
ÉLŐ VILÁGEGYHÁZ

Az iszlám a II. Vatikáni zsinat fényében

A keresztények és a muzulmánok közötti párbeszéd csak
a legutóbbi években indult meg. A két vallás hívei egyre
többen élnek együtt szerte a világon: Európában mohame
dán vendégmunkások, a tengeren túl európai szakértők

dolgoznak egyre nagyobb számban. Közeledésüket az élet
maga teszi elkeriilbetetlenné. A II. Vatikáni zsinat új szem
lélettel tekintett a nem-keresztény vallásokra, köztük az
iszlámra is. E nyitásról szól az alábbi cikk. Szerzője

negyedmagával fogalmazta meg azt a nyilatkozatot a moha
medánokról, amelyet aztán a zsinat megtárgyalt és jóvá
hagyott. Az írást a római Pápai Arab-Iszlám Intézet szíves
engedélyével tesszük közzé.

Ha a Szentlélek működését ismerhetjük fel abból a jelből is, hogy az embert
oda vezeti, ahová nem szívesen megy el, akkor a Vatikáni zsinat nyilatkozata az
iszlámról bizonyára a Szentlélek műve.

A zsinat kezdetben, 1962-ben, nem kívánt foglalkozni az iszlámmal vagy a töb
bi, nem a biblián alapuló vallással. Később véglegesen törölték is ezt a témát az
előkészítő bizottság által ajánlott programból. A zsinatot megelőzően, 1959 és
1961 között az egészvilág püspökeit, szerzetes-elöljáróit és egyetemeit megkér
dezték, hogy milyen témákat tárgyaljanak. Néhányan, de csak igen kevesen aján
lották válaszukban azt, hogy az iszlámmal is foglalkozni kellene; néhány megle
pő kivételtől eltekintve azzal a céllal javasolták ezt, hogy elítélő nyilatkozatot
hozzanak. A missziókról szóló nyilatkozatot előkészítő bizottság azonban elha
gyott minden utalást az iszlámra és a nem-keresztény vallásokra.

Az iszlám a zsinat második ülésszakának vitáiban került elő, 1963-ban, a zsi
dókkal foglalkozó szöveg kapcsán. XXIII. János pápa személyes kérésére a Ke
resztény Egységtitkárság elnöke, Bea bíboros az ökumenizmusról szóló nyilatko
zathoz függeléket csatolt a zsidókkal kapcsolatos keresztény álláspontról. Ami
kor ezt aszöveget 1963. november 18-án a zsinat elé terjesztettek, heves ellen
állásba ütközött az arab-mohamedán világ, különösen a Közel-Kelet püspökei kö
zött. Az izraeli kérdés itt ugyanis súlyos feszültségeket okozott, s nehéz volt el
választani a politikal és a vallási szempontokat. Ekkor néhány keleti püspök,
köztük IV. Maximos pátriárka kijelentette, hogy ha a zsinat igazságosabb maga
tartásra szólítja fel a keresztényeket a zsidókkal szemben, akkor hasonló maga
tartást kell sürgetnie az iszlámmal kapcsolatban is.

VI. Pál pápát hat hónappal korábban választották meg pápává. Elsősorban a
Louis Massignonhoz fűződő baráti kapcsolata révén a pápa sokkal megértőbben
szemlélte az iszlámot. Személyesen kérte föl a zsinati bizottságokat arra, hogy az
iszlámról is tegyenek említést, valahányszor a zsidóságról szó esik. Két megnyi
latkozás keletkezett így az iszlámról: az első az egyházról szóló dogmatikus kons
titúcióban (Lumen Gentium 16.), a második a nem-keresztény vallásokról szóló
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nyilatkozatban (Nostra Aetate 3.) Ez a nyilatkozat az ökumenizmusról szóló ha
tározatnak a zsidókkal foglalkozó függelékéből fejlődött ki. A zsinati atyák közül
sokan, főleg az ázsiaiak és afrikaiak, nem elégedtek meg azzal, hogy a függelék
csak a zsidósággal és az iszlámmal foglalkozik, és nem tesz említést a hinduiz
musról, az ősi afrikai vallásokról stb. A zsidóságról szóló függeléket így leválasz
tották az ökumenizmusról szóló határozatról, és a nem-keresztény vallásokról
szóló önálló nyilatkozattá fejlesztették. Ezt a nyilatkozatot a zsinat 1965. okt.
28-án fogadta el, 2221 igen, 88 nem szavazattal.

