat  szerint  öltözött,  de  a  legtöbb  feleség  Magyarországon  is 
igyekszik a muszlim hagyományokat betartva, nem túl kirívóan öltözködni, és 
általában  bő  ruhát  hordanak.  A  változó  divat  a  kendők  és  a  –  viszonylag 
hasonló szabású ruhák – változatos színvilágában jelenik meg. 

Az ünnepi alkalomra a férfiaknak a legszebb, legtisztább ruhájukat kell 
felvenniük.  Itt  Magyarországon  általában  mindenki  a  saját  országának 
megfelelő  nemzeti  ruhát  veszi  fel.  A  nőknek  ezzel  ellentétben  nem  illik 
feltűnően  öltözni.  (Egy  nő  az  utcán  sohasem  öltözhet  feltűnően,  soha  nem 
festheti magát. Ezt csak  férje előtt,  vagy otthon,  szűk baráti, családi körben 
teheti meg.) 

Étkezés 
Kíváncsi voltam, mennyire  főznek magyaros,  illetve  jordán ételeket. A 

vizsgált  pár  azonban  egészen  modernnek  tűnt  ebből  a  szempontból:  a 
feleség mellet a  férj  is igen szert főzni, mely gyakran kísérletezgetést jelent, 
ily módon nem kapcsolódnak egyik oldalról sem hagyományos ételekhez. A 
férj a mi sóborspaprika hármasunkat igen szegényesnek találja így gyakran 
othonról hozat jellegzetes hazai fűszerkeverékeket. 

Nyelv 
„A  nyelv  azért  fontos,  mert  amellett,  hogy  a  társadalmi  érintkezés, 

valamint  egymás  megértésének  az  eszköze,  identitást  meghatározó  és 
biztosító funkciója van” (Bindorffer 2000:8). 

Az  itt  élő arabok egymás között mindig arabul beszélnek. Ezen kívül, 
ha  a  mecsetben  van  nem  arab  származású  muszlim,  aki  nem  tud  arabul, 

13 Ebből a 9. nap a különleges. Ekkor kell megmászni még napnyugta előtt az Arafathegyet, 
s utána fohászkodni kell. Aki nem ment zarándokútra, az otthon böjtöl, így válhatnak eggyé a 
zarándoklókkal.
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akkor angolul vagy magyarul kommunikálnak. Jellemző, hogy mindenki  igen 
hosszú  körmondatokkal  válaszolt  kérdéseimre,  és  mindent  „képekben”, 
szóvirágokkal illusztráltak. 

A  vizsgált  párnál  a  feleség  bár  tanul  arabul,  még  nem  beszéli  jól  a 
nyelvet, ezért otthon magyarul beszélnek. A gyerekhez pedig hol így, hol úgy 
szólnak.  Szeretnék,  ha  mindkét  nyelvet  megtanulná  anyanyelvi  szinten.  A 
barátokkal  is  szintén  mindig  olyan  nyelven  beszélgetnek,  amin  tudnak: 
magyarul, arabul vagy angolul. 

Magyar ünnepek 
Kíváncsi  voltam,  a  magyar  ünnepek  közül  megtartjáke  valamelyiket 

(persze  amik  nem  vallási  jellegűek),  de  a  válasz  nemleges  volt.  Igaz,  nem 
mennek ők sem munkába, és látták pl.: a TVben a tűzijátékot, de magát az 
ünnepet nem tartják meg. 

4.6.  Másság 

A  befogadó  társadalom  körében  elég  negatív  kép  alakult  ki  az  arabokkal 
szemben.  Ez  véleményem  szerint  annak  tudható  be,  hogy  igen  keveset 
tudunk életükről, vallásukról, csak azt  ismerjük, amit a TVben, utcán látunk, 
újságban  olvasunk.  Ezért  az  itt  élő  arabok  helyzete  igen  nehéz.  Nem 
szívesen  alkalmazzák  őket  a  munkahelyeken,  az  utcán  pedig  sokan 
megbámulják őket eltérő külsejük miatt. 

