
 

Egy látlelet árnyalatai és a disztópia irrealitása – Sayfo Omar: 

Allah tágas földje  
 

Bevezetésképpen a könyvről  

 

Sayfo Omar Allah tágas földje című regénye azt mutatja be, hogy miként válik fokozatosan az 

európai társadalompolitika fősodrává a radikalizmus
1
, és mindezt hogyan élik meg e 

valószerűvé stilizált, fiktív világ egyénei és közösségei a maguk végtelenül változatos 

viszonyaival. A cselekmény tágabb értelemben a társadalomszemléleti és politikai 

vonásaiban, díszleteiben egyes nyugat-európai országokról mintázott Páneurópai Szövetség 

egyik tagállamában, szűkebb értelemben pedig ez utóbbi egyik „Zónájában”, vagyis zömében 

bevándorlói hátterű egyének származásúak által lakott külvárosában (egy kvázi-banlieu-ben) 

játszódik. Az egyes szám első személyű elbeszélő Naszím, egy sokadik generációs muszlim 

gyökerű családból származó, már a történések helyszínén született fiatal, aki egyszerre 

mutatkozik meg alanyként és tárgyként e keretek között. Alanyként jelenik meg a legszűkebb 

pátriájában, a Zónában, a maga mindennapjaival, élményeivel, konfliktusaival, útkeresésével 

és önazonosság-tudatának örök ingamozgásával hagyomány és modernitás
2
 között. Ezen kívül 

feltűnik tárgyként is: egy nagyobb társadalompolitikai viszonyban, ami fokozatosan és 

megállíthatatlanul tart a Biztonsági Állam diktatórikus szerkezete és a társadalmi 

radikalizálódás felé e disztópiában. E cikk alább egyszerre mutatja be a könyvet, valamint 

annak társadalomtudományi összefüggéseit és aktuális közéleti kapcsolódásait. 

 

 

2084 – A világvége és Behódolás: déjà lu
3
 és előzmények  

 

A szerző deklaráltan két műből merített ihletet a könyv írásakor. Ezek közül az egyik Michel 

Houllebecq (2015) Behódolás (Soumission) című könyve, amelyben Franciaországban a 

2022-es elnökválasztást követően fokozatosan és rohamléptekben épül ki és intézményesül a 

saría jogrend, ezzel párhuzamosan számolva fel a köztársaság közjogi kereteit és néhai világi 

arculatát (Iványi 2015b). A másik szellemi forrás Boualem Sansal 2084 – A világ vége című 

műve, amely az iszlám világuralom kiépülését helyezi önkényuralmi társadalompolitikai 

struktúrák közé.  

                                                           
1
 A radikalizmus alatt itt olyan eszmerendszert értek, amely a fennálló társadalmi rend vagy egy adott 

szeletének a mélyreható, akár a szélsőségekig elmenő átalakítását hirdeti. A mindennapi szóhasználatban 

radikalizmuson a fősodortól eltérő politikai vagy egyéb attitűdöt értünk. A közvélekedésben inkább negatív 

minőséget testesít meg. Kor, kontextus és egyéni szemmérték függvényében hordozhat pozitív értéktartalmat 

is, így például Radó Sámuel egyik 1912-ben a Nyugatban megjelent tárcacikkében William E. Gladstone brit 

miniszterelnök államférfiúi nagyságát radikális politikai-társadalmi megoldásaival magyarázta. 
2
 A hagyományt és a modernitás kategóriákat abszolút értéksemlegesen használom, a szemiotikus Walter 

Mignolo (2011) nyomdokain, aki szerint egymással történő szembeállításuk a nyugati kozmológiának (értsd: 

ismeretelméletnek és hatalmi tervezeteknek) a politikailag telített, történelmi eredménye.   
3
 Ellentétben a déjà vu-vel, a szóban forgó élmény alapja a „mintha már olvastam volna” érzés (francia). 



A könyv egyes szám első személyű narrációja eszembe juttatja az algériai származású Kamel 

Daoud bravúros Meursault, contre-enquête (2013) című elbeszélését Albert Camus 

Közönyében (L’Étranger) a gyarmatosító által meggyilkolt Másik szemszögéből. Továbbá 

megelevenít egy filmet is, pontosabban Matthieu Kassovitz (1994) Gyűlölet (La Haine) című 

drámájának „külvárosi életérzését” a maga képi világának nyerseségével, konfliktusaival, 

kényszereivel, egyéni útkeresési és közösségi hovatartozási elvárásaival, illetve igényeivel – 

vagy épp igénytelenségeivel.  

 

Az Allah tágas földje cselekménye fordított utat jár be, mint a Behódolás vagy a 2084 – A 

világvége. Itt is megjelenik a fokozatosság, a hatalmi átrendeződés logikája és 

mechanizmusainak maguktól értetődősége, tkp. banalitása (vö. Arendt 1965). Ám ellentétes 

eredménnyel. Hiszen a felgyorsuló cselekmény nem az iszlám térhódításába megy át, hanem 

az a referenciaművek „pepitájaként” a bevándorlói hátterű állampolgárok tömeges és 

hátrányos, állami meghajtású megkülönböztetésébe torkollik.          

