
" AZ IGAZSÁG ODAÁT VAN"
Újabb fejlemények a
keresztén y-muszlim párbeszédben.
Levelek XVI. Benedek pápához

A bejrú ti Sze n t József egyeteme n készült tanul
mány kimutatta, hogy 1954 és 1995 k ő z őtt 353
iszlám-ke resztény találkozót tartottak . Ezek k ő

zül minden bizonnyal a legkiemelkedőbb az
1986. ok tóber 27-én, Assisiben megrendezett ta
lálkozó volt, ahol II. Jáno s Pál pápa megh ívására
először találkoztak a nagy vilá gv allások veze
tői, hogy a békéér t imádkozza nak. Assisi szelle
misége a béke valód i jelkép évé vált. Minden bi
zo nnyal még so k a vitá s kérd és (az iszlám
fatalizmus ána k kérdése, Allah tavolis ága. a
Sze nthá roms ág, Jézu s isteni vagy emberi termé
szete, vagy a Mohamed ü zeneté ről. a szent írá
sokról, illetve a funda mentalizmusról folyó vi
ták). Miért is van ennyi megolda tlan kérdés? A
vá lasz talá n abban keresendő, hogy a mu zul
má nok és a keresztén yek közötti kapcsolat egy
több szi n ten folyó dialógu s. Az első a va llások
k őz őtti, leginkább hitvit ák keretében folyó dia
lógus, hiszen a vallási igazság mindegyik fél
számára egy és osz tha tatlan. Ahogy azt A. Dee
dat, a muzu lmá n világ legismertebb hi tvit ázójá
nak népszerűsége is mutat ja, a muszlimok és
keresztények közötti vallási tárgyú viták az
utóbbi néhán y évtizedben felélénkült ek. A máso
dik sík a kultú rák közötti párbeszéd, am ely a
másik fél különbözőségéből fakad ó gaz dagság
megisme résé n és megbecsülésén keresztül enge
di egymáshoz közelebb a feleket. A iszlám
keresztény találkozókat ebből a sze mpo ntbó l
kell tekint etbe vennünk, és eze n a téren nagy
előrelépések tört ént ek, hiszen mi ndkét fél meg
nyilvá nu lása i egyre bővü lő ismeretről tesznek
tanu lságot. A harmad ik sík a poli tikai párbeszé
dé, ame lyne k sz intén megvan a maga sa játos.
érdekeke n alapu ló logikája. Ez nem tartozik a
va llás tudósok kompe tenciájába , bármennyire is
szeretné k megoldan i a világ problémáit. Az ál
lamközi kapcsolatok mennek a maguk útján, és
ezekben nem játszanak sok sze repet a vallási
kérdések. XVI. Benedek regensburgi beszéd ének
in terpretá lása előtt is mind enképp szem előtt

kell tartanunk ez t a felosztást. II. Ján os Pál pápa
rendkívül aktív párb eszéd et folyta tott a muzul
mán világgal, de itt is kultúrák párbeszéd éről

van sz ó, eh hez társultak az igen élénk hi tvit ák.
II. János Pál pápa sem tudta megold ani a pa
lesz tin ké rdés t, vagy megelőzni az Irak elleni tá-
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madásokat. XVI. Benedek páp a egy politikailag
rendkívül feszü lt nem zetközi légkörben lépett
színre és - szá ndéka ellené re - beszéd ét pro
vokációként értelmezték a mu zulmán oldalon, s
szi nte minden társad almi rétegben heves reakci
ókat váltott ki. A pápa tudomán yos jellegű be
szédet tartott , a válasz t is hasonló racion alitással
és tudom án yos igényességgel kellett megfogal
mazn i. Ezzel a célzattal született meg a mu zul
mán vallástudósok két levele 2006 októberébe n,
illetve 2007 októberében.

Az el ső, 38 va llás tudós álta l aláír t, XVI. Be
nedek pápán ak címzett levél apo loge tikus jelle
gű . Az aláír ók között olya n sze mé lyiség ek sze 
rep elnek, mint Ahmad Badr al-Din Hassun sejk,
Sz íria főmuftija, Ali [um 'a sejk, Egyip tom fő

rnu ftija, Ahmad Kubaysi sejk, az iraki va llástu
dósok sze rvezetének alap ító ja, Muhammad Ali
Task hiri ajatollah , a siíta imarn íta va llástudósok
képviselője, vagy Abd al-Aziz Uthmán al-Tuwayji
ri , a marokk ói székhelyű ISESCO (Az UN ESCO
iszlám megfelel ője) főigazgatója . Több ségében
tehát muftikr ól, a hivatalos isz lám fő vallás i ve
zetőiről va n szó.

