
 

             

 
T E R R O R E L H Á R Í T Á S I  K Ö Z P O N T     

1101 Budapest, Zách u. 4. 

� 1903 Budapest, Pf. 314.      � (06 1)265 6200 BM:69 000      Fax: (06 1)265 6209 BM:69 009      E-mail: tek@tek.gov.hu 

 
Dr. Ujházi Lóránd 
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Abstract 

Christians all over the world live under varying security circumstances. Religious conflicts, 
organizations with extreme religious principles take, in most cases, their toll on Christ’s faithful and 
Christian holy places. This study attempts to present all the challenges and factors that threaten 
Christians. With this general presentation the study aims to point out that such religious and ethical 
tensions are almost always treated as the foremost challenge in security documents. The study also 
covers the measures taken by Christian religious communities – especially the Catholic Church, 
having the greatest influence on foreign policy – as answers to the attacks, as well as the general 
situation that had evolved in the region. The areas and countries presented are limited due to the lack 
of space. The study strived to provide a broader picture of religious conflicts, particularly from the 
point of view of Christianity, and to draw some conclusions. 

 

Bevezető 

A biztonságpolitikai események helyi és nemzetközi elemzés-értékelésének középpontjába az 

elmúlt években a vallási alapon szerveződő terrorszervezetek kerültek.1 Az ilyen jellegű 

tanulmányokban/elemzésekben csak ritkán jelenik meg a vallásnak, mint az emberi kultúra és 

történelem pozitív aspektusának és a vallási szélsőségeknek az alapos megkülönböztetése. 

Még kevésbé kerül sor az egyes jelenségek mélyebb vallás-fenomenológiai analízisére, 

amelynek segítségével lehetővé válhat annak megítélése, hogy az adott vallás 

„túlburjánzásáról”, vagy valami egészen más politikai-, ideológiai jellegű, erőszakos 

kezdeményezésről van szó.2 A fenti típusú részletes elemzés egy olyan bonyolult és összetett 

munka, amely nem nélkülözheti a különböző társadalom- és a rendészet-, illetve a 

hadtudomány közötti párbeszédet. Ilyen komplex vizsgálatból nemcsak a szélsőségekkel 

                                                 

1 Hoffman Bruce: Holy Terror: The implications of terrorism motivated by a religious imperative. Santa Monica. 
RAND, 1993.  

2 Van Der Leeuw Gerardus: A vallás fenomenológiája. Budapest, Osiris, 2001, különösen. 583-596. o. 
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szembeni eredményesebb fellépés, hanem a közvélemény kielégítőbb informálása is 

következhet. A tanulmányban a keresztény szervezeteket, közösségeket és erőket a „hatás-

ellenhatás” szempontjából vizsgálom. Az egyes térségekben kialakult helyzetet a keresztény 

közösségek szempontjából elemzem. Vizsgálom, hogy a helyi kormányzat, jogalkotás és 

közigazgatás, illetve a vallási szélsőségek milyen hatásokat váltanak ki a keresztény 

közösségekben. Külön figyelmet szentelek, hogy megtalálható-e olyan jellegű önszerveződés, 

amely az erőszakos fellépéssel szemben szintén erőszakos szintet érhet el.3  

I.  A KÖZEL -KELETI KERESZTÉNYEK HELYZETE AZ „ ARAB TAVASZ ”  ESEMÉNYEI UTÁN  

A közel-keleti keresztények és az őket ért hátrányos megkülönböztetés évtizedek óta a 

keresztény hírportálok központi kérdése. Az „arab tavasz” a keresztények számára nem hozta 

meg azokat a szabadságjogokat, amelyeket a változásoktól vártak.4 A Közel-Kelet keresztény 

közösségei és az általuk képviselt erő az egyes országokban jelentősen eltér. Vannak, akik 

kritikusan látják a közel-keleti keresztények jelenét és jövőjét,5 de mind a Vatikán, mind más 

keresztény közösségek jelentős diplomáciai tevékenységet fejtenek ki, amelynek 

tagadhatatlan eredményei vannak. A cél nemcsak a térségben élő keresztények helyzetének 

javítása, hanem annak megakadályozása, hogy a közösségek vagy egyes csoportjaik 

radikalizálódjanak, és akár „jogos önvédelem” címszó alatt olyan eszközökhöz nyúljanak, 

amelyek a helyzetet még inkább elmérgesítik. Nagy a veszélye annak is, hogy a keresztények 

a kisebbségi lét, illetve az egyre szűkülő jogi lehetőségek következtében olyan radikálisabb 

szárnyat támogatnak, amelyben érdekeik képviseltét látják.  

XVI. Benedek 2012. szeptember 14-én Bejrut közelében aláírta az Ecclesia in Medio Oriente 

kezdetű szinódus utáni apostoli buzdítását. A buzdítás, mielőtt a Katolikus Egyház belső életét 

érintő kérdésekre rátérne, olyan általános társadalmi nehézségekkel foglalkozik, mint az 

                                                 

3 Importa Maurizio: L'integrazione è un passo difficile. Gnosis. Rivsita italiana di intelligence. 2010. 4. sz.  
http://gnosis.aisi.gov.it/Gnosis/Rivista25.nsf/ServNavig/15. (letöltve: 2012. 12. 31.)  

4 Rostoványi Zsolt: Az arab-tavasz hatása a közel-kelet geopolitikai térképének újrarendeződésére. Külügyi 
Szemle. 2012. 1. sz. 44-71. o. 

5 Kamál Díb: Ez az öreg híd – A keresztény Libanon bukása? 1920-2020”. Bejrút, Dár al-Nahár, 2008. A libanoni 
származású kanadai professzor a libanoni kereszténység eltűnéséről ír. 
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elvándorlás, a vallásközi párbeszéd vagy az ökumené, amelyek megoldása nélkül nem lehet 

tartós biztonsági helyzetet kialakítani.6 

Az egyes keresztény közösségek vezetői személyes látogatásokon keresztül is erősítik a 

felekezetek tagjait. XVI. Benedek 2006-ban Törökországot, 2009-ben a „Szentföldet”, 

Jordániát, Izraelt és a palesztin területeket, 2010-ben Ciprust, 2012-ben pedig Libanont 

kereste fel.7 A „Szentföld” kiemelkedő jelentőségét jelzik a szentszéki és a pápai 

megnyilatkozások, a pápai látogatások és a vatikáni diplomáciai igyekezet. Az egyik fő 

szempont a keresztény szenthelyek biztonságának megteremtése. 

A vatikáni retorikán látszik, hogy a Szentszék a keresztények egységesítő erejeként akar 

megjelenni. Az erős vatikáni törekvések is eredményezték, hogy Kirill orosz ortodox pátriárka 

is a térségbe látogatott, erősítve a helyi8 orosz ortodoxokat.9 Az orosz állam és az orosz 

ortodox egyház közötti szorosabb kapcsolat miatt a látogatásnak még a vatikáni politikánál is 

erősebb üzenete lehet, hiszen kifejezi, hogy a keresztény orosz ortodox érdekeltségek mögött 

nemcsak vallási, hanem politikai és gazdasági erő is áll.  