Két következtetést vonhatunk le a szövegek keletkezéséből. Először: vajon
csak a kor politikai viszonyai okozták-e azt, hogy az iszlámmal foglalkozó szöve
gek a zsidókról folyó vitákból jöttek létre? Ha igen, akkor. ez csak azt jelzi, hogy
az egyház haladása és gondolkodása mennyire szorosan egybekapcsolódik az em
beri történelemmel. Vagy pedig a zsidó nép a maga küldetésével továbbra is er
jesztő kovásza az emberiségnek és az egyháznak?

Másodszor: jobban megértjük, hogy miért a Keresztény Egység Titkársága
kapta ezt a megbízást, hogy állítsa össze a Nostra Aetate nyilatkozat szövegét. A
Nem-keresztények Titkársága csak 1964 pünkösdjén jött létre, s 1965 márciusá
ban kezdett múködni, azzal a megbízatással, hogy a gyakorlatba átültesse a fenti
nyilatkozatot. Igy aztán 1963-ban az Egységtitkárságon belül kaptak megbízást az
iszlám-szakértők arra, hogy készítsék el a nyilatkozat szövegét.

A szövegek teológiai jelentése

Lumen Gentium
Az iszlámmal foglalkozó első szöveg a Lumen Gentiumban igen rövid, mégis

fontosnak találom mind kialakulásának története, mind tartalma szempontjából.
A konstitúció előszörmeghatározza magát az egyházat, aztán tárgyal az egyház

kapcsolatáról a nem-keresztény világgal. Emlékeztet arra, hogy az egyház külön
leges módon kapcsolódik a zsidó néphez, hiszen ebből ered; majd így szól az
iszlámról:

"De azokra is kiterjed Isten üdvözítő szándéka, akik elismerik a Teremtőt;

köztük elsősorban a mohamedánokra. Ők azt vallják, hogy Ábrahám hitén van
nak, velünk együtt imádják az egy Istent, aki irgalmas, és az utolsó napon' megí-
téli az embereket." (16.). .

A szöveg első megfogalmazása így hangzott: "Iszmael fiai, akik Ábrahámot is
merik el atyjuknak és hisznek Abrahám Istenében, szintén kapcsolatban állnak
a pátriárkáknak adott kinyilatkoztatással." - A módosítás jelzi, hogy a zsinat
nem kívánt történelmi és vallási kapcsolatot megállapítani a bibliai kinyilatkoz
tatás és az iszlám születése között, különösen pedig Iszmael szerepét és helyét
nem akarta érinteni. Ezek tehát vitakérdések maradtak, mind történelmi, mind
dogmatikai szempontból. .

A végső szöveg azonban rámutat az iszlám két olyan értékére, amelyet minden
kereszténynek el kell ismernie. Az iszlám az első a nem-biblikus monoteista val
lások között: ". .. elsosorban a mohamedánokra .. ." Azután merészen azt állít
ja, hogy a keresztények és a mohamedánok ugyanazt az Istent imádják: "velük
együtt imádják ai egy Istent". Soha többé nem mondhatjuk tehát, hogy nem
ugyanazt az Istent imádjuk, még ha más néven hívjuk is őt.

Nostra Aetate
Ez a szöveg sokkal részletesebb. Két részből áll: az első - elvi - rész felsorolja

a mohamedán hit és istentisztelet értékeit; a második - gyakorlati - rész a köl
csönös megértésre és együttműködésre szólít fel. Mondatról mondatra haladva
fejtjük ki e szöveg teológiai tartalmát.
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,,Az -egyház negyrebecsűlésset tekint a muzulmánokra is."
Látszólag közhelyként hangzik ez a megállapítás. Valójában azonban csaknem