A feleséget eleinte nagyon zavarta, hogy mindig hosszasan megnézik 
az  utcán,  de  mára  már  megszokta.  A  munkahelyén  problémája  nem 
származott  „másságából”  (számítógépes  grafikusként  dolgozott),  főnöke 
elfogadta, hiszen ez a munkáját semmiben nem befolyásolta. 

4.7.  Jövő 

Mindegyik  család  terve más  és más. A  következőben  ezért  nem  is  térek  ki 
más családokra. 

Jövőbeli terveiknek az alapja teljes mértékben az, hogy a családnak és 
a  gyereknek  mi  a  jó.  Nem  ragaszkodnak  se  Jordániához,  sem 
Magyarországhoz.  Oda mennek majd,  ahol  megfelelő  munkát  kap  a  férj,  a 
legjobban tudja ellátni családját. 

Arab  hagyományokhoz  hűen  minél  több  gyermeket  szeretnének.  A 
feleség  nem  is  tervezi,  hogy  visszamegy  dolgozni,  hisz  három  éven  belül 
várhatóan már meg is fog születni második gyermekük. 

A  nevek  nem  csak  két  tagból  állnak,  mint  ahogyan  az  Európában 
jellemző.  A  vallás  elsődlegessége  a  névben  is  tükröződik.  Eszerint  a 
megszületett  fiúgyermek  5  generációig  visszamenőleg  megkapja  apja, 
nagyapja... nevét a vezetéknév felvétele melletl. A feleségnek azonban nem 
kell felvennie férje nevét, sőt, nem is veheti fel azt. A feleség nem tartozik a 
férj családjához, így a nevet sem kaphatja meg. 

A gyermekek nevét az apa vallásához kapcsolódva választották ki. A 
felesség  szülei  részéről  nagy  is  volt  a  felháborodás,  hogy  az  unoka  egyik
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neve  sem  magyar.  Hogy  az  ellentéteket  próbálják  enyhíteni,  a  szülők 
igyekeztek  olyan  nevet  választani,  amely  mind  a  két  országban  jellemző. 
Számos ilyen név van, pl.: Adam, Mariann. 

4.8.  Identitás 

Egységesség 
Kíváncsi voltam, mennyire alkotnak elkülönülő zárt csoportot az itt élő 

arabok,  vagy  közöttük  is  kialakultak  kisebb  csoportok.  Mint  kiderült,  igen 
összetartozó társaságról van szó. Nincsenek túl sokan, alig több mint ezren, 
akik  Budapesten  élnek,  és  minthogy  minden  férfinak  kötelező  a  mecsetbe 
járni legalább pénteken, többékevésbé ismerik is egymást. Ez az ismeretség 
a közösség szinte minden tagjára kiterjed, de ha más nem, legalább látásból 
ismerik  egymást.  (Beszélgetéseink  közben  erre  többször  is  konkrét  példa 
akadt.)  A  pénteki  imán  kívül  még  a  fentebb  említett  évi  két  ünnepen  is 
mindenki  részt  vesz,  sőt  itt  az  egész  család  is  jelen  van.  Az  itt  élőknél  a 
nemzeti  hovatartozás  kevéssé,  inkább  a  vallási  egység  jellemző.  A 
származás  inkább  csak  a  vallást  újrafelvevőknél  fontos.  Ebben  az  esetben 
ugyanis  mindenkit  a  saját  nemzetsége  hagyományai  szerint  próbálnak  újra 
integrálni  a  közösségbe.  Ezek  a  különbségek  csak  apró  részletekben 
nyilvánulnak meg  (pl.:  az  adott  nyelvjárás használata), azonban ez  jelentős 
könnyebbséget  jelent,  hisz  kiki  valóban  magáénak  tudja  (újra)  érezni 
vallását. 