A levél több részből áll. A részek egy-egy
olya n probl ém a körül forog na k, melyeket Bene
dek pápa beszéd e vete tt fel.

Az "é rde mi" részeket rövid bevezető előzi

meg, melyben a levél író i utalnak az előzmé

nyekre, tehát a pá pa 2006 . szep tember 12-ei, Re
ge nsb urgban elha ngzott beszéd ére. E beszéd et
- a be nne foglalt idézet miatt - a muszlim fél
úgy tekinti, mintha a Manuel bizánci császár és
mu szlim oppo ne nse k ő zti hit vita szellemébe n
fogan t volna . De ez a hivat kozás nem is csak a
hitvita szellemé re utal, han em a tul ajd onképpe
ni vitás pontokat , az apológ ia tulajdonképpeni
tém áját is előre ve títi: a hit és értelem közötti
kapcsolatot. A bevezető vég ül jelzi, célja felh ív
ni a pápai beszéd érve lésé nek hibáira a figyel
met. Ilyenek péld áu l az, hogya pápa az iszlám
r ól azt mon d ta: nem megfelelőképp alka lma zza
az értelme t.

A mu szlim fél eze k után lépésről lépésre ha
lad va beszél a pápai beszéd problém ás pontjai
ról. Ennek megfelelően a levél fóbb részei : kény
szerítés a hitb en; Isten és az antropo mo rf leírá
sok; a logikai gondolkodás alkalmazása; a "szent
háború" kérd ése; erőszakos térít és; az "új" fogal
ma; szakértők; keresztén ység és iszlám.

Az első rész alcíme egy Korá n-idézet, melyre
maga Benedek pápa is hivatkozik: "Nincs kény
szer a va llásba n" (2:256). A muszlim tudósok



arra hívják fel a figyelmet, hogy az idézett vers
már a medinai korszakból való, és nem a kezde
ti, gyenge muszlim közösséghez, hanem a már
megerősödöttekhezszól.

A második rész címe: Az antropomorf ele
mek elutasítása Istennel kapcsolatban. Felhívják
a figyelmet arra, hogy Benedek pápa megállapí
tása a muszlimok istenképét illetően túlságosan
is egyszerűsít, félreértésekre adhat okot. Bene
dek pápa azt mondja: "abszolút transzcendens",
erre a muszlim tudósok konkrét Korán-idézetek
kel válaszolnak, melyek Istent semmihez sem
hasonlónak, illetve hasonlíthatónak. ugyanakkor
az emberhez közel állónak írják le.

A logikai gondolkodás használatáról szól a
levél harmadik egysége. A muszlim tudósok
úgy látják, a keresztényeknél lehetséges egy
éles felosztás a logikai gondolkodás és a hit kő

zött. A muszlimoknál ez a fajta felosztás nem
található meg. Az értelem a muszlim felfogás
szerint Istenre utaló, Istenhez vezető jel, de csak
egyike a számos jelnek. Isten arra hívott, hogy
vele, általa vizsgálódjunk, mert ez az igaz meg
ismerés eszköze.

A negyedik alcím egy kérdés: Mi a "szent
háború"? A pápa ugyanis hivatkozott a szent
háborúra, de ez a kifejezés nem létezik az isz
lám szókincsében. A dzsihád pedig nem a szent
háborút, hanem az erőfeszítést jelenti. A levél
írói figyelmeztetnek arra, hogy noha a kereszté
nyek szerint az erőszak ellenkezik Isten termé
szetével, maga a Messiás is alkalmaz erőszakot,

mikor kiűzi a pénzváltókat a templomból. Ha
módosítjuk a kijelentést, és azt mondjuk, Isten
természetétől idegen a vadság és ellenségeske
dés, akkor a muszlim dzsihád-fogalomhoz is
közelebb kerülhetünk. A levél részletezi azt is,
milyen esetekben viselhetnek háborút a muszli
mok, s hogy minden, ami ezeken az oko kon kí
vül áll, elítélendő. Elítélendőek azok az egyéni
akciók is, mikor valakit eltérő vallási meggyő
ződése miatt gyilkolnak meg.

Az ötödik rész azzal foglalkozik, el lehet-e fo
gadtatni egy vallást erőszakkal. Az iszlámról el
terjedt vélemény az, hogy kard által szerzett híve
ket. Ez azonban csak részleges igazság: az iszlám
csak részben köszönhet új híveket a hódítások
nak. Számos meghódított területen évszázadokig
őrizte vallását a népesség, s ha az iszlám erőszak

kal terjeszkedett volna, nem maradt volna ezeken
a területeken egy templom sem. Az erőszakos hit
térítés nem való Isten akarata szerint.