forradalmi, kopernikuszi fordulatot hozott az egyháznak az iszlámmal kapcsola
tos magatartásában. Hiszen több mint tizenhárom évszázadon keresztül a ke
reszténység és az iszlám. kapcsolata a hódító és visszahódító háborúk sorozatá
ból állott; aztán keserű és gyakran igazságtalan teológiai vitákból: az írók eltorzí
tották a másik vallást, hogy könnyebben elutasíthassák és minden értéket megta
gadjanak tőle. A két civilizáció égyüttélésének nyugalmi korszakai is akadtak
ugyan, elsősorban a nyugat előnyére. Megszólaltak időnként olyan mohamedán
és keresztény hangok, amelyek pozitívabb értékelést sürgettek. De a köznép és a
vallásí tekintélyek egyaránt ugyanolyan előítéletekkel eltelve szemlélték egy"
mást mindkét oldalon, s néha a legostobább meséket is elfogadták. Az egyház
történetében most először fordult elő, hogy az egyházi tanítóhivatal, ünnepélyes
zsinaton, nagyrabecsülést és barátságot sürgetett az iszlám és a mohamedánok
iránt.

"Az Istent imádják"
A Lumen Gentium már kiemelte ezt a lényeges dogmát, amely összeköti a

keresztényeket és a mohamedánokat, túl azokon a különbségeken, hogy hogyan
nevezik Istent.

"Élő és létező"
Az Istenre utaló két jelző megválasztása jelzi, hogy milyen módszert kell kö

vetnünk a keresztény-iszlám párbeszéd szóhasználatában: hogyan fejezzük ki a
magunk hitét mohamedán partnereinknek. A szöveg első megfogalmazásában az
"egyetlen és személyes Isten" kifejezést használtuk a francia és a latin szöveg
ben. De amikor megtudtuk, hogya "személyes" szót a vatikáni rádió arab adásá
ban hogyan fordították, ráeszméltünk, hogy ez a szó semmit sem jelent a moha
medánoknak, vagy pedig egészen félreérthető. Föltettük tehát a kérdést, hogyan
fejeznék ki a mohamedánok a személyes Isten eszméjét a Korán nyelvén. Igy
jutottunk e két isteni tulajdonsághoz, amelyeknek mélységes vallási jelentő

ségük van az arabok számára. Ha tehát ezt a nyilatkozatot egy mohamedán ara
bul hallja, akkor szívből meghatódik, hogy a számára olyan drága isteni jelzőket

hallja vissza.

"Könyörülő és mindenható"
A fenti megjegyzés érvényes e két tulajdonságra is, hiszen annyira gyakran

előfordulnak a mohamedánok ájtatosságaiban és imáiban.

"Aki szólott az emberekhez"
Isten e tulajdonságának, a kinyilatkoztatásnak elsődleges jelentősége van az

iszlám hit vallási és természetfölötti értéke szempontjából. A mohamedánok
nemcsak az ész Istenében hisznek, "a tudósok és filozófusok Istenében", aho
gyan Pascal mondta, hanem az élő Istenben, "Ábrahám, Izsák és Jákob Istené
ben": lsten szólt az emberekhez, az emberek történelmében, az emberek, a pró
féták által - bár a keresztények és a, mohamedánok másképpen gondolják el e
próféták jelentőségét és szerepét. Az iszlám hisz a kinyilatkoztató Istenben. Hisz
Isten szavában, s ez természetfölöttivé teszi az iszlám hitet.

"Teljes szívből akarnak hódolni"
Ezt az alapvető vallási magatartást kívánják meg a muzulmánoktól, erre utal

az "iszlám" szó jelentése is. Mindennek semmi köze sincsen a fatalisztikus és
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passzívalávetettséghez. Az arab nyelvben az iszlám szónak aktív jelentése van,
mégpedig tárgyas ige. Ennyit jelent: alávetjük a lelkünket vagy az arcunkat
Istennek, a Korán gyönyörű kifejezése szerint. Ez minden hitnek alapvető maga
tartása, a keresztényé és a muzulmáné egyaránt.

"Megmagyarázhatatlan rendelései előtt is"
Ez a néhány szó jelzi a "misztérium" helyét a muzulmán hitben. Ez a miszté

rium nem Isten természetéhez tartozik, hiszen ő egy és oszthatatlan - hanem
Istennek a világra s az egyes emberekre vonatkozó akaratát jelzi. Az ember nem
képes felismerni ezt az akaratot, csak azt, amit Isten kinyilatkoztat neki. Hinnie
kell tehát benne, abban is, ami ebből a jelenre, abban is, ami a jövőre vonatko
zik: kételkedés nélkül, egyszer s mindenkorra alá kell vetnünk magunkat ennek
az akaratnak. Ezt tették az összes próféták, Ábrahámtól, a muzulmán hit atyjától
kezdve. A szöveg ezért így folytatódik:

"Így hódolt meg Isten előtt Abrahám, akiben szivesen látja az iszlám hite a saját
ősét"

Ábrahám igazi értékelését ez a szöveg adja. Ábrahám nem biológiai őse, test
szerinti atyja a muzulmánoknak. Ennek ugyanis semmilyen vallási értéke sem
volna, a történeti szempontoktól függetlenül sem. A hitben azonban ő az atyjuk,
Isten paradox akaratának teljesítésével, aki az ígéret fiának feláldozását kérte
tőle (Korán 37, 99-113). Ebben az értelemben mondhatjuk Ábrahámot minden
hivők atyjának: a zsidók, a keresztények és a muzulmánok közös atyjának.

,,Jézus istenségét nem ismerik el ugyan, de őt prófétaként tisztelik"
A zsinat ragaszkodott ahhoz, hogy kiemélje a lényeges különbséget az iszlám

és a kereszténység között, ugyanakkor viszont megadja a tiszteletet az iszlám
nak: értékük az, hogy egyetlen Istent imádnak, bár ugyanezen az alapon elvetik
a Szentháromságot és Jézus istenséget, Ugyanakkor azonban Jézust a legna
gyobb próféták közé sorolják, Abrahámmal, Mózessel, sőt magával Mohameddel
együtt.

"Szűzi anyját, Máriát is magasztalják, sőt olykor áhitattal fohászkodnJ}k hozzá"
Mária, Jézus anyja, egyedülálló helyet foglal el a Koránban. O az egyetlen

asszony, akivel részletesen és igen nagy tisztelettel foglalkozik. Az iszlám a mai
napig vallja Mária szüzességét. Sok muzulmán Mária-tisztelete közismert, és né
hány keresztény kegyhelyen nyilvánvalóvá is válik, mint például Efezusban, a je
lenlegi Törökországban, s Afrika Nagyasszonyának szentélyében, Algirban.

"Várják továbbá az itélet napját, amikor Isten feltámaszt minden embert"
Az eszkatológia fontos helyet foglal el mind az iszlámban, mind a keresztény

ségben, hiszen ez határozza meg a világ és az emberek életének az értelmét: az
idők végén Istennel találkozunk, s az igazi értékek ekkor válnak nyilvánvalóvá.
Ez az irányulás adja meg minden evilági emberi cselekvés végső értelmét.

"Ennélfogva fontosnak tartják az erkölcsi életet"
Ez soványka összefoglalása annak, amit a zsinat elé terjesztettünk a muzulmá

nok egyéni, családi és társadalmi erkölcsi életéről. A püspökök jórésze nem kí
vánt beszélni a családi élet erkölcseiről - a poligámia és a· válás lehetősége

miatt, Az ülések aktáiból kiviláglik, hogy a püspököket jobban foglalkoztatta a
keresztény erkölcs, mint a muzulmán családi élet valóságos értékei. A zsinatokat
azonban a püspökök irányítják, nem pedig a teológusok.
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"Istent főképpen imával, jótékonykodással és böjttel tisztelik."
Aziszlám alappilléreit ismerjük itt el, bár sajnos kimaradt a mekkai zarándok

lat, amely pedig igazi alkalmat ad az őszinte megtérésre. Az alamizsnálkodásnak
azonban - helyesen - igen előkelő helyet juttat, beleértve a szegényekkel törő

dés és a társadalmi igazságosságra törekvés minden fajtáját.

Párbeszéd és együttműködés

A nyilatkozat második fele a párbeszéd és az együttműködés gyakorlati kérdé
seivel foglalkozik - ez azonban nem csupán függeléke az előzőknek. Ellenkező

leg, az első rész csak azért sorolta fel az iszlám és a kereszténység közös tanbeli
értékeit, hogy ezzel utat nyisson a közös cselekvésre, hiszen ez a célja és a csú
csa ennek a szövegnek.