A keresztény felekezetek eltérő súllyal vannak jelen, és bizonyos kérdésekben nem tudnak 

egységesen fellépni, pedig a közös fellépés időnként létkérdés lenne. Létezik ugyan Közel-

Keleti Egyházak Tanácsa,10 amely figyelemre méltó konferenciákat és rendezvényeket 

szervez, de látszik, hogy az egyes hívők életében a saját vallási vezetőik befolyása sokkal 

meghatározóbb, mint a tanács iránymutatásai.11 Az elkeseredett hívek számára fékező erőt 

inkább a helyi és a saját vallási vezetők jelenthetnek. Nehézséget okoz, hogy a térségben a kis 

keresztény közösségek azt a térítési technikát folytatják – folytatnák – mint, amelyet saját 

                                                 

6 A Szentatya aláírta az „Egyház a Közel-Keleten” kezdetű apostoli buzdítást. 
http://www.magyarkurir.hu/hirek/szentatya-alairta-az-egyhaz-kozel-keleten-kezdetu-apostoli-buzditast. 
(letöltve: 2012. 09. 21.).  

7 A pápa a közel-keleti keresztényektől várja a békét. Heti Világ Gazdaság. 
http://hvg.hu/vilag/20120912_papa_a_kozelkeleti_keresztenyek (letöltve: 2012. 09. 20.) 

8 Különösen is „Szentföldön”. 
9 Il patriarca Kirill : “Rafforzati i legami tra Russia e terra Santa”http://vaticaninsider.lastampa.it/news/dettaglio-

articolo/articolo/cristiani-ortodossi-orthodox-christians-cristianos-ortodoxos-19834/ (2012. 09. 20.) 
10 A Világtanács mintájára. 
11 http://www.oikoumene.org/gr/member-churches/regions/middle-east/mecc. (letöltve: 2012. 12. 03.) 
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hazájukban végeznek. Ez azonban a térség sajátossága miatt nem kivitelezhető, és sok 

feszültség forrásává válik.12 

A Katolikus Egyház retorikájában kettősség figyelhető meg. Egyrészt az egyház központi 

megnyilvánulásaiban13 egyszerre jelenik meg a keresztények érdekeinek védelme és az a 

fékező erő, amely igyekszik előmozdítani, hogy a keresztény közösségekben, még a jogos 

érdekek védelmére se alakuljanak olyan szervezetek, szélsőséges csoportok, amelyek 

erőszakos módszerekkel lépnének fel. Azonban azok az egyházi vezetők, akik a 

konfliktusokat személyesen is látják, a vatikáni üzeneteknél erőteljesebb hangot ütnek meg. A 

„Szentföld” püspökeinek palesztin-zsidó konfliktus kapcsán kiadott körlevele ennek tipikus 

példája.14 Hasonlóan élesen fogalmazott Michel Sabbah, a kiérdemesült jeruzsálemi latin 

pátriárka a Palesztina ENSZ tagsága kapcsán kialakult helyzetben.15 A pátriárka számol azzal, 

hogy a keresztény közösségen belül is megjelenik az erőszakosabb „radikálisabb” szárny.16 Ez 

a vélemény a helyi plébániák és önszerveződő csoportok megfogalmazásában is jelen van. 

Ezek a szervezeti egységek nagyobb jelentőséggel bírnak a helyiek véleményének 

alakításában.17 A palesztin helyzet azért is érdekes, mert az iszlám és a keresztény álláspontok 

Palesztina ENSZ státusza kapcsán megegyeznek. 

Problémát jelent, hogy a Katolikus Egyház egyes helyi teológusai az iszlámról eltérő 

álláspontot képviselnek, mint a nyugati teológusok. Habib Malik libanoni római katolikus 

professzor kijelentette, hogy nem létezik mérsékelt iszlámizmus. Ez különösen is igaz az 

„arab tavasz” országaira, mint például Líbiára vagy Egyiptomra. A tekintélyes teológus 

sajnálja, hogy a nyugati világ országaiban, vagy Washingtonban akadnak, akik hisznek a 

                                                 

12 Kodó Tímea, Korvin Tibor, Molnár László, Morvay Péter, Németh Csillag: Drámai Exodus. 
http://hetek.hu/hit_es_ertekek/201012/sulyos_atrocitasok_erik_a_kozel_keleten_elo_keresztenyeket. 
(letöltve: 2012. 09. 21.) 

13 Pápai üzenetek, látogatások. 
14 Coraggiosa e drammatica lettera pastorale degli ordinari della Terra Santa. 

http://vaticaninsider.lastampa.it/nel-mondo/dettaglio-articolo/articolo/twal-middle-est-medio-oriente-18802/ 
(letöltve: 2012. 10. 20.) 

15 Lorencsics Emese: Palesztina újra harcba száll az ENSZ-tagságért. Kitekintő. 
http://kitekinto.hu/iszlam/2012/10/07/palesztina_ujra_harcba_szall_az_ensz-tagsagert (letöltve: 2012.11. 20.) 

16 Parla il patriarca emerito di Gerusalemme dei Latini. “Non delegittimiamo Abu Mazen”. 
http://vaticaninsider.lastampa.it/nel-mondo/dettaglio-articolo/articolo/medio-oriente-middle-east-19880/. 
(2012. 10. 20.) 

17 “I cristiani in Terra santa vogliono la Palestina osservatore all’Onu” http://vaticaninsider.lastampa.it/nel-
mondo/dettaglio-articolo/articolo/palestina-palestine-palestina-20142/.  – Mindez a vatikáni állásfoglalásban 
nem jelenik meg ennyire határozottan. Ez természetesen érthető, ha a diplomáciai kellemetlenségek 
elkerülése a cél.  Medio Oriente: Vaticano apprezzamento per Abu Mazen. (letöltve: 2012. 12. 17.) 
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mérsékelt iszlám létezésében.18 Malik és a hozzá hasonlóan elismert professzorok sok esetben 

még a helyi egyházi vezetőknél is nagyobb hatással lehetnek a keresztény közösségekre, 

különösen az értelmiségre. Az általuk képviselt nézet azonban nem a Vatikán álláspontja és 

nem is általánosan elfogadott vélemény.  

A térséghez kapcsolódik Libanon, melynek 3,8 milliós lakosságából 1,4 millió a maronita 

keresztény. Az 1926-os megegyezés értelmében az államelnököt ez a keresztény közösség 

adja. A helyi politikai erők töredezettségének hatására azonban az elnökválasztás gyakran 

lehetetlenné válik.19 

Mivel Egyiptomban található a Közel-Kelet egyik legnagyobb keresztény közössége, ezért a 

tömeges megmozdulásokra és az esetleges radikális csoportok kialakulására is itt van a 

legnagyobb esély. A Mubarak kormány „bukása” után a keresztények ellen elkövetett 

erőszakos cselekmények száma megnövekedett, amelynek hatására a keresztény közösségek 

is látványos demonstrációkba kezdtek. A súlyos sérülteket és halálos áldozatokat követelő 

megmozdulások azt mutatják, hogy a keresztényeknek nagy a mozgósító ereje. A 

radikalizálódás elkerülésének nem kedvez az újabb egyiptomi jogalkotási metódus sem, az új 

alkotmány és a törvények iszlám alapú megalkotása.20 A keresztény közösségek ügyesen 

használják ki a világszervezeteknél és a keresztény21 európai államokban meglévő 

összeköttetetéseit. A kopt keresztény kapcsolatoknak köszönhető, hogy az Európai Parlament 

elítélte az egyiptomi kopt közösségek elleni atrocitásokat, és felszólította a kairói kormányt, 

hogy a kopt keresztények számára biztosítsa a vallás szabad megválasztásához és 

megéléséhez fűződő jogot. 