Generációk 
A  generációk  közötti  folyamatos  kontaktus  jelentősége  igencsak 

felértékelődött  az  itt  élő  muszlimok  körében,  minthogy  az  Iszlám  jövője  a 
következő generációkban  rejlik. Nagy gondot  fordítanak  arra,  hogy  a  vallás 
és  kultúra  továbbélését  fenntartsák,  melyet  a  megfelelő  neveléssel 
igyekeznek  átörökíteni.  Erősen  hangsúlyozzák  az  arab  nyelv  tanításának 
szükségességét  a  gyermekeknek  (hisz  pl.:  a  Koránt  is  csak  arabul  lehet 
olvasni).  Fontosnak  számukra,  hogy  megtartsák  azokat,  akik  átmenetileg 
„elmagyarosodtak”  (Ezért  nagy  hangsúlyt  fektetnek  arra,  hogy  őket  külön 
oktassák.  Tartanak  arab  nyelvórákat,  szerveznek  vitákat,  együtt 
tanulmányozzák a Koránt). 

A második generációs muszlimoknál sok hiányosságot tapasztalnak ők 
maguk  is,  és  igyekeznek  ezeket  kiküszöbölni.  Sok  családban  –  bár  a 
gyerekek  nem  tagadják  le  az  iszlámhoz  való  tartozásukat  –  mégsem  érzik 
magukénak se a vallást se a kultúrát, hiszen már itt születtek. Sokan közülük 
konfliktusban  élnek,  melynek  a  következménye,  hogy  eltávolodnak  a 
családjuktól és a muszlimoktól. 

Az  egyes  beszélgetéseknél  –  melyeket  vagy  a  mecsetben,  vagy  az 
egyetemen  folytattam  –  rá  is  kérdeztem,  vajon  jól  érzékeleme  ezt  a 
tendenciát.  A  válaszok  némileg megerősítették  előfeltevéseimet,  de  jobban 
rávilágítottak ennek okára, és pontosítottak: elsősorban minden az első – ide 
érkező  –  generációtól  függ.  Ha  az  első  apa  megfelelően  adja  át  tudását, 
szokásait gyermekeinek a magyar kulturális közegben is, akkor gyermeke is 
hasonlóan  fog  cselekedni.  Azonban  sokan  „elfelejtették”,  milyen  is  volt
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otthon.  Itt  nem  folytatják  tovább  hagyományaikat,  nem  járnak  a  mecsetbe 
sem,  így  gyermekeik  sem  a  megfelelő  közegben  nőnek  fel.  Az  itt  élő  arab 
közösséghez  csak  gyenge  szálak  fűzik.  Kapcsolat  azonban  van,  hisz  azért 
néha  részt  vesznek  bizonyos  közös  programokban.  De  ez  elég  ritka.  (Az 
itteni  arabokkal  ellentétben  a  berlini  törökök  ritkán  kerülnek  kapcsolatba  a 
külföldiekkel. A másodgeneráció sem tér el ebben sokkal (Caglar 1999:123.) 

Az itt született muszlimoknál sokszor zavart okoz az identitás kérdése. 
Szétszórtnak  tartják  magukat  a  két  hovatartozás  között,  mert  nehezen 
összeegyeztethetőnek találják a két kultúrát. 

Több ilyen fiatallal beszéltem. A legtöbben mégis úgy gondolják, hogy 
bár  semmiben  sem  különböznek  a  magyar  diákoktól,  mégsem  érzik 
magyarnak magukat. 

Problémát  okoz az  is,  hogy az örökölt hagyományoknak megfelelően 
eltérően  bánnak  a  fiúkkal  és  a  lányokkal.  A  lányok  szigorúbb  elbánásban 
részesülnek,  erősen  korlátozzák mozgásterüket.  Így a  lányok sokkal  jobban 
érzékelik  családjuk  és  a  környezetük  közötti  különbözőségeket.  A második 
generáció  viselkedését  alapvetően meghatározza,  mit  enged meg  számára 
az  apa,  és  ebben  jelentős  eltérések  vannak még azok  között  is,  akik  hűen 
ragaszkodnak hagyományaikhoz. Találkoztam olyan  fiúval, aki 16 éves volt, 
de már volt barátnője. Az ilyen nem ritka, a fiúk sokkal „szabadabban” kezelik 
a  kérdést.  (Bár  meg  kell  jegyeznem,  az  ilyen  fiatalokra  rendkívül  sok  a 
rosszalló,  és  lenéző megjegyzés.)  Ezzel  szemben  beszéltem  olyan  apával, 
aki  szigorúan  betartja,  hogy  lánya  kezét  senki  nem  foghatja  meg.  Így 
nyolcéves  kislányának  ehhez  kell  tartania  magát  az  iskolában,  mely  sok 
problémás helyzetet szült már. 