 

Sayfo Omar könyvének erénye a nevezett művekkel vonható nyilvánvaló párhuzamokon túl a 

feltételezett végkifejlet felé mutató, vélt vagy valós trendeknek és jelenségeknek az összetett 

vizsgálata, ami nem jelenti ugyanakkor azt, hogy a forgatókönyv realitását is számon lehetne 

kérni rajta. Ami eredetivé teszi a nevezett művi előzmények tekintetében is, azok a szerző 

által felismert és bemutatott világpolitikai és szociológiai árnyalatok. 

 

Társadalmi és világpolitikai realitás 

Hogyan is induljunk el? Sokáig a „modern” nyugati ember életét egyszerre egymástól eltérő 

és egymással konfliktusos kapcsolatban lévő szabály- és politikai kategóriarendszer, jelesül, a 

régi társadalmak szokásain alapuló vallás, a politika és a piaci szféra határozta meg. Így 

három különböző világban élt: a még falusias társadalom szolgáltatásai és hitei, a 

nemzetállamok és politikai közösségek, valamint a munka és a termelés pénzpiaca világában. 

Állandó mozgásban voltak e színterek között húzódó határok, és rögzülésük vagy 

módosulásuk a pillanatnyi erőviszonyokon, valamint a politikai stratégiákon múlott. Még 

fontosabb, de nehezebben megragadható változás volt az emberi kapcsolatok fokozatos 

módosulása, az, ahogy az új gazdaság átalakította a mindennapi élet szokásait, valamint azok 

a hatások, melyeket a piac világának új társadalmi viszonyai és a főhatalom új politikai 

összefüggései gyakoroltak az egyes emberre (vö. Dardot–Laval 2013: 398–9). 

 

E fenti, kiforratlan keretek között azóta olyan új szereplők, hatások és dinamikák is 

megjelentek vagy felerősödtek, mint a bevándorlás, a transznacionális kapitalizmus vagy a 

digitális gazdaság. Vagyis a lokális és a globális együtthatása, mindez úgy, hogy közben a 

fenti, modern alapok sem veszítették teljesen érvényüket, tovább bonyolítva egy eleve kusza 

helyzetet, olykor személy- és nemzedékközi ellentétekbe is torkollva. A hagyományok 

galaxisának peremterületéhez érve, mielőtt beszippantaná a globális piac kozmosza, az egyén 

és a közösség „gravitációs mezőt” keres. A kitáguló horizonton az identitásformáló erők és 

kényszerek sokszerűsége közepette a szubjektum széthasad, és több rétegével kapaszkodóért 



nyúl. Ez lehet a csoport, a vallás, a munkahely, a párkapcsolat, az ideológia, így akár az 

idegen- vagy iszlámellenesség, vagy épp az anti-iszlamofóbia, az antifasizmus stb. is, 

utóbbiak Nagy Menetelései (vö. Kundera 2014: 225–7; 286–8) vagy a digitális identitás – 

vagy leginkább e felsoroltak kombinációi?  

 

Az önazonosság formálása és igényei, a vélt vagy valós sorsközösség, a sodródás az árral 

vagy épp azzal szemben olyan mozzanatok, amelyek a főhős Naszím és 

referenciacsoportjának tagjai életében is megjelennek. Különféle nációkhoz tartozó 

közösségek és egyének próbálnak boldogulni a Zónában, ahol idővel egyre nagyobb 

turbulencia keletkezik, melyet egyszerre ventilálnak a különböző helyi és nemzeti, sőt, 

nemzetek feletti szintű problémák.  

Sayfo Omar ügyesen azonosít és fog össze már most létező, jól ismert és a 

társadalomtudományok által leírt társadalmi jelenségeket, problémákat és anomáliákat, hogy a 

nem is olyan távoli jövőre vonatkozó látomása elgondolkodtató és valószerű fikció legyen. 

Ilyen egyebek mellett az iszlamofóbia intézményesülése és fősodorrá válása (Fekete 2009: 

19–73), az iszlám szélsőségesség (v. dzsihádizmus) térnyerése világ- és különösen Nyugat-

Európa-szerte (2017: 182–4 –vö.: Bayer 2005: 21; Kepel 2007: 35–45), valamint ezek sokrétű 

szövevényessége, dialektikus és spirális viszonya. Tapasztalatok igazolják továbbá a szűkebb 

értelmű, nemkívánatos személyeket deportáló biztonsági állam (Fekete 2009: 135–55), illetve 

az állampolgárok között nem válogató, tágabb, Megfigyelő-Ellenőrző Panoptikum 

relevanciáját a maga CCTV-ivel és online „árgus” szemeivel (Iványi 2014: 130; 2015) is. 

Tényszerűek a külvárosi fiatalok speciális boldogulási nehézségeire történő utalások a 

könyvben, például a magas munkanélküliségi arány a bevándorló hátterű lakosság körében 

(2017: 269, Rostoványi 2004: 366), csakúgy, mint egyéb, a fejlett társadalmakban általában is 

megfigyelhető problémák. Előbbi egyaránt adódhat a többségi társadalom ellenszenvéből és 

egyes külvárosi fiatalok változatos hátterű munkaerő-piaci alkalmatlanságából. Utóbbi, a 

külvárosiakat és a többségieket illető kategóriába sorolható például a „szociális intenzitás 

szindróma”, vagyis a csoporttagok közötti intenzív kapcsolaton alapuló társasági lét 

hangsúlyos előnyben részesítése (ang.: social intensity syndrome), ami egy a Zónabeli fiatalok 

körében általánosan követett magatartásformák közül, amelyek ismertek a „Zónán” túli 

világból is (Zimbardo 2016: 49). A külvárosi és a többségi társadalom egyénei és közösségei 

közötti együttműködés egyensúlya fokozatosan megbomlik. Idővel változatos 

társadalompolitikai okokból utóbbiak felé billen az együttélés mérlege, és egyre 

meghatározóbbakká válnak a nézeteltérések a maguk sokféle alakzatával és árnyalatával.  