Mindemellett a térségben több olyan nyugtalanító esemény is történik, amelyek jelzik, hogy a 

társadalmi feszültségek nem csökkennek. Elhalasztották a kopt ortodox pátriárka és a 

Katolikus Egyház különböző rítusú képviselőinek találkozóját, amelyet a feszült egyiptomi 

helyzettel, sőt a „polgárháború elkerülésével” indokoltak. Hasonlóan nyilatkozott Kirillos 

                                                 

18 Közel-Kelet a tartós békéért.http://ujember.hu/index.php?option=com_k2&view=item&id=20319:kozelkelet. 
(letöltve: 2012. 12. 03.)  

19 Lesták Tamás: Keresztények és muzulmánok egy parlamentben. 
http://kitekinto.hu/iszlam/2009/05/25/ahol_osszefonodik_vallas_es_politika. (letöltve: 2012. 12. 24.) 

20 Paci Francesca: I copti e il referendum: “Noi cristiani e l’incubo della sharia”. 
http://vaticaninsider.lastampa.it/nel-mondo/dettaglio-articolo/articolo/egitto-egypto-egipto-20675/ (letöltve: 
2012. 12. 18.)  

21 Különösen a katolikus. 
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püspök is, aki véleményét a nemzetközi megfigyelők állásfoglalásaira alapozta.22 

Egyiptomban nagyok a társadalmi problémák a szegények és a gazdagok közötti 

különbözőségek miatt. A szegények fokozatosan kiszorulnak a munkaerő piacról.23 A vallási 

kérdések elővétele pedig, ahogy Botros Hanna az alexandriai pátriárkatus segédpüspöke 

fogalmazott, sok esetben ezeknek a valós társadalmi problémáknak az eltussolása miatt 

történik. Ebből következik, hogy a vallási szembenállás egy olyan mesterségesen gerjesztett 

feszültség, amely a térség igazi társadalmi és gazdasági problémáiról akarja elterelni a 

figyelmet. Ez azonban veszélyes, mert emberek millióinak életéről van szó, akik mint azt az 

elmúlt hónapok eseményei mutatják gyorsan mozgósíthatóak, és érdekeik védelmében nem 

riadnak vissza az erőszakos megmozdulásoktól sem.24 Mohamed Murszi25 annak ellenére, 

hogy megválasztása után megígérte, hogy minden egyiptominak, muzulmánnak és 

kereszténynek egyaránt az elnöke lesz, úgy tűnik nem akarja – vagy egyesek szerint nem tudja 

– betartani a szavát. Az egyiptomi keresztények biztonságérzetét az sem erősíti, hogy nem 

lehet pontosan tudni, hogy a szervezet tulajdonában milyen fegyverek vannak. Már erőszakos 

fellépésre is sor került, amikor az „ellenzék” a Muzulmán Testvériség székházát felgyújtotta, 

és követelte az iszlámista politika megváltoztatását. Az egyiptomi ellenzék soraiban 

keresztények is jelentős számmal vannak jelen.26 A Vatikán még mindig nyitott a politikai 

vezetéssel való párbeszédre, de a helyi, nem katolikus egyházi vezetők részéről ez kevésbé 

tapasztalható.27 Az sem okozhat meglepetést, hogy a keresztény közösségek, akár olyan 

„világi” diktátort is támogatnak, aki védelmet ígér a muszlim többséggel szemben. 

Szíriában még nem lehet látni pontosan, hogy a polgárháborút követően milyen erők kerülnek 

majd hatalomra és azok milyen kapcsolatot alakítanak ki a keresztény közösségekkel. A 

jelenlegi polgárháborúnak és utcai harcoknak keresztény negyedek és istentiszteleti helyek, 

                                                 

22 Polgárháború fenyeget Egyiptomban - Lerombolták a Szent György templomot. http://www.csi-
magyarorszag.hu/egyiptom_lerombolt_e1k_a_sz.php (letöltve: 2011. 11. 10.) 

23 http://storico.radiovaticana.va/ung/storico/2011-
01/452033_a_mindenhato_isten_a_beke_fejedelme_antonios_naguib_biboros_alexandriai_kopt_katolikus_p
atriarka_gondolatai_a_keresztenyek_elleni_tamadasr.html. (letöltve: 2012. 11. 10.) 

24 “Quando è politicizzato l’Islam diventa una dittatura fascista” http://vaticaninsider.lastampa.it/nel-
mondo/dettaglio-articolo/articolo/egitto-egypt-egipto-20581/ (letöltve: 2012. 12. 18.) 

25 A félkatonai szervezetként és politikai erőként is ismert Muzulmán Testvériség köreiből kikerült elnök. 
26 La chiesa sostiene la via democratica nell'Egitto in rivolta. http://vaticaninsider.lastampa.it/nel-

mondo/dettaglio-articolo/articolo/egitto-egipto-egypt-chiesa-church-iglesia-20408/. (letöltve: 2012. 12. 08.) 
Az olasz cikk a helyi katolikus egyházi vezetés véleményét is tükrözi, amely a keresztényeket felhívja, hogy 
a lelkiismeretük szavát kövessék, mikor az „alkotmány” megváltoztatását kérik.  

27 Bernardelli Giorgio: Egitto, il “gran rifiuto” del papa copto a Morsi . http://vaticaninsider.lastampa.it/nel-
mondo/dettaglio-articolo/articolo/egitto-egypt-egipto-copti-coptic-coptos-20503/. (letöltve: 2012. 12. 18.)  
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köztük műemléknek számító templomok is áldozataivá váltak.28 A környező országok 

katolikus hierarchiája több alkalommal is támogatásáról biztosította a szíriai keresztényeket,29 

ugyanez elmondható az egyház központi vezetéséről is. XVI. Benedek pápa karácsonyi 

beszédében is együttérzéséről biztosította a szenvedő lakosságot.30 A Katolikus Egyház abban 

érdekelt, hogy a jövőben a szír ellenzék mérsékeltebb irányzata és ne a dzsihádista csoportok 

kerüljenek hatalomra.31 

Szíria közvetlen szomszédjára, Törökországra a korábbi időszakban nem volt jellemző a 

keresztények zaklatása. Az elmúlt években azonban már történtek halálos áldozatot követelő 

atrocitások is.32 Törökországnak mind a NATO tagságából adódóan, mind az EU csatlakozási 

törekvései miatt létkérdés az ilyen események megakadályozása. Egyes elemzők véleménye 

szerint az elmúlt években a török vezetés szemet huny a szélsőséges nacionalista csoportok 

tevékenysége felett, sőt az állami-, hivatali rendszer is megnehezíti a keresztények életét.33 

Mindemellett a keresztények száma Törökországban olyan alacsony34, hogy úgy tűnik a 

legalapvetőbb önvédelmi erőt35 sem képesek biztosítani. 

                                                 

28 A jezsuiták felhívják a figyelmet a szíriai keresztények helyzetére. 
http://www.magyarkurir.hu/hirek/jezsuitak-felhivjak-figyelmet-sziriai-keresztenyek-helyzetere. (letöltve: 
2012. 12. 18.) 

29 Bernardelli Giorgio: "Let us pray for our Syrian brothers scarred by 
war.http://vaticaninsider.lastampa.it/en/world-news/detail/articolo/twal-gerusalemme-jerusalen-jerusalem-
20925. (2012. 12. 26.) 

30 The Pope to new Chinese leaders: Give more value to religion.http://vaticaninsider.lastampa.it/en/the-
vatican/detail/articolo/20924/. (2012. 12. 26.) 

31 Wagner Péter: A szír rezsim és a felkelés jövője. http://wagnerpeter.blogspot.hu/2012/12/a-szir-rezsim-es-
felkeles-jovoje.html. (letöltve: 2012. 12. 25.) 