Ezek a viselkedési  formák azonban már nem országtól függenek. „Én 
képviselem magamnak” – ahogy egyik adatközlőm mondata: „az országváltás 
nem jelent szokásváltást”. Az muszlim arabok Magyarországon is azok. 

Az  általam  bemutatott  férj  válasza  arra  a  kérdésemre,  hogy  inkább 
magyarnak  vagy  palesztinnak  tartjae magát,  egyértelműen  palesztin  volt  a 
válasz. 

5.  Összegzés 

Dolgozatom  során  igyekeztem  minél  több  szempontból  bemutatni  mind  a 
budapesti muszlim közösséget, mind pedig a vizsgált családot. Látható, hogy 
bár  tudatosan nem  törekednek  arra,  hogy  asszimilálódjanak, mégis számos 
helyen  tapasztalható,  hogy  hagyományaik  igazodtak  az  itteni  élethez. 
Módosult  étkezésük,  öltözködésük,  nyelvhasználatuk,  változtatni  kellett 
imahelyükön, és mindennapi életükbe beépült az, hogy hirdessék kultúrájukat 
(plakátokon,  konferenciák  szervezésével,  rendszeres  előadásokkal),  ezzel 
némiképp  válaszolva  az  őket  ért  előítéletekre.  Ezek  az  előítéletek  sokféle 
módon nyilvánulnak meg az itt élő muszlimokkal szemben. Ennek ellenére a 
befogadó  társadalom  részéről  nem  egyértelműen  negatív  ez  a  megítélés. 
Jelentősen érezhető a multikulturalizmus hatása is. Ezalatt azt értem, hogy a 
nagyvárosi  társadalom  bár  gyakran  határozottan  elhatárolja  magát  „tőlük”,
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azaz  az  araboktól,  mégis  van  igény  jelenlétükre.  Van  igény  a  gyrososok 
éttermeire  és  érdeklődés  hiányában  az  utcai  pénzváltók  sem működnének. 
Jelenlétük  inkább egy üdítő  színfoltnak  tekinthető. Nem  lehet  egyértelműen 
sem kirekesztésről, sem befogadásról beszélni. 

Ugyanakkor az itt élő muszlimok szemszögéből sem két elhatárolható 
alternatívaként  merül  fel  az  asszimiláció,  illetve  az  elzárkózás  kérdése.  A 
társadalomba való integrálódást mutatja a vegyes házasságok magas száma 
vagy akár az egyetemi képzésben való – viszonylag – nagyarányú részvétel. 

Véleményem  szerint  nevezhetjük  ezt  a  kialakult  viselkedést  „kétarcú 
kultúrának”. 14 Kétarcú abban az értelemben, hogy egymás mellett megférnek 
a  modern  és  a  hagyományos  elemek.  Ez  utóbbi  dominál  a  baráti,  családi 
körben,  azaz  törekednek  a  hagyományok  megőrzésére  a  körülöttük  lévő 
modern  világban.  Ugyanakkor  ez  a  modern  környezet  az,  mely  biztosítja 
számukra a gazdasági biztonságot, megélhetést. 

Úgy gondolom, dolgozatom megírásával korántsem merítettem ki ezt a 
témát.  A  jövőre  nézve  tervezem  a  további  beépülést,  az  ismeretségek 
fenntartását  és  kiterjesztését.  Távolabbi  terveim  között  szerepel  továbbá, 
hogy  elutazhassak  egy  muszlim  országba,  ahol  megismerhetem  az  eddig 
vizsgáltakat  az  eredeti  közegben.  Így  jobban  meg  tudom  majd  érteni  a 
különbségeket és változásokat. 
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