A hatodik rész azt tárgyalja, hozott-e valami
ben újat a Próféta. A muszlim felfogás szerint
nem. A különböző próféták és küldöttek külön
böző időkben különféle üzeneteket hoztak, de
az igazság mindegyikben ugyanaz.
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A hetedik részben a "szakemberekkel" kap
csolatban több megfontolandó gondolatot vet
nek fel a levélírók. A pápa beszédében hivatko
zott "szakemberekre" az iszlámot érintő kérdé
sekben, s ezek nem muszlimok. Ezeket a szak
embereket a muszIim hívők nem fogadják el az
iszlám ügyeiben auktoritásnak.

A befejező részben a kereszténység és az isz
lám viszonyát feszegetik a muszlim tudósok.
Mivel a katolicizmus és az iszlám követői a vi
lág népességének több mint a felét teszik ki
számban, ezért fontos volna közöttük az egyet
értés. A levélírók vágynak a párbeszédre, mely
nek alapjairól bővebben is szólunk késöbb.

Maga a levél megszületése több általános kér
dést is felvet. Egyrészt: a pápa beszéde nem a
muszlimokhoz szólt, nem is kifejezetten róluk,
tehát nem polemikus céllal született. Európa ke
reszténységéről kívánt beszélni, vagyis arról,
mennyire keresztény ma Európa, s arról, mi is az
európai kultúra alapja. Európát a klasszikus szel
lemi örökség és a kereszténység együtt teszik
azzá, ami. Es magán a kereszténységen belül is el
kell gondolkodnunk, hogya hit és a szellem, il
letve az értelem milyen kapcsolatban állnak
egymással. Mivel minden tétel igazsága még
jobban megmutatkozik, ha valami tőle eltérővel

oppozícióban mutatjuk be, ezért fordult Bene
dek pápa az iszlám kínálta példához. Arra hi
vatkozott, hogy az értelem szerepe ott kisebb,
remélve, hogy az, amiről tulajdonképpeni célja
volt beszélni, még látványosabb lesz.

A muszlimok mindennek ellenére, vagy épp
ezzel együtt, megszólítva érezték magukat, ezért
válaszoltak ezzel a védekező levéllel. A megfo
galmazott kritika a helyzetből adódóan nem le
het mindig jogos: mert az iszlámmal beszélgetve
az iszlámról valóban csak muszlim tudósok vé
leménye fogadható el auktoritásnak. de keresz
tény közönségnek tartott előadásban keresztény
szakember véleményét idézni nem hiba.

A levélben olvasottak arra is felhívhatják fi
gyelmünket, hogya megértéshez szükségünk
van egymás "nyelvének" megismerésére. A
"szent háború" erre a levélben található legjobb
példa. A dzsihád szót európai nyelvekre min
dig ezzel a jelzős összetétellel szokás fordítani,
de, ahogy láthattuk, ez a muszlim fél számára
elfogadhatatlan. Ha azonban párbeszédet kívá
nunk folytatni, fontos, hogy közös nevezőn le
gyünk, legyen kőzös "nyelvünk", illetve, hogy
megértsük a másik fél különleges terminusai
nak valódi jelentését, ahelyett, hogy egyszerű

tükörfordításokat alkalmazzunk.
Térjünk vissza a levélhez, illetve az utolsó

részében felvetett párbeszéd lehetőségéhez. Ez
a kezdeményezés kedvező fogadtatásra talált a



Vatikánban. XVI. Benedek pápa 2007 októberé
ben tett törökországi látogatása nagyban hozzá
járult a nyugalom és a bizalom helyreállitásá
hoz. Ezt követően, 2007 februárjában Paul Pou
pard bíborost, a Vallásközi Párbeszéd Pápai Ta
nácsának, valamint az iszlámmal való párbe
szédért felelős Bizottság elnökét fogadta Mu
hammad Sayyid Tantawi sejk, az Al-Azhar fő

imámja. A találkozó során a bíboros tolmácsolta
vendéglátójának XVI. Benedek pápa üdvözlerét.
valamint a Szentatya meghívását Rómába, amit
a főimám el is fogadott. A két magas rangú val
lási vezető találkozója alkalmat adott arra, hogy
értékeljék a vallásközi párbeszédért létrehozott
Vegyesbizottság munkáját, és áttekintették az
iszlám-keresztény kapcsolatok különbözö aspek
tusait is. 2007 októberében [ean-Louis Touran
bíboros, a Vallásközi Párbeszéd Pápai Tanácsá
nak újonnan kinevezett elnöke a muzulmán böjti
hónap, a Ramadan végén üzenetben fejezte ki jó
kívánságait a muszlim közösségnek.