32 2006. február 5-én Törökországban (Trabzon), egy 16 éves fiatal „Allah-o-Akbar” felkiáltással imádság 
közben lelőtte Andrea Santorot, a római egyházmegye papját. A bíróságon a fiatalember kijelentette ugyanaz 
a lelkesedés vezette, amely 1981-ben Ali Agcat a II. János Pál pápa ellen elkövetett merényletnél. A török 
vezetés elítélte a támadást, mégis több európai politikus arra szólította fel Törökországot, hogy erőteljesebben 
biztosítsa a keresztény lelkipásztorok és misszionáriusok biztonságát. Turkish court upholds sentence for 
priest's killer. http://uk.reuters.com/article/2007/10/04/uk-turkey-priest-idUKL0454885220071004 (letöltve: 
2011. 11. 17.).  
2010. június 3-án Luigi Padovese olasz kapucinus püspököt sofőrje, egy fiatal török férfi Murat Altun ölte 
meg Bár a török hatóságok tagadták, hogy a gyilkosságnak vallási és politikai motivációja lett volna, de a 
„merénylet” nem tett jót az egyébként is labilis iszlám-keresztény párbeszédnek Törökországban.  
Bírósági eljárás Luigi Padovese olasz püspök gyilkosa ellen. 
http://www.radiovaticana.org/ung/Articolo.asp?c=527059 (letöltve: 2011. 10. 16.). 

33 Víz Péter: Törökország: fenyegetett keresztények. 
Valláskárosultak.http://mindennapi.hu/cikk/egyhaz/vallaskarosultak/2010-11-17/274. (letöltve: 2012. 12. 19.) 

34 A lakosság fél százaléka, 360 ezer fő. 
35 Templomok védelme, kolostorok bezárásának megakadályozása. 



8 
 

� 1903 Budapest, Pf. 314.      � (06 1)265 6200 BM:69 000      Fax: (06 1)265 6209 BM:69 009      E-mail: tek@tek.gov.hu 

Irakban a keresztények elleni erőszak a második iraki háború után erősödött meg,36 mivel az 

iraki muzulmánok a helyi keresztényeket a „megszállók” kollaboránsának tekintik.37 Bár 

XVI. Benedek sérelmezte, hogy a helyi hatóságok nem tesznek meg mindent a keresztény 

szent helyek és egyházi vezetők védelmének érdekében, azonban a Vatikán a szélsőséges 

szervezetek által végrehajtott emberrablásokra, – köztük Paulos Faradzs Rahho püspök – 

merényletekre, templomrombolásra meglehetősen visszafogottan reagált.38 A templomok ellen 

elkövetett terrortámadások után a Szentszék azzal próbálta tompítani a kialakult helyzetet, 

hogy a megrongált bagdadi templomot igyekezett mihamarabb helyreállítani, és a 

felszentelésre magas rangú vatikáni képviseletet küldött. 39 

II.  A „ TÁVOL-KELET”  ORSZÁGAI ÉS A KERESZTÉNYSÉG HELYZETE  

A távol-keleti országokban élő keresztények helyzete legalább annyira összetett, mint a közel-

keleti térségben. Kínát, mint meghatározó hatalmi tényezőt nemcsak gazdasági és katonai, 

hanem valláspolitikai szempontból is érdemes vizsgálni. Annak ellenére, hogy a „pártállam” 

az elmúlt években engedményeket tett a „keresztény” vallás irányába, és alkotmányos elvvé 

tette a szabad vallásgyakorlást, a keresztény felekezeteknek mégis mind a mai napig megvan 

az állam által elismert hivatalos és el nem ismert földalatti „szárnya”.40 Amíg ez utóbbit nem 

engedélyezik, addig az elismert keresztény felekezeteket még támogatásban is részesítik. 

Mivel a Katolikus Egyház Róma központú, helyzete különösen is nehéz, hiszen az egyházi 

államnak mind a mai napig nem sikerült a pekingi vezetéssel megegyezni egy Róma központú 

Katolikus Egyház elismerésében. A Vatikán hivatalnoki rendszere a kívülállók felé azt az 

üzenetet tolmácsolta, hogy a Szentszék a kivárásra alapoz, de ez a „propaganda” mára 

kifulladt, és a helyi katolikusok úgy érzik, hogy nem számíthatnak támogatásra.41 Az érem 

másik oldala, hogy a vatikáni érdekérvényesítés Kínával szemben nem tud olyan eredményes 
                                                 

36 Mácsai Kornélia: Veszélyben vannak az iraki 
keresztények?http://kitekinto.hu/iszlam/2008/03/26/veszelyben_vannak_az_iraki_keresztenyek/. (letöltve: 
2012. 12. 18.) 

37 Bár már Szaddam Husszein uralmának utolsó éveiben is voltak keresztény ellenes megmozdulások. Iraki 
keresztények Törökországban keresnek menedéket.http://www.magyarkurir.hu/hirek/iraki-keresztenyek-
toeroekorszagban-keresnek-menedeket. (letöltve: 2012. 12. 19.) 

38 Jeszenszky Nóra: Irak: nem csak a keresztények vannak veszélyben. 
http://kitekinto.hu/iszlam/2010/11/08/irak_nem_csak_a_keresztenyek_vannak_veszelyben/. (letöltve: 2012. 
12. 18.) 

39 Iraq, la rinascita della cattedrale di Baghdad. http://vaticaninsider.lastampa.it/nel-mondo/dettaglio-
articolo/articolo/iraq-irak-chiesa-church-iglesia-20612/ (letöltve: 2012. 12. 15.) 

40 Vallásszabadságot kérnek a kínai keresztény egyházak. 
http://www.kronika.ro/index.php?action=open&res=51054. (letöltve: 2012. 12. 18.) 

41 “Il caso del vescovo di Shanghai è una vergogna per la chiesa patriottica”.http://vaticaninsider.lastampa.it/nel-
mondo/dettaglio-articolo/articolo/cina-china-cina-20640/. (letöltve: 2012. 12. 17.) 



9 
 

� 1903 Budapest, Pf. 314.      � (06 1)265 6200 BM:69 000      Fax: (06 1)265 6209 BM:69 009      E-mail: tek@tek.gov.hu 

lenni, ami miatt érdemes lenne veszélyeztetni több millió ember biztonságát. A kínai 

katolikusok közötti hangulatkeltés inkább ártana az egész közösségnek, nem is beszélve arról, 

hogy a kínai hatóságok minden szervezkedést csirájában elfojtanának.42 XVI. Benedek pápa 

egyes beszédeiben43 kinyilvánította, hogy a kínai vezetéstől nagyobb vallási toleranciát vár 

el.44 A kínai állam a protestáns gyülekezetek ellenőrzésre is törekszik. Így a Katolikus 

Egyházhoz hasonlóan a kínai állam által elismert és ún. „földalatti” gyülekezetek vannak.45 

Az elmúlt időszakban a „hivatalosan el nem ismert” keresztény felekezetek közös 

fellépésének keretében, petíciót intéztek az Országos Népi Gyűlés elnökéhez, amelyben 

kérték az egyházak tevékenységének beszüntetését célzó intézkedések leállítását.46 A közös 

fellépés, a tiltakozás, a petíciók stb. folytatására, a külföldi, különösen az amerikai jogvédő 

szervezetek háttér támogatása továbbra is megmarad, de ennél többre és erőszakosabb 

fellépéssel nem kell számolni. 

Rosszabb a helyzet Észak-Koreában. Az országban egyes felmérések szerint 200.000 

keresztény él, akiket az állam ellenségének tekint.47 Az észak-koreai kormányzat azt 

feltételezi, hogy a keresztények állandó kapcsolatban állnak a nyugati hatalmakkal, és ez 

biztonsági kihívást jelent az ország számára.48 Ezért rendszeresek a kínzások, a kivégzések és 

az embertelen kísérletek, illetve a fogolytáborokban számos keresztényt tartanak őrizet alatt. 

Az Open Doors keresztény segélyszervezet újabb felmérése szerint, amíg néhány éve még 

Pakisztán számított a keresztények számára a legveszélyesebb helynek, napjainkban már 

Észak-Koreában a legelviselhetetlenebb a keresztények élete.49 

A térségben olyan államok is találhatók, ahol a keresztények helyzete nem az állami 

hatóságok, hanem szélsőséges szervezetek miatt aggasztó. Indonéziában például az elmúlt 
                                                 

42
 Tornielli Andrea: La destituzione del vescovo Taddeo Ma conferma che senza l’apertura di una nuova trattativa 

bilaterale la separazione con Roma è destinata a continuare. http://vaticaninsider.lastampa.it/nel-
mondo/dettaglio-articolo/articolo/cina-china-vaticano-vatican-vescovo-bishop-obispo-20598/. (letöltve: 
2012. 12. 17.) 

43 Legutóbb a karácsonyi urbi et orbi áldás alkalmával. 
44 The Pope to new Chinese leaders: Give more value to religion.  http://vaticaninsider.lastampa.it/en/the-

vatican/detail/articolo/20924/.  (letöltve: 2012. 12. 26.) 
45 Tosatti Marco: Cattolici e protestanti restano nel mirino delle autorità di Pechino. Ma continuano a crescere. 

http://vaticaninsider.lastampa.it/nel-mondo/dettaglio-articolo/articolo/cina-china-cina-20578/. (letöltve: 2012. 
12. 17.) 

46 Vallásszabadságot kérnek a kínai keresztény egyházak. 
http://www.kronika.ro/index.php?action=open&res=51054. (letöltve: 2012. 12. 18.) 

47 A keresztényüldözés Észak-Koreában a legerősebb. 
http://hvg.hu/vilag/20130108_A_keresztenyuldozes_EszakKoreaban_a_lege. (letöltve: 2013. 01. 16.) 

48 http://www.opendoorsuk.org/resources/worldwatch/north_korea.php. (letöltve: 2013. 06. 04.) 
49 Christen in Nordkorea am schlimmsten verfolgt. http://www.spiegel.de/politik/ausland/christen-in-nordkorea-

am-schlimmsten-verfolgt-a-876266.html. (letöltve: 2013. 01. 16.) 
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években jelentősen megnövekedett a vallási indíttatású erőszakos cselekmények50 száma.51 

Indonézia hitvilága rendkívül színes, és az iszlám közösség is jelentősen eltér a közel-keleti 

iszlámtól. Az elmúlt évek eseményei abba az irányba mutattak, hogy a békésebb együttélés 

után radikalizálódási folyamatok kezdődtek el. A helyzetet az is súlyosbítja, hogy újabb 

protestáns szekták jelentek meg, amelyek az Európában megszokott evangelizációs 

technikákat alkalmazzák. Ezek módszerek, vagyis a nyílt térítések, a leszólítások, az utcai 

beszédek stb. az adott ázsiai kultúrkörben egészen más megítélés alá esnek.52 Katolikus 

teológusok szerint a keresztények és az iszlám közötti kapcsolat tovább fog romlani.53 

Az afganisztáni keresztények helyzete sajátos, pontos számuk nem ismert, és templomaik 

sincsenek.54 A keresztények titokban tartják vallási elkötelezettségüket. Az iszlám hit 

elhagyását, és a keresztény felekezetekhez való áttérést állami szinten sem tolerálják. Egyes 

vezető politikusok is tettek olyan kijelentéseket, hogy az áttérést komolyan kellene büntetni és 

a rendvédelmi, illetve a nemzetbiztonsági szolgálatoknak fel kellene lépni a keresztény hitre 

áttértekkel szemben. A nemzetközi sajtóból is legismertebb ilyen kijelentést Abdul Sattar 

Khawasi a kabuli parlament elnökhelyettese tette, 2010-ben. A politikus a halálbüntetés 

létjogosultságát hangsúlyozta ilyen esetekre.55 Ezt a kijelentést a kabuli televízióban 

elhangzott közlemény után tette, mikor egy keresztény hitre tért beszélt megtéréséről. A hírre 

Hamid Karzai államelnök is reagált. Utasította a kormányt és a biztonsági szerveket, hogy 

akadályozzák meg a hasonló eseteket. Ebből az is látszik, hogy a térség rendkívül érzékeny a 

vallási megnyilvánulásokra. A tudósítások arról is beszámoltak, hogy nemcsak a politika, 

hanem a társadalom más szintjén is reagáltak a tv műsorra. Az adás után egyetemisták 

vonultak az utcára, és követelték az áttértek kivégzését, és a külföldi keresztények 

                                                 

50 Templomrombolások,egyházi épületeket érintő garázdaság stb. 
51 Nyitrai Emese Judit: Indonézia: vallási viták és terrorizmus a demokrácia szigetén:=Kitekintő. 

http://kitekinto.hu/kelet-azsia/2011/02/22/indonezia_vallasi_vitak_es_terrorizmus_a_demokracia_szigeten. 
(letöltve: 2012. 11. 18.) 

52 Mastrofini Fabrizio: Mancano i preti, crescono le sette religiose. 
http://vaticaninsider.lastampa.it/vaticano/dettaglio-articolo/articolo/preti-priests-sacerdotes-19811/. (letöltve: 
2012. 11. 20.) 

53 Beech Hannah: Christianity's Surge in Indonesia. Time Magazin. 
http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,1982223-1,00.html. (letöltve: 2017. 12. 17.) 

54 Életveszélyben az afgán hívek. Követelték a keresztények kivégzését. 
http://www.mindennapi.hu/cikk/vilaghir/koveteltek-a-keresztenyek-kivegzeset/2010-11-07/273. (letöltve: 
2013. 06. 06.) 

55 Afghan parliamentarian calls for execution of Christians. in. Christan Today. 2010. 06. 03. 
http://www.christiantoday.com/article/afghan.parliamentarian.calls.for.execution.of.christians/26025.htm. 
(2013. 06. 06.) 



11 
 

� 1903 Budapest, Pf. 314.      � (06 1)265 6200 BM:69 000      Fax: (06 1)265 6209 BM:69 009      E-mail: tek@tek.gov.hu 

kiutasítását.56 Hasonló hatást váltott ki, igaz ez esetben joggal, mikor egy amerikai lelkész 

Korán kétszáz példányát akarta elégetni hazájában a 2001. szeptember 11-ei terrortámadás 

évfordulóján. Tiltakozásul Afganisztánban több ezren vonultak az utcákra. Látszik, hogy a 

térség biztonsági elemzésénél az országot érintő minden vallási megnyilvánulásra érdemes 

figyelni, hiszen a szélsőségesebb politikai erők, és az iszlámista szervezetek a vallási 

megnyilatkozásokat könnyen a saját hasznukra fordítják.  

Az is érthető, hogy akik a keresztény hitre szeretnének áttérni, illetve a vallásukat gyakorolni, 

kénytelenek hazájukat elhagyni. A beszámolók arról is említést tesznek, hogy esetenként a 

lakosságot is felszólítják, hogy a keresztény hitre áttérteket üldözzék. Ennek következtében 

jelentős afgán keresztény közösség él az Egyesült Államokban, Kanadában, Angliában, illetve 

Ausztriában vagy Norvégiában. A keresztény segélyszervezetek munkatársai sincsenek 

biztonságban. Ez esetben a fenyegetettség leginkább a szélsőséges iszlámista csoportok 

oldaláról jelentkezik.57 

Pakisztán a keresztényekre nézve az egyik legveszélyesebb terület.58 Nemcsak a már vizsgált 

szélsőséges iszlám csoportok tevékenysége miatt, hanem mivel a „blaszfémia” törvény59 

következtében szinte bárkit, bármikor perbe lehet fogni istenkáromlás miatt. A „La Satmpa” 

című olasz napilap vatikáni figyelője60 hét ilyen esetről számolt be.61 Emellett a templomok 

                                                 

56 Életveszélyben az afgán hívek. Követelték a keresztények kivégzését. 
http://www.mindennapi.hu/cikk/vilaghir/koveteltek-a-keresztenyek-kivegzeset/2010-11-07/273. (letöltve: 
2013. 06. 06.) 

57 Laura King: 6 Americans among 10 charity workers killed in Taliban ambush. in. Los Angeles Times. 2010. 
08. 07. http://articles.latimes.com/2010/aug/07/world/la-fg-taliban-ambush-20100808 (letöltve: 2013. 06. 
06.) 

58 Szerdahelyi Csongor: Felszentelték Pakisztán legnagyobb katolikus templomát. Keresztényeknek 
életveszélyes! http://mindennapi.hu/cikk/vilaghir/keresztenyeknek-eletveszelyes-/2011-11-16/9621. (letöltve: 
2012. 12. 19.) 

59 A pakisztáni bűntető törvénykönyvet, amely lényegében még a brit gyarmati időkre megy vissza, az 1977-
1988 között hatalmon levő Zia ul-Haq tábornok két cikkellyel egészítette ki. Mindkettő egyoldalúan 
védelmezi az iszlám többségi vallást. A 295/B cikkely életfogytig tartó kényszermunkával bünteti a korán 
megszentségtelenítését. A 295/C, az említett blaszfémia-törvény halálbüntetést helyez kilátásba Mohammed 
próféta megsértése esetén. A pakisztáni keresztények több alkalommal indítványozták a visszaélésekre alapot 
adó, őket hátrányosan megkülönböztető törvény megszüntetését. Ez idáig eredménytelenül. Blaszfémia-
törvény. http://www.c3.hu/~bocs/csi/csi986-2.htm. (letöltve: 2013. 06. 06.) 

60 Vatican Insider. 
61 Pakistan, i vescovi: “La politica e i media ignorano le violenze alle minoranze”. 

http://vaticaninsider.lastampa.it/nel-mondo/dettaglio-articolo/articolo/pakistan-paquistan-19172/ (letöltve: 
2012. 11. 22.) Pakistan, assolta la bambina disabile accusata di “blasfemia”.  
http://vaticaninsider.lastampa.it/nel-mondo/dettaglio-articolo/articolo/pakistan-paquistan-19913/. (letöltve: 
2012. 11. 22.) 
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ellen elkövetett akciók is gyakoriak. 2012-ben öt keresztény templomot ért támadás.62 

Látszatra a politikai rendszer rendelkezik azokkal az intézményekkel,63 amelyeket a 

kisebbségek védelmére hoztak létre, de ezek nem tudnak eredményes védelmet nyújtani a 

szélsőséges csoportokkal szemben.64 Erre a vatikáni diplomácia sem volt képes, amely az 

Oszama bin Laden halála következtében kirobbant erőszakos cselekmények után is csak a már 

megszokott vallásközi párbeszédet és a megbékélést hangoztatta. Másrészről ez érthető, 

hiszen a Vatikán tisztában van azzal, hogy a mozgástere szűk, és nem akarja sem a 

keresztények kedélyeit borzolni, sem az iszlám közösségek további erőszakosságát kiváltani. 

Továbbá a kereszténység tanításai sem engedik meg a nyílt szembenállásra történő buzdítást. 

A brit birodalom másik utódállamában, Indiában az utóbbi néhány évben (különösen 2008-

ban) több támadás érte a keresztényeket. Hindu nacionalista csoportok templomokat, papokat 

és szerzeteseket, valamint keresztény intézményeket támadtak meg, illetve megzavarták a 

miséket és az istentiszteleteket. A keresztények nagyon megosztottak a térségben, hiszen a 

nagy felekezetek mellett a kis keresztény közösségek is jelen vannak. A vallási ellentétek 

mögött ez esetben politikai okok is közrejátszanak.65 A szélsőjobboldali, nacionalista 

csoportok ugyanis a keresztényellenes propagandából igyekeznek maguknak politikai előnyt 

kovácsolni. Az indiai keresztények védelmében nemcsak az Apostoli Szentszék, hanem más 

katolikus szervezetek is felléptek. Az Európai Püspöki Konferenciák Tanácsa (CCEE) 

közleményt adott ki, amelyben az iraki és a dél-afrikai események mellett az indiai 

keresztényeket ért támadásokat is elítélte. Az ilyen jelentős keresztény szervezetek 

nyilatkozatai egyben politikai üzenetek is, amellyel az európai keresztény vezetők jelzik, hogy 

készek politikai és gazdasági összekötetéseiket is felhasználni a helyi keresztények 

védelmének érdekében.66 Az indiai helyzet figyelemmel kísérése azért jelentős, mert az ázsiai 

                                                 

62 Pakistan: 9 more places of worship destroyed in 2012.http://vaticaninsider.lastampa.it/en/world-
news/detail/articolo/pakistan-pakistan-paquistan-20847/. (letöltve: 2012. 12. 26.) 

63 Minisztériumok, hivatalok stb. 
64 A pakisztáni keresztények egyre nagyobb rettegésben élnek.http://www.magyarkurir.hu/hirek/pakisztani-

keresztenyek-egyre-nagyobb-rettegesben-elnek. (letöltve: 2012. 12. 19.) 
65 Indiában a nacionalista Indiai Néppárt a második legnépszerűbb párt, amely gyakran nyilatkozik úgy, hogy a 

keresztény térítések az országra nézve a legnagyobb veszélyt jelentik. 
66 Az Indiába látogató magyar delegáció is találkozott a vallási vezetőkkel. Salvatore Penocchio pápai követtől 

információt kaptak a helyi katolikusokat ért atrocitásokról. 
http://kereszteny.mandiner.hu/cikk/20120507_a_keresztenyek_vallasszabadsagaert_indiaban. (letöltve: 2012. 
12. 12.) 
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országban tapasztaltak jelzik, hogy vallási és nacionalista szélsőségek nemcsak az iszlám 

területeken alakulhatnak ki.67 

III.  AZ AFRIKAI KERESZTÉNYEK HELYZETE  

Az afrikai keresztények helyzetét a Közel-Kelethez hasonlóan az iszlám és a keresztény 

viszony, illetve az iszlám szélsőséges csoportok által végrehajtott támadások jelentősen 

meghatározza. A vallási ellentétek mögött legtöbbször gazdasági és társadalmi feszültségek 

húzódnak. Az egyes keresztény közösségek mind felekezeti összetételükben, mind 

érdekérvényesítő képességeikben jelentősen eltérnek egymástól.68 

Líbiában, ahol valamikor a keresztények alkották az ország lakosságának nagyobbik részét, 

napjainkban mindössze 35 százalékos a keresztények aránya, amelyben nem hozott pozitív 

változást az „arab tavasz” fordulata sem. Moammer Kadhafi likvidálása után nem sokkal 

megalakult a Reform és Fejlődés Pártja, amely elkötelezte magát az iszlám törvénykezés69 

betartatása mellett. Már a fegyveres összetűzések alatt voltak olyan európai elemzők, akik 

arra figyelmeztettek, hogy Európa félreértette az „arab tavaszt”, amely inkább a szélsőséges 

iszlám csoportok térhódításához fog vezetni, semmint a vallási, kulturális sokszínűség 

tiszteletéhez.70 Pozitív, hogy Béchara Boutros Rai, a maroniták „antiochiai” pátriárkája a 

kialakult helyzetet diplomáciai úton próbálja megoldani. A pátriárka felkeresi a különböző 

nyugati országokat71, hogy támogatókat szerezzen.72 Ennek jelzés értéke van, hiszen azt 

mutatja, hogy a diplomáciai kapcsolatok erősítésében és nem az erőszakos válaszban látja a 

helyzet megoldását. 

Több évtizedes polgárháború után a „Dél-Szudánban” megtartott népszavazás eredményeként 

létre jöhetett az új független „keresztény többségű” állam. Az országban a kereszténység 

                                                 

67 Indiában a keresztények lefejezését követelik. http://www.mindennapi.hu/cikk/egyhaz/indiaban-a-
keresztenyek-lefejezeset-kovetelik/2011-11-20/9875. (letöltve: 2012. 12. 21.) 

68 Katus László: Az európai kereszténység alkonya? =Új Ember. 
http://ujember.katolikus.hu/Archivum/001112/0302.html. (letöltve: 2012.12. 15.). 

69 A saría. 
70 Parla il patriarca emerito di Gerusalemme dei Latini. “Non delegittimiamo Abu Mazen”. 

http://vaticaninsider.lastampa.it/nel-mondo/dettaglio-articolo/articolo/medio-oriente-middle-east-19880/ 
(letöltve: 2012. 11. 20.) 

71 Köztük Magyarországot is. 
72 http://kitekinto.hu/bem-rakpart/2012/10/01/semjen_magyarorszag_elkotelezett_a_keleti_ 

keresztenyek_mellett/. (letöltve: 2012. 12. 03.) 
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egyáltalán nem mondható egységesnek.73 Dél-Szudánban korán kibontakozott a 

kereszténység,74 de a kereszténység mai formája leginkább a brit gyarmati lét időszakában 

formálódott meg. Az afrikai országban az anglikán közösségek mellett más keresztény 

felekezetek is, köztük a Katolikus Egyház is jelen van.75 Dél-Szudán eredményes 

érdekérvényesítéséhez elengedhetetlen, hogy a különböző felekezetek közösen tudjanak 

fellépni, ennek azonban kevés az esélye.76 Nehézséget jelent, hogy az újonnan létrejött két 

állam között gazdasági- és az infrastruktúra kapcsán kialakult nézeteltérések vannak, amelyek 

a kettéválás óta eltelt rövid időben fegyveres konfliktushoz is vezettek. A két Szudán esetében 

nem a keresztények és a szélsőséges terrorszervezetek közötti, hanem két fegyveres erővel 

rendelkező állam között fennálló gazdasági és politikai ellentétről van szó, amelynek a vallási 

közösségek is kárvallottjai. Észak-Szudánban a kettéválás óta a keresztényeket ért atrocitások 

megszaporodtak, és az állami hivatalok is hoznak keresztényeket hátrányosan érintő 

intézkedéseket.77 

Más szempontból fenyegetettek a keresztény közösségek Nigériában. 2011 karácsonyának 

éjszakáján három nigériai keresztény templomban történt merénylet, majd alig egy évvel 

később egy katonai támaszpont kápolnájában a szentmise után robbantottak.78 A 2011-es 

támadásokat a magát nigériai Talibánnak nevező Boko Haram iszlámista terrorista-csoport 

vállalta magára. A csoport a robbantásig már négyszázhatvanöt merényletet követett el.. A 

„Human Right Watch”, felmérése szerint a Boko Haram – az afrikai országban a legnagyobb 

biztonsági kihívássá vált. A terrorszervezet tevékenysége könnyen vezethet a keresztény-

iszlám viszony további romlásához. John Onaiyekan bíboros Abuja érseke nem tarja 

kizártnak, hogy a keresztény közösség a saját önvédelmének a megszervezésébe kezd,79 

                                                 

73 Az afrikai országok keresztényeire általánosan igaz, hogy a törzsi, vallási hiedelmek megmaradtak a 
keresztény, vagy akár az iszlám keretein belül is. http://www.gondola.hu/cikkek/71021-
Keresztenyseg__iszlam_es_osi_hiedelmek_Afrikaban.html (letöltve: 2012. 12. 03.) 

74 Atiya S. Aziz: A History of Eastern Christianity. London: New Fetter Lane. 1964. 94-95. o. 
75 Sőt Salva Kiir dél-szudáni elnök is katolikus. Salva Kiir, a cowboykalapos, dél-szudáni elnök is katolikus? 

http://www.magyarkurir.hu/node/35865. (letöltve: 2012. 12. 16.) 
76 Tóth Miklós: Népszavazás háborús időszak után - Dél-Szudán: keresztény afrikai ország születik.  

http://mindennapi.hu/cikk/vilaghir/del-szudan-kereszteny-afrikai-orszag-szuletik/2011-01-11/1118 (letöltve: 
2012. 12.15.)  

77 Tóth Miklós: Az észak-szudáni katolikusok kitartanak. - Keresztényüldözés a szavazás után?  
http://www.mindennapi.hu/cikk/vilaghir/keresztenyuldozes-a-szavazas-utan-/2011-01-17/1178. (letöltve: 
2013. 01. 13.) 

78 Nigeria, autobomba in chiesa: un'altra domenica di sangue. http://vaticaninsider.lastampa.it/nel-
mondo/dettaglio-articolo/articolo/nigeria-20044/. (letöltve: 2012.10. 26.) 

79 Speciale Alessandro: “Boko Haram? I musulmani devono aprire gli occhi”. 
http://vaticaninsider.lastampa.it/inchieste-ed-interviste/dettaglio-articolo/articolo/nigeria-19993/ (letöltve: 
2012. 11. 26.) 
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hiszen kisebb erőszakos reakciókra már sor került. Az említett bombatámadás után késekkel 

és botokkal felfegyverkezett keresztények támadtak mindazokra, akikről úgy gondolták, hogy 

muzulmánok.80  Ez még nem volt szervezett fellépésnek minősíthető, de a későbbiekben 

annak szerveződését sem lehet kizárni. A kormányzat a Boko Haram terrorcselekményei után, 

illetve amikor a terrorszervezet távozásra szólította fel az északi országrészben élő 

keresztényeket, szükségállapotot rendelt el, de ez még úgy tűnik nem oldotta meg a 

keresztények helyzetét. Nigéria jelenlegi politikai viszonyai miatt nehezen elképzelhető, hogy 

az elkövetkező években ez a kép jelentősen változni fog.81 

Lényegében hasonló képpel találkozunk Kenyában is. 2012. július elején szentmise alatt 

megtámadták Garissa város katolikus katedrálisát és az Africa Inland Indipendent Church 

kongregációhoz tartozó templomot. A katedrálisba két elkövető kézigránátot dobott be. A 

másik templomban öt fegyveres tüzet nyitott a hívekre. A Katolikus Egyház mind központi, 

mind helyi szinten reagált a terrortámadásra. Lombardi vatikáni szóvivő kifejtette, hogy a 

kenyai eseményekben a legnagyobb gondot az jelenti, hogy ez okot ad a későbbi 

gyűlöletkeltésre. Helyi szinten Njue bíboros, a Kenyai Püspöki Konferencia elnöke arra a 

veszélyre hívta fel a figyelmet, amely az ilyen jellegű események utáni bizonytalanság 

érzéséből fakad.82 A terrortámadások hátterében83 – az al-Shabaab szélsőséges iszlámista 

szervezet állt.84 Bár al-Shabaab minden forrás szerint visszaszorult, de ez nem jelenti azt, 

hogy teljesen megszűnt volna, így az továbbra is fenyegeti a keresztény szent helyeket és a 

híveket.85 

                                                 

80 Öngyilkos merénylet miatt - Keresztények muzulmánokra vadásznak Nigériában 
http://kulfold.ma.hu/tart/cikk/b/0/148312/1/kulfold/Keresztenyek_muzulmanokra_vadasznak_Nigeriaban 
(letöltve: 2012. 12. 08) 

81 Parla il patriarca emerito di Gerusalemme dei Latini. “Non delegittimiamo Abu Mazen”. 
http://vaticaninsider.lastampa.it/nel-mondo/dettaglio-articolo/articolo/medio-oriente-middle-east-19880/. 
(letöltve: 2012. 11. 20.) 

82 Kenya: újabb két keresztény templom elleni merénylet – a szentszéki szóvivő nyilatkozata 
http://hu.radiovaticana.va/articolo.asp?c=601442 (letöltve: 2012. 12. 16.) 

83 Mint a Nairobiban-szeptemberben történt kézigránátos merénylet esetében is, amelyben egy kilenc éves fiú 
halt meg. 

84 Keresztényeket gyilkoltak a vasárnapi szertartások alatt Kenyában. 
http://www.magyarkurir.hu/hirek/keresztenyeket-gyilkoltak-vasarnapi-szertartasok-alatt-kenyaban (letöltve: 
2012. 12. 16.)  

85 Sudarsan Raghavan: Kenyan military says it has driven al-Shabab militia from its last stronghold in Somalia. 
http://articles.washingtonpost.com/2012-09-28/world/35498083_1_emmanuel-chirchir-kenyan-forces-
kismayo. (letöltve: 2012. 12. 16.) 



16 
 

� 1903 Budapest, Pf. 314.      � (06 1)265 6200 BM:69 000      Fax: (06 1)265 6209 BM:69 009      E-mail: tek@tek.gov.hu 

Az al-Shabaab, illetve szélsőséges iszlámista csoportok Szomália területén is 

tevékenykednek.86 Szomália a bukott állam mintaképe. A széthúzó klánok, a bizonytalan 

közigazgatási egységek, a függetlenségi törekvések és az iszlám többség, különösen az elmúlt 

években megerősödő vahabita szárnya nem kedvez a keresztényeknek.87 A már említett al-

Shabaab rendszeresen hajt végre öngyilkos merényleteket az ország területén.88 Bár Szomália 

iszlám többségű ország, de nem voltak jellemzőek a szélsőséges mozgalmak. Ezek sokkal 

inkább a politikai-gazdasági instabilitás, mint a helyi vallási érzés eredményei.89 

KÖVETKEZETÉSEK : 

A keresztény közösségek fenyegetettségére vonatkozóan nemcsak a nagyobb térségek – 

hanem a kisebb régiók vagy az országok között is nagy a különbség. Ezért az elemző-értékelő 

munka nem nélkülözheti a helyi szintű vizsgálódást.  

Egyes közel-keleti vagy afrikai országban a jogalkotás és a közigazgatás hátrányosan 

megkülönbözteti a keresztény közösségeket. Ez bátorítóan hathat a szélsőséges vallási 

szervezetekre, hogy ők pedig erőszakos cselekményeket hajtsanak végre. Az, hogy ezekben az 

országokban milyen politikai erők kerülnek hatalomra, jelentősen befolyásolja majd a 

keresztények életét.  

Mivel a szentszéki retorika az elmúlt években nem sokat változott, a következőkben sem 

tételezhetjük fel, hogy a hivatalos látogatásokon, körleveleken egyéb vigasztaló és buzdító 

üzeneteken túl más is történni fog. A Vatikánnak ezt a visszafogott politikáját azonban nem 

lehet felróni, hiszen figyelembe kell vennie, hogy szűk mozgástérrel rendelkezik, és több 

millió keresztény biztonságáért felel. A különböző térségek keresztényei azonban 

megosztottak, és eltérő erővel és módszerrel lépnek fel. A radikalizálódási fogékonyság és a 

konfliktus kezelésének módjai ezért jelentősen eltérnek. A fentiek miatt a helyi- és saját 

vallási vezetők szerepe90 várhatóan tovább fog növekedni. A keresztényeket hátrányosan 

                                                 

86 Al-Shabab Stealing Somali Children From Hawa Abdi’s Refugee Camp. 
http://www.thedailybeast.com/articles/2012/02/28/shabaab-stealing-somali-children-from-hawa-abdi-s-
refugee-camp.html. (letöltve: 2012. 12. 16.) 

87 Szomália - válságoktól sújtottan. http://www.afrikatanulmanyok.hu/htmls/cikkek.html?articleID=416. 
(letöltve: 2012. 12. 16.) 

88 Szekeres Katalin: „A falhoz kötve tartottak” Erősödik a keresztényüldözés világszerte. 
http://hetek.hu/kulfold/201201/a_falhoz_kotve_tartottak. (letöltve: 2012. 12. 24.)  

89 Tóth Miklós: Szomália: húsz év a pokol kapujában. http://www.mindennapi.hu/cikk/vilaghir/szomalia-husz-ev-
a-pokol-kapujaban/2011-01-29/1347. (letöltve: 2012. 12. 24.) 

90 A központi szervezetekkel szemben. 
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érintő intézkedések mellett véleményezhetően a közösség ellen irányuló terrortámadások 

intenzitása nem fog változni. 

A távol-keleti régió legjelentősebb szereplője Kína. Valláspolitikájának kialakításában nagy 

szerepet játszik a gazdasági és a politikai tényező, amely bizonyos polgárosodási és 

„demokratizálódási” folyamatokat indított el. A pekingi vezetők a kereszténységre úgy 

tekintenek, mint amely jó hatással van az emberek munkamoráljára és lelki állapotára. Az 

állam ugyanakkor nem mond le a vallási közösségek ellenőrzéséről. Ebben a tekintetben sem 

várható változás. Sőt az államhatalom megőrzése miatt, inkább ezeknek a közösségeknek az 

erősebb üldözésére lehet számítani. A térség más országaiban inkább a Közel-Kelet 

kettőssége: kormányzati erő beállítottsága és a szélsőséges iszlámista vagy hindu (India) 

csoportok tevékenysége a jellemző. 

Afrikában a keresztények száma folyamatosan emelkedik. A közösségek nem egységesek, sőt 

a keresztény tanítás „animista” vallás elemekkel keveredik. A térségben jelen vannak azok a 

szélsőséges iszlámista csoportok, amelyek még demokratikus berendezkedésű kormányzat 

esetén, és jól működő rendészeti és elhárító szervek mellett is kockázatot fognak jelenteni a 

keresztény felekezetek tagjaira, istentiszteleti helyeire és intézményeire. A keresztény 

közösségek radikalizálódására itt tekintve létszámukat, politikai és gazdasági befolyásukat 

nagyobb az esély. 