Az öröklődő, időnként felerősödő, időnként érvényüket vesztő hagyományos, illetve a 

Nyugaton már gyökeret eresztett életformák együttélését megnehezítik, szembenállásukat 

kiélezik az idegenellenesség és a radikalizálódás közösségi mintázatai és a kölcsönös 

előítéletek (2017: 166–7). A Zónabeli fiatalok mindennapjait beárnyékolják azon konfliktusok 

is, amelyek részben az „eredeti” kulturális plazmából való kilépés nemzedékek 

egymásutániságán átívelő folyamata során keletkező vákuumból eredeztethetők. A főhős 

óhazába visszatérő ősei, például dédszülei gondolkodásmódja (2017: 32), vagy édesapjának 

végakarata (2017: 194) tükrözi a néhai haza tekintélyét az elvándoroltak tudatában, ami jól 



ismert pl. a francia rapben is, így akár az algériai (berber) származású Rim’K kifejezett 

kötődésében a bled (arab eredetű szó, országot jelent), illetve az algériai Bejaia város iránt. 

J'irai finir mes jours là-bas Inch'Allah (kb. ott fejezem be napjaimat, ha Allah is úgy akarja) – 

hangzik az előadó egyik sora a Tonton du bled számban (kb. az anyaországi nagybáty –, a 

tonton nagybácsit jelent a köznyelvi franciában). A könyvben megelevenedő szellemiséghez 

hasonlóan, az óhazába (vissza?)látogató előadó egyszerre tesz említést édesanyja 

kuszkuszáról és a Nike Airről, a Coca-Cola helyi leutánzásáról és a párizsi Tati nevű 

üzletláncról, amelyből ajándékokkal halmozza majd el a földijeit az óhazában. Az ottaniak 

azonban nem kérnek semmit, sem Playstationt, sem az előadó CD-it, csak azt szeretnék, hogy 

az óhazában házasodjon meg. Megfogalmazódik bennem a kérdés: vajon részben nem a jólét, 

vagy pontosabban annak illúziója, az „amíg a készlet (és vásárlóerő) tart” fogyasztási séma 

marasztalja itt – mármint Európában – a bevándorlókat és leszármazottaikat? Az óhaza 

ambivalens érzéseket keltő hivatkozási pont a könyvben, különösen az idősebb generációk 

számára, míg Naszím viszonyát már inkább az autosztereotípiák határozzák meg, amennyiben 

irodai munkájában dühítik a „megbízhatatlan arabok” (2017: 235). Ebben a környezetben 

nemcsak a Rim’K stilizált világával rokon, szentimentális életérzéssel találkozunk, hanem 

megjelennek a kívülállóságérzés, a bűnözés, a radikalizálódás szociológiai tárgyú egyéni és 

közösségi mintái, és egyébként a befogadó ország törvényeinek tisztelete is. Az egyik 

blokkbéli, bizonyos Dzsalál egy jelenetben kifejezetten „rendfenntartó” funkciót lát el, 

jelezve, hogy a sokféle bevándorlói közösségben nagyon is vannak, akik elítélik a fennálló 

renddel szembeni erőszakot. Itt megint csak idéznék egy francia rapszámból: még Rim’K és 

Sefyu francia előadók Parloir fantome című, polgárpukkasztó koprodukciójában is elhangzik, 

hogy „Dis rien à la famille du bled dis qu'j'suis en vacances” (vagyis: ne mondj semmit az 

otthoniaknak, mondd, hogy vakáción vagyok – a börtön helyett – értsd: nehogy híre menjen a 

normabontásnak). A világi állam törvényeinek követésében élen jár az öreg Asraf és a 

klubjában megforduló idősek, akik egyike egy ponton a védelmébe vesz egy egyébként 

diszkriminatív jogszabályt, mondván, „a törvény mindenkire vonatkozik” (2017: 217). Ezzel 

együtt is olykor sérelmezik a Zónában, ha valaki „átáll” a rendőrök oldalára, így az elmosódó 

kontrasztú konzervatív-radikális oldal ellen tüntetők előbbieknek „áruló g***ket” kiáltanak 

(2017: 21). Ebben a nexusban Nizár, a narrátor Naszím ifjúkori ismerőse és „földije” (a 

származás mind háztömb-vonatkozású, mind etnikai értelmében) vagy „renegát”, vagy „a 

sikeresen beilleszkedő” lesz – előbbi a könyv külvárosi i nézőpontjából, utóbbi az államalkotó 

többségi nemzet oldaláról nézve. Az állami hatóságokkal régóta együttműködő helyi vezér 

Abú Szaíd pedig vagy zaím (ar: zaʿīm), a sajátjai pártfogója, vagy vamzer (2017: 316), vagy a 

megbízható állampolgár iskolapéldája, attól függ, honnan nézzük Az egyén e besorolása 

azonban nemcsak egy alapvető ellentmondásokkal teli közeg általi kontextualizációk 

függvénye, hanem a nemzetbiztonság és az állampolgári hűség hivatkozásaként és 

próbaköveként sorskérdéssé is válik a cselekmény előrehaladásával.  