Ezekre a Vatikánból érkezett pozitív jelzések
re válaszol a második, 2007 októberében napvi
lágot látott, 138 muzulmán vallási tekintély XVI.
Benedek pápának. valamint az anglikán, orto
dox, református, lutheránus, baptista, metodista
egyházak vezetőinek illetve fő képviselőinek

címzett, Közös Szó (A Common Word) című levele.
2007. november 18-án a New York Times egész
oldalas hirdetésben jelentette meg 300 keresz
tény tudós válaszát e levélre. XVI. Benedek
pápa pedig a 2007. november 27-én kelt, Gházi
jordán hercegnek, a kezdeményezés hivatalos
képviselőjének címzett üzenetében fejezte ki a
gesztus, valamint a levelet inspiráló pozitív szel
lemiség iránti nagyrabecsülését. Különösen nagy
hatással volt rá a levél felhívása két közös alap
elv, az Isten iránti valamint a felebarát iránti sze
retet megtartására. A pápa egyben kifejezte kész
ségét, hogy fogadja az aláírók képviselőit, ami
egyben alkalmat adhat a muzulmán delegáció
és a Vallásközi Párbeszéd Pápai Tanácsának kö
zös munkaértekezletére is.

A 138 tudós által jegyzett második levél pár
beszédkereső. Az elemzőnek elsőre a levél for
mája ötlik szembe: nyílt levél és felhívás kettős

formájában hozták nyilvánosságra. Ez azt jelen
ti, hogy nem csak a pápa, valamint a keresztény
egyházak vezetőinek,hanem a keresztény Nyu
gat egészének figyelmére is számítanak. A ket
tősség folytatódik a címmel: "kalima satuá u,,
amit angoIra "A Common Word"-nek, franciára
pedig "Unc parole communc"-nek fordítottak,
noha, ahogyan arra az egyik legnagyobb muzul
mán egzegéta, al-Tabari rámutat, az eredeti arab
kifejezés (sawa ') jelentése 'adl, azaz "igaz, igazslÍ
gos". A címet illető másik észrevétel az, hogy
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egy Koránból vett idézetről van szó (3:64), még
pedig a Muhammad próféta és a Najrán-i ke
resztények közötti vallási vita kontextusában.

De most nézzük meg közelebbről, mit is ja
vasol a levél a párbeszéd kiindulási alapjául.
Két elemről van szó: az Isten iránti, valamint az
embertárs, avagy felebarát iránti szeretetről. A
szöveg a Koránból. valamint a prófétai hagyo
mányból vett idézeteken keresztül mutatja be az
Isten iránti szeretetet az iszlám szerint. Megtud
hatjuk, hogy az isteni igazságot kereső értelem,
valamit az Istent választó akarat mellett, a sze
retet az egyike az Isten iránti teljes őszinteség

hez vezető hármas útnak. Az emberek Isten
iránti szeretetéről van szó, amit az ,,'ubudiya"
kifejezés, azaz az Istennek való teljes alávetett
ség és engedelmesség fejez ki. Ezután a muzul
mán tudósok szintén az ember Isten iránti sze
retetéről szóló bibliai idézeteket hoznak, mint
például Márk 12,30. Ezek a szövegrészek közel
állnak a muzulmán szövegrészekhez, ám az Is
ten iránti szeretet ismét mint Istennek való alá
vetettséget mutatják. A szöveg értelmezése is na
gyon szó szerinti. AJ, Isten iránti szeretet a ke
resztény teológia szerint isteni kegyelem, Isten
adománya. A muzulmán felfogás szerint az Isten
iránti szeretet nem más, mint engedelmeskedni
Istennek az értelmen, az érzelmen és az iszlám
törvényeinek megtartásán keresztül. Isten sze
rétetét pedig jutalomként kapja a hitét gyakorló
muzulmán. A szúfi gondolkodás, azzal, hogya
szerétetet. mint nagylelkű, mindent magába
foglaló és mindenütt jelenlévő lelki dimenzió
ként fogja fel, lazít ezen az ortodox nézeten.