A zsinat jól tudta, hogy a múlt mennyire ránehezedik a jelenre is, ezért elsó-:
sorban arra utal, ami jól ismert:

,,A századok folyamán sok nézeteltérés és .ellenségeskedés támadt a keresztények
és a muzulmánok között"

A múlt terhétől nem szabadulhatunk meg úgy, hogy nem veszünk tudomást
róla. Ellenkezőleg:meg kell ismernünk ahhoz, hogy túljuthassunk rajta. Ezt feje
zik ki a következő szavak:

,,A zsinat azonban buzdítja mindnyájukat (keresztényeket és muzulmánokat), hogy
felejts ék el a múltat"

Aki elfelejti a történteket, az jól ismeri az eseményeket, de megérti őket, hogy
aztán ·maga mögött hagyja. A zsinat két utat, két programot jelöl ki, amelyek a
valóságban kiegészítik egymást; a kölcsönös megértést és az együttműködést.

,,6szintén fáradozzanak egymás kölcsönös tnegértéséért"
Ez a feladat kétségtelenül elégtelen önmagában, de nélkülözhetetlen az együtt

működés útján. A keresztények és a muzulmánok kőzti párbeszédet túlságosan
sok előítélet, félreértés, egymás hitének kigúnyolása árnyékolja be. Azzal követ
jük el a legfőbb hibát, hogy a másikat a saját kategóriáinkba próbáljuk besorol
ni, szükség szerint eltorzítva annak hitét; vagy pedig csak azokat az elemeket ra
gadjuk ki a másik vallásából, amelyek egyeznek a miénkkel. Arra kellene töre
kednünk, hogy valódi képet alkothassunk a muzulmánokról, olyat, amelyikben
magukra ismerhetnek. Ugyanez vonatkozik a muzulmánoknak a keresztényekkel
kapcsolatos magatartására. Az 19~4 júniusában Cordobában tartott kongresszus
ezt a feladatot tűzte ki maga elé. Ugy tűnik azonban, hogy nemigen jutottak elő

re. Hosszú utat kell még megtennünk a kölcsönös megértés felé.

"Közösen oltalmazzák és fejlesszék valamennyi ember javára a társadalmi igazsá
gosságot meg az erkölcsi értékeket, a békét és a szabadságot"

A perspektíva itt megváltozik. A szoros értelemben vett párbeszéd a problé
mák őszinte feltárását teszi szükségessé. A vállvetett közös cselekvés viszont a
hivő muzulmánokat és a hivő keresztényeket érintő sürgős és súlyos kérdések
kel való szembenézést sürgeti. A párbeszédnek tehát a közös cselekvésbe kell
belétorkollnia, az egész emberiségnek, minden embertestvéiiinknek szolgálatá
ban. Ez a hitnek üzenetét sürgeti minden rosszal szemben. A zsinat felhív
ta a figyelmet a békére,· amely annyira törékeny az egész világon, de főleg a
Közel-Keleten. Beszélt a társadalmi igazságosságról, amely a kiáltó egyenlőtlen

ségek elleni harcot sürgeti, s arról az iszonyatos egyenlőtlenségről,amelyben a
gazdagok lelkileg belehalnak a gazdagságukba,a szegényeknek pedig egyre
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reménytelenebbé válik az, hogy arányosabban részesüljenek a Teremtő javai
ban. Az erkölcsi értékek előmozdításanem azt jelenti, hogy a törvény és a rend
nevében hozzunk ítéleteket, hanem azt, hogy emberi életünket alapozzuk az
Istenbe vetett hitre, aki egyedül hozhatja meg a végső beteljesedést. A zsinat
végül megemlíti a szabadságot, elsősorban a vallásszabadságot, amelyet gyakran
fenyeget elnyomás. Ez azonban mindig azzal a veszéllyel jár, hogy az embert
megfosztják életének lényeges dimenziójától, és puszta számmá alacsonyítják.

Sok évszázadba tellett a katolikusoknak, hogy a protestánsokat és ortodoxokat
elsősorban ne úgy tekintsék, mint nem-katolikusokat, hanem mint kereszténye
ket, akik testvéreink Krísztusban, s csak másodsorban lássák bennük a nem
katolikust. A muzulmánokat ezerháromszáz; éven át, nem-kereszténynek tekintet
tük, s ők is nem-muzulmánnak tartottak minket. Eppen ma, amikor az igazán
hivők száma megfogyatkozott, s amikor mindnyájan a hitetlenségnek és a mate
rializmusnak hasonló problémáival találkozunk, eljött az ideje annak, hogy a :