Ebben a miliőben a muszlim közösség hagyományai sem veszítik egyik napról a másikra 

érvényüket. Hibrid kultúráról van szó: noha a kulturális tradíciók meggyengülnek, továbbra is 

meghatározóak, miközben a befogadó ország tömegkulturális hatásai fokozatosan alakítják az 

egyéneket és közösségeket (Bayer 2005: 27). A könyv leírásai megragadják a lelkekben zajló 

örök oda-vissza táncot a hagyományos és a nyugati fogyasztói társadalmak meghatározó 



életformái között. Abu Nazin temetése a hagyományok továbbélését sejteti még a digitális 

technológiahasználat közepette is, a földrészeken átívelő közösségi összetartás mintái ugyanis 

elevenek a temetéshez nyújtott rokoni segítség képében (2017: 199). A vallási előírások 

értelmezésének egyéni fellazulását jelzi ugyanakkor, hogy a Páneurópai Szövetségben 

élő jelenlevők már nem tudják a Megnyitó szúra (ar.: al-Fātiḥa) szövegét. Az iszlám 

hagyományok találkozása a nyugati profanitással időnként perverz és torz jelenségeket 

eredményez, például egyes világhálós oldalak a Paradicsomban az igazhívőknek megígért 

húrí szüzekre szakosodnak (2017: 205), vagy Naszím apja előszeretettel hallgat Korán-

szavalatokat whiskyzés közben (2017: 322).  

 

Van azonban, ami nemigen változik az idők múltával. Egyebek mellett ilyenek a becsület 

egyéni és közösségi normái. Megjelenik a nők védelme, a többségi társadalomhoz 

tartozókkal, vagy akár az újonnan érkező bevándorlókkal szemben is (2017: 175). Mindennek 

természetesen éles társadalmi következményei lehetnek, hiszen a szülei ateistához nem adják 

könnyű szívvel Latifát, a muszlim főhős szerelmét – Naszím nagy, ám korai örömére. 

Hasonlóképp, a házasságon kívüli nemi élet gyakorlata és elvei közötti ellentét, és az erre 

vonatkozó, ellentmondásos egyéni és közösségi elvárások változatlanul igen bonyolultnak 

tűnnek.  

A fentebb bemutatott konfliktusokban „katalizátorok” az újonnan jövők, akik „nem ismerik az 

itteni viselkedési normákat”, illetve „késsel és villával sem tudnak enni rendesen” (2017: 

133). Ők nemcsak szolidaritást váltanak ki a külvárosiakból („Az iszlám szerint a kérdezőt 

nem szabad elutasítani” – ezért Naszím útbaigazítja őket az al-Núr mecsetbe [2017: 148]), 

hanem létfélelmeket is. A nők zaklatása (ar.: taḥarruš, ill. talṭīš), illetve női rokonaik 

becsületének megsértése zavarja a már több évtizede letelepedetteket (2017: 138), csakúgy, 

mint a többségi nemzethez tartozó egyéneket. Szimbolikus jelentőségű az öreg Asraf 

lojalitása és múltba néző, történelmi „önkritikája” (2017: 284–6). Az itt képviselt felfogás 

széles körben elterjedt az arab-iszlám (eredetű) kulturális szférában, az a könyv egyik 

referenciaművét alkotó Boualem Sansal vagy a szintén algériai Malik Bennabi (2003: 45; 

111) munkáiban is kimutatható, ahogy a tunéziai-francia pszichoanalitikus Fethi Benslamánál 

(2009: 37) is. A könyvben ehhez illeszkedik az európai szülőföldhöz való kötődés, vagyis a 

szocializációs közeg iránti hűség, a maradás vágya, mások mellett a főszereplő Naszím 

részéről (2017: 280) is.  

Hasonlóképp a Zónában a muszlim „csendes többség”, a fősodor an-Núr mecsete a békés 

együttélés szószéke. E mecset az állami hatóságokkal való együttműködésben nemcsak odáig 

megy, hogy maguk a sejkek jelentenek az állami hatóságoknak a túlzottan radikálisakról 

(2017: 147), hanem ad absurdum tulajdonképpen vallásjogi legitimációt keresnek a tömegek 

számára a Koránból a szülőföld elhagyására (2017: 292) is az állami deportálásokkal karöltve. 

„Vajon Allah földje nem volt elég tágas ahhoz, hogy elvándoroljatok rajta?” (an-Niszā’ szúra: 

97). E szóban forgó ája, ami egyben a könyv címét is ihleti, szerepeltetése egy iszlámvitához 

érintőlegesen kapcsolódó műben nem nélkülözi a vallásismereti eredetiséget.   

 



A végtelenül széttagolt, belső ellentmondások és szembenállás szabdalta muszlim világ a 

maga elkülönülő árnyalataival jelenik meg, például a közösségi vezetésben rivalizáló arab és 

török egyházi alapítványok képében (2017: 12–13), vagy olyan leírásokban, minthogy a 

délkelet-ázsiaiak „mintha külön kaszt lettek volna” (2017: 117). Mindez azt sugallja, hogy az 

európai iszlám nem valamiféle egységes, monolit tömb, hanem egy társadalmi, vallási és 

etnikai értelemben roppantul sokszínű, heterogén világ.   

Fontos a szalafi mozgalmak szóba hozása, annak kimondásával, hogy e mozgalmak nem 

feltétlenül erőszakosak (2017: 296), és a valóság ettől megint összetettebb. A szerző ennek 

megfelelően elválasztja őket a dzsihádizmustól (vö. Rostoványi 2004: 133–6; Kepel 2007: 

369–78; 426). Sayfo Omar helyesen járja körül a Tajmullah és Abu Bilál köré csoportosuló 

szalafi csoportok bemutatásán keresztül e mozgalom mozgásterét és azon vákuumot, ami 

megszólíthatja és/vagy beszippanthatja az egyébként a társadalom peremére szorult 

egyéneket. A szerző közvetetten érinti ennek társadalmi kockázatait, ugyanakkor azt is 

felismeri, hogy e szellemáramlatok egyáltalán nem alkotják a rendkívül széttagolt európai 

bevándorlói hátterű közösségek szerveződési és ideológiai fősodrát (2017: 98–99). Nemcsak 

annak tudomásul vétele a fontos, hogy gondolkodásmódjuk és normaviláguk alapvetően eltér 

mind az államalkotó nemzetek „hagyományos”, mind a hagyományaiktól eltávolodó vagy 

mérsékelt muszlim többség életformáitól: „A Zóna fiatalabb srácai közül a többségnek persze 

esze ágában sem volt csatlakozni hozzájuk. A szalafik számára ugyanis minden tilos volt, ami 

körül egy normális srác élete forgott: haram (ar.: ḥarām) volt az ital, a fű, a lányok, az 

internetes játékok, a rap és a kutyák” – 2017: 98), hanem az is, hogy különböző életfelfogásuk 

áttételesen ürügyül szolgálhat akár nemzetbiztonsági túlkapásokhoz is (pl. egy-egy bugyuta, 

ám ártatlan felhasználónév választása miatt is elvisznek embereket a Zónából). Noha a 

szerzőnek igaza van, és e csoportok általában „a maguk módján” békés, közösségi, karitatív 

funkciókat is ellátnak (2017: 100), nem szabad elfeledkezni arról sem, hogy a szerteágazó 

szalafi mozgalom egyes képviselőinek felfogása nagyon kockázatos Európa jelene és jövője 

szempontjából. Csak egy szemléletes példa: akik a közelmúltban halálosan megfenyegették az 

egyik fentebb nevezett, és mily ironikus, egyébként éppenséggel posztkoloniális beállítottságú 

algériai Kamel Daoudot vélt istenkáromlás vádjával, szintén a szalafi mozgalom egyik ágához 

tartozónak vallják magukat. Ami összeköti a szalafi ernyő alá sorolható, békésebb és 

harciasabb (dzsihádista) mozgalmakat, mind a valóságban, mind a könyvben, azon túl, hogy 

hivatkozási alap mindkét esetben az iszlám, az egyebek mellett a fundamentalista 

tendenciákat mind a diaszpórában, mind a világ más pontjain felerősítő globális 

kommunikáció (Bayer 2005: 21), a fokozott internethasználat és „közösségi médiatudatosság” 

(2017: 89) is. A Zóna digitális vetületében mindennapos az internethasználat, az online 

ismerkedés, a stalking (jel.: egy-egy személy bemérése az online közösségi hálózatok 

segítségével – 2017: 175), ahogy tágabb értelemben az elektronikus technológia és a 

videojátékok vissza-visszatérte is jellemző a leírásokban (2017: 101). Az online közösségi 

kapcsolattartásról – amelyet a könyvben pontosan ugyanolyan, ha nem még nagyobb 

mértékben folytatnak a külvárosi fiatalok, mint „többségi” társadalmi polgártársaik – és 

általában a digitális technológiák előretöréséről és mindennek a társadalmi árnyoldaláról a 

fejlett társadalmakban elgondolkodtató leírásokat találunk a szociálpszichológus Philip 

Zimbardónál (2016: 56–62, 16–9) és a jogfilozófus Cass Sunsteinnél (2009) is. Előbbi szerző 



a világháló személyiségromboló hatásairól ír, utóbbi meg azon csoportpolarizációról, ami 

olyan „visszhangkamrákban” ölt testet, ami nemcsak az online radikalizmusnak biztosít 

kedvező környezetet, hanem ellehetetlenítheti a konstruktív vitát is olyan égető kérdésekről, 

mint az iszlám, ennek európai helyzete és kilátásai (2017: 187).    

Szintén jelentős irodalma van a kapitalizmus elidegenítő, az emberi élet közös dimenzióit 

alapjaiban felszámoló hatásainak (Beck 2003; Žižek 2016), mely különösen a fejlett 

országokban érhető tetten, illetve a mindehhez és a globális piac univerzumához illeszkedő 

teljesítmény- és versenyelvűségnek (Dardot–Laval 2013). Fel-feltűnik az anyagi-fogyasztási 

javak kultusza egy olyan közösség tagjainál, amelynek néhai generációi számára valaha éppen 

az iszlám anyagtalan spiritualitása lehetett meghatározó. Például az általános Mercedes-

fixáció (2017: 29–30), az öreg Asraf kebabos a maga Coca-Colás napernyőivel (2017: 53), a 

harci kutyák (2017: 87), az online párkapcsolati „piacszerzés” érdekében előtérbe tolt Hondás 

profilkép (2017: 221), Naszím rajongása a karamellás csokiért (2017: 259) mind szemléletes 

képek, amelyek a két világ közöttiséget, vagy azok sajátos egybeolvadását sugározzák az 

egyén és a csoport szintjén. E probléma felvetése nem új keletű, pl. a Gyűlölet filmdráma 

egyik karaktere, Darty a zavargások során felgyújtott autóján kesereg a lakótárs Abdel Ichaha 

halálhíréről értesülve is. A könyv kiterjedt fogyasztásszociológiai kritikájának nemcsak a 

külvárosi anyagelvűség a tárgya, hanem a fejlett világé is, így utalásszerűen megjelenik 

például a fejvesztett Black Friday stampede jelenség (2017: 250), ami önmagában is 

elgondolkodtató tükröt tart napjaink fogyasztási szokásainak szélsőséges megnyilvánulásai 

elé. A könyv beszámol továbbá a versenyszféra vállalati mindennapjainak egyhangúságáról, 

csakúgy, mint a multi-világ munkaerő-piaci rugalmasságáról (értsd: egyes munkavállalók 

elbocsáthatóságáról), és olykor a külvárosiak objektív munkaerő-piaci alkalmatlanságáról is.  

Megelevenednek olyan közelmúltbeli drámák és terrorcselekmények, mint Waco (1993) és 

Hebron (1995), esetenként fordított előjellel, melyek a nem is olyan távoli és közeli jövőre, 

valamint a jelenre nézve egyaránt intő példák, ám mindennemű explicit didaktikától 

mentesen. A Páneurópai Szövetség neokoloniális agendája (2017: 252; 276–82) a 

nemzetbiztonsági együttműködések geopolitikájának tárgyszerűségét hordozza a Françafrique 

történelmi kontextusának folytonossága tekintetében (Kane 2017). Mindez érdekes mód egy 

„haza”telepítési (illetve deportálási) diktátumban csúcsosodik ki, végtelenül ironikusan a 

provinciális vezető Abbász jóváhagyása mellett, aki a néhai kolonialista Nyugatra „szakadt” 

tömegek leszármazottainak a „vissza”deportálásához asszisztál a „szokásos” koncessziós 

alkukért cserébe, soha nem látott szinten szolgálva ki az éppen aktuális (nyugati) nagyhatalmi 

érdekeket. Azzal karöltve, hogy Európa-szerte tendenciózus és rendszerezett muszlimüldözés 

zajlik (2017: 182–4) a könyvben, amelynek jelen összefüggéseit alább vizsgáljuk meg, színre 

lépnek a Breivik-szerű antiszociális ámokfutók epigonjai is, pl. a valószínűsíthetően idült 

szociopata Tojásfejű (T. Jacobs), a kétes hátterű Új Templomosok, vagy épp a keresztény 

terrorista Tony Haddad képében. A szerző ekképp megjeleníti azon kihívásokat, amelyeket a 

xenofób radikalizmus képez. Elgondolkodtató észrevétel a könyvben a terrorizmus 

titkosszolgálati szálainak a boncolgatása, valamint fontos a közel-keleti keresztényüldözés 

tapasztalata és az ebből fakadó újszerű konfliktuspotenciál eredeti megelőlegezése (2017: 

287–8).  



 

Disztópikus irrealitás  

A világ híreit követve Naszím ráeszmél, hogy „nincs happy end”, csakis az összetett valóság 

(2017: 80). E megállapítás a könyv disztópiája ellenében is igaz.   

Ha nincs is teljesen igaza Slavoj Žižek (2016: 231) szlovén filozófusnak, aki arra fogad, hogy 

a kapitalista dinamika lényegeként „minél inkább változnak, annál inkább ugyanazok 

maradnak a dolgok”, úgy vélem, nemigen valósághű a mindezzel ellentétes előjelű, Sayfo 

Omar által vizionált „muszlim holokauszt” sem. Nincs ugyanis apokaliptikus pont, ahonnan 

nincs visszaút, ahogy egyelőre arról sincs szó, hogy a végletekig kiéleződne a „civilizációk 

összecsapása”, amiként mindez a jelen közbeszéd két pólusán megjelenik. A „történelmi 

elrendelés” e beállításai egyformán tévesek, és miközben a marxista forradalmi eszkatológiát, 

az egyéb teleologikus nézeteket idézik – természetesen nem eszmerendszeri, hanem 

következtetési irányultság alapján –, mintha figyelmen kívül hagynák a valóság 

komplexitását. Természetesen az ember nem látja a jövőt, így nemhogy a különféle, 

feltételezett „végidők” érvényét, akár még pl. az idei svéd törvényhozási választások esetleges 

következményeit sem tudja megítélni, ezért kár lenne elhamarkodottan ítélkezni. Majdnem 

biztos vagyok benne ugyanakkor, hogy a könyvben megelevenített nyugati jóléti társadalmak 

– minden létező működési zavaraik, ellentmondásaik és esetleges államvezetési 

dilettantizmusuk vagy képmutatásuk ellenére – sem sodródnak eleve elrendelten és 

megállíthatatlanul valamiféle Általános Üdvözülés vagy Végítélet extrém aktusai felé. 

Bizonyos jelen konfliktusok feloldódnak a fősodor konformizmusában, míg újak keletkeznek, 

vagy átlényegülnek, majd újra felszínre jutnak más alakzatokban, és így tovább, vég nélkül 

(Iványi 2016). A magam részéről úgy vélem, ekképp nincs realitása annak sem, hogy 

iszlámellenes vagy egyéb radikális erők idővel hatalmi pozícióban, jelentős (vagy össz-

)társadalmi támogatással tömegesen és válogatás nélkül deportálni kezdik európai, bevándorló 

hátterű muszlim állampolgáraikat. Erősödhetnek, vagy akár kormányalakító potenciálra is 

szert tehetnek migrációkritikus erők (ld. olasz törvényhozási választások), közvetlenül vagy 

közvetetetten határozva meg a közbeszéd tárgyát, napirendjét (francia RN, bajor CSU, osztrák 

FPÖ), ez tény. Bekövetkezhetnek politikai elmozdulások is a váltógazdasági dinamikának 

megfelelően, ez is evidens. Történhetnek iszlám és iszlámellenes indíttatású merényletek is 

időről időre, ezt is kár – és felelőtlenség – lenne kétségbe vonni. Csakhogy az állami keretek, 

eltérően a szóban forgó művek szélsőséges forgatókönyveiben foglaltakkal, nem feltétlenül 

változnak meg és nem földcsuszamlásszerűen. Remélhetőleg az idő előrehaladásával a 

nemzetbiztonsági, demográfiai és egyéb szempontok is érvényesülnek az illetékes állami 

szervek egyre nagyobb tapasztalata és hozzáértése mellett, mégpedig közhasznúan és 

méltányosan. 

A „közel a jövő, hogy” típusú és ígéretű látomások objektivitását ha kizárni nem is lehet, 

kritikai vizsgálatra szorulnak. Idetartozik Houellebecq (2015) ironikus vitairata, a Behódolás 

is, amely ad absurdum viszi a ’68-as szellemiség és a politikai korrektség bírálatát, hiszen az 

iszlám európai posztkoloniális elsajátítását láttatja a címben sugalltaknak megfelelően. A 

könyv, amelyről már szót ejtettem a bevezetőben, „esendő” aktuálpolitikai érvényességét 

jelzi, hogy az abban 2022-ig hatalmon lévő, köztudottan gyenge kezű François Hollande el 



sem indult a 2017-es választáson. Olyan nüanszokra, hogy az iszlamizmus egyes ágai elvből 

nem láthatnak szövetségest a progresszív baloldalban, ami e könyvben bekövetkezik (l. 

könyvcím), most nem is szükséges bővebben kitérni (Shariati 1981).
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Hasonló illúzió bújik meg a marxista Franco Pipo Berardi After the future című művében. Az 

ebben közzétett, felvállaltan anarchista nézet szerint a jól felfegyverzett elöregedő európaiak 

idővel háborúba sodródnak a fülöp-szigeteki, moldáv, marokkói és egyéb munkavállalókkal. 

Mi következik? Pogromok, tömeggyilkosságok, etnikai polgárháborúk árnyékolják be Európa 

jövőjét (2011: 122). A szintén marxi kútfőből merítő Hardt és Negri (2004) Multitude 

posztkapitalista fantáziájában pedig az ontológiai előjoggal felruházott kívülálló, a „Sokaság” 

a biztosíték, hogy a „Birodalom” a maga globális hatalmi szerkezetével és biohatalmával 

megdönthető – természetesen mindez szintén a közeljövőben. Ha van, ami ironikus módon 

egyesíti e három nézetet, az a modern Teleológia, vagyis a célszerűség tana, melynek 

történelmi előzményeiről és azok káros ideológiai alapjairól a budapesti születésű Arthur 

Koestler és a lengyel Czesław Miłosz rántják le mesterien a leplet, ezúttal talán nem is 

szükséges nagyobb terjedelemben foglalkoznunk velük.  

Időszerűsége miatt relevánsabb, továbbá jelzésértékű, hogy 2018. április 30-ától Anglia 

belügyminiszteri tisztségét a brit–pakisztáni és muszlim származású Sajid Javid tölti be, aki 

egyben a Konzervatív Párt (!) parlamenti képviselője hosszabb ideje. A szintén brit–

pakisztáni és muszlim származású Sadiq Khan 2016 óta London főpolgármestere, és már 

2008-tól tárcát vezetett a baloldali Brown-kormányban. A maghrebi származású Rachida Dati 

már 2007-ben a jobbközép Nicola Sarkozy francia elnöki kabinetjének igazságügyi minisztere 

lett. Hosszasan lehetne sorolni azon példákat, amelyek jelzik, hogy a bevándorlói jelenlét 

Nyugat-Európában több évtizedes társadalmi és intézményi valóság. Nevezettek pályafutása 

egyfelől azt jelzi, hogy bevándorlói hátterűeket nemcsak a társadalmi periférián találni, hanem 

jelentős részük az állam berendezkedésének, intézményeinek a szerves részét képezi. 

Másfelől, úgymond „cserébe” az ő (politikai) szocializációjuk Európában teljesedett ki. Azon 

módok, ahogy a világra tekintenek és értelmezik azt, nem feltétlenül az iszlám, hanem 

legalább annyira a nyugati episztemológia alapjain is keletkeznek, referenciarendszerük 

európai tapasztalatokon, hovatovább európai nyelveken (Fanon 2008: 11) nyugszik. Egy szó, 

mint száz: nyugati kulturális plazmában (is) gyökerező érzelmeik és szellemi, etikai és 

politikai nézeteik és gondjaik (Mignolo 2011: 94) már mások, mint azokéi, akik 

Iszlamabádban vagy Algírban születtek és nőttek fel. Más kérdés, hogy a legnagyobb 

konfliktusok alkalmasint a kiemelkedettek és a néhai referenciacsoport egyénei között 

keletkeznek. Az egyes antiszociális vagy szélsőséges egyénektől, amelyek szintén az iszlámot 

tekintik hivatkozási alapnak – éppen annak ártva talán a legtöbbet –, pedig a társadalom 

többsége – nem muszlimok és muszlimok egyaránt – elhatárolódik. Ám e szempontoknak a 

kifejtése ezúttal meghaladná e tanulmány kereteit, és különben is, magában a regényben 

részint jelen is vannak.   

                                                           
4
 Az iszlám forradalom egyik főideológusának számító Ali Shariati egyik jelentős, Man and Islam (1981) című 

művében kifejti, hogy a marxista tanok és a leszármazott eszmeáramlatok nem támogathatók egy iszlamista 

perspektívából. Fontos hozzátenni, hogy ellentétben Shariati-val, a Behódolás c. könyv cselekményének otthont 

adó Franciaországbeli muszlim közösségek nem elsősorban a síizmus követői.  

  



Úgy vélem tehát, hogy a könyv által is ábrázolt jóléti társadalmak konstans munkaerőigénye 

és ennek közjogi keretei egyaránt szavatolnak egy sajátos egyensúlyi helyzetet, amelynek –

tetszik, vagy sem – rövid távon egészen biztosan nem változnak a főbb keretei. Ennek 

megfelelően sem muszlim holokauszt, sem civilizációs és/vagy vallási alapú polgárháború 

nem várható. Az Allah tágas földje esetében disztópiáról van szó, amelynek nem is célja 

feltétlenül, hogy jövőbe átültetett szociográfia legyen, ekképp kimenetelének tárgyilagosságát 

szükségtelen számon kérni rajta.  

 

Végszóként 

Összességében, részben megismételve fenti megállapításomat, úgy vélem, nem a végkifejlet 

realitása, hanem az odáig vezető elképzelt út árnyalt végigjárása az Allah tágas földje című 

könyv erénye. Miként adódhat egy árnyalt és látleleti pontosságú társadalompolitikai kép 

alapjain irreális végkifejlet. A válasz egyszerű: ilyen az irodalom és az alkotói szabadság. Mi 

más is dolgozna fel egy ennyire akut érvényű és összetett témát, ha nem az irodalom, a maga 

eszköztárával és nüanszaival? A narratív küzdőtéren eleve nincs könnyű helyzetben a 

társadalomtudós – lehet, hogy érdemes írókra bízni a téma feldolgozását?  

Irodalmi aspektusaiban ötletes azon szellemes fogalomhasználat, amely révén napjaink 

világának egy-egy jelenségéhez megtévesztésig hasonló, fiktív kép keletkezik, ezt 

szemléltetendő, íme, csak néhány fogalom a könyvből: Patrióta Front, Szunna Bajnokai, 

islamophobiawatch.org, Új Patrióta Törvény stb. Eredetiségre vall továbbá a kortárs 

iszlámvita egyes abszurditásaival és toposzaival szembeni vitriolos irónia, mely egy-egy 

groteszk leírást eredményez. Ebben az elvonatkoztatásban kapnak szerepet olyan képtelen 

áthallások is, minthogy az egyik mértékadó véleményvezér egy amerikai vegyészprofesszor (! 

– 2017: 119), vagy, hogy az Angyalhegy komor tornyaiban halálhozó dzsihádisták székelnek 

(2017: 268). A könyv nívós részét a (vallás)bölcseleti konklúzióban kicsúcsosodó, 

ugyanakkor mindenféle pátosztól mentes látomás adja, amely az emberi élet utolsó pillanatát 

és metafizikai űrjét tágítja a végtelenbe, sajátos posztmodern szintézisre támasztva igényt 

(2017: 209–15).  

Az Allah tágas földje időnként hol darabos, hol kiforratlan cselekményfűzése, ami 

valószínűsíthetően időnként az irodalmi és filmművészeti előzményeknek való megfelelés 

vagy a határozott szembefordulás igényének a terhét cipeli, és időnként klisés 

karakterábrázolása mellett is újszerű és érdekfeszítő olvasmány. Egy-egy szakasz bizarrnak 

és/vagy provokatívan merésznek hat (pl. sorsdöntő kutyaviadalok), ám ez egyéni ízlés és 

kontextualizáció dolga. Azzal együtt is, hogy érzésem szerint egyes részeken feloldatlan 

marad a külvárosi fiatal narrátor Naszím nyers visszaemlékezése és a média- és 

identitáspolitika-kutató antropológiai érzékenysége közötti feszültség, ami olykor 

életszerűtlen „hétköznapi” jeleneteket és leírásokat szül, mindez műfajilag megfér fikcióban. 

Különben is, e benyomásokat ellensúlyozza a könyv kétségbevonhatatlan ember- és 

társadalomtudományi alapokon és tapasztalatokon nyugvó hitele, valamint keretbe foglalt 

narrációjának színvonala. A maga disztópikus tartalmán, megkockáztatom: irrealitásán felül is 



elgondolkodtató és vitaébresztő könyvet aktuális témaválasztása, valamint hiánypótló 

szociológiai és életbölcseleti mélységei miatt egyaránt értékes alkotásnak tekintem. 

 

Dr. Iványi Márton 

Sayfo Omar: Allah tágas földje. KMTG, 2018. 
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