Az embertárs jar (szomszéd) iránti szerétetet
szintén olyan szövegeken keresztül mutatják
be, melyek hangsúlyozzák a embertársak, a
hozzátartozók fontosságát az emberi kapcsola
tokban, ám a helyzet nem egyértelmű, mivel a
jiir szó jelentése feltételezi a két ember közötti
közvetlen térbeli kapcsolatot. Amikor a muzul
mán tudósok az újszövetségi felebaráti szeretet
ről beszélnek, akkor Máté 22,38-40-et és Márk
12,31-et idézik, itt viszont egy sokkal tágabb ér
telrnű fogalomról van szó.

Osszességében elmondható, hogy muzulmán
részró1 a Biblia két parancsolatát javasolják közös
találkozási pontnak. A muzulmán tudósok sze
rint ezek két értéken, az igazságon és a szabadsá
gon alapszanak. Valójában, a muzulmán tudósok
"igaz szó" -ra való felhívása felhívás az igazságos
ságra a népek közötti kapcsolatokban, és a népek
szabadsághoz való jogának tiszteletben tartására.
Erről az alapról kiindulva lehet megbeszélni az
aktuális, keresztényeket is aggodalommal eltöltő

problémákat. Biztosítják a keresztényeket, hogy a
muzulmánok nincsenek a keresztények ellen, és



az iszlám sem irányul a keresztények ellen, mind
addig, míg a keresztények háborút nem indítanak
ellenük, vagy üldözni nem kezdik őket, Arra hív
ják fel a keresztényeket, hogy ne úgy tekintsenek
a muzulmánokra, mint ellenfelekre. hanem mind
azonos oldalon ál!ókra. Valószínűsíthető, hogy
amikor keresztényekró1 van szó, akkor ez alatt a
nyugati világot is értik. A probléma abban rejlik,
hogya muzulmán és a nyugati világ kapcsolatai
nem tartoznak sem a muzulmán vallástudósok.
sem a keresztény egyházi vezetők kompetenciájá
ba. A javasolt dialógus koncepciója is az üdvözü
lés egyfajta "politikai" üzenetének átadását céloz
za: megmenteni a világot. Ez a cél azonban meg
valósíthatatlan, hiszen a világ "politikai" sorsa
nem a hívő emberek akaratától függ, hanem a
háttérben a muzulmán és nyugati államok veze
tése kőzőtt folyó politikai párbeszéd része. A ke
resztényeket leginkább a radikális iszlám problé
mája foglalkoztatja, ami viszont alapjában véve
politikai kérdés. Az aláirók között a radikális isz
lám képviselői, mint például AI al-Shaykh vagy
A.lbn [ibrin. nem szerepelnek. Mi több, az aláirók
nem állnak közel a mérsékelt iszlamista mozgal
makhoz sem, akik olyan tekintélyek véleményét
tartják mérvadónak, mint Y. al-Qaradawi. Az ő

neve szintén hiányzik az aláírók közül, A levelet
jegyző 138 vallástudós a hivatalos iszlám, vala
mint a muzulmán tudományos világ képviselője.

Véleményüket meghallgatják, tiszteletben tartják,
de nézeteik nem játszanak meghatározó szerepet
a politikai életben.

A két levél a párbeszéd muzulmán felfogását
tükrözi, azaz egy normatív, orthodox koncepci
órói van szó, amely teljes mértékben aláveti ma
gát a szent szövegeknek, és azon keresztül látja
a világot. A dokumentumok folytatják a apolo
getikus hitviták hagyományát, egyben hozzájá
rulnak a kultúrák közőtti párbeszéd elmélyíté
séhez, egymás jobb megismeréséhez.

Az iszlám és a keresztény vallás egymásnak
tart tükröt. A iszlám civilizáció fejlődéséhez hoz
zájárult a kereszténység, ahogyan a latin Európa
civilizációja is átvette az iszlám civilizáció örök
ségét. Ezét is fontos, hogy lássuk, mit gondol a
másik fél a saját fogalmainkról, koncepcióinkról.
Ennek első lépése lehet a fogalmak terminológiai
meghatározása, a mindkét kultúrában haszná
latos szavak értelmének pontos definiálása. A
"Közös Szó" így értelmet nyer. Ebben segítsé
günkre lehetne egy terminológiai szótár.

A muszlim tudósok kezdeményezése fel is
keltette a Vatikán érdeklődését: tavasszal meg
rendezésre kerül a pápa és a muzulmán vallástu
dósok találkozója. Ez minden bizonnyal hozzá
fog járulni a jelenlegi feszültség oldásához, és el
indíthat egy "megelőző dialógust", azonban a
hozzá fűzött várakozások és a lehetőségek nin
csenek összhangban, mivel az evilági igazságos
ság a császár kezében van, és nem Istennél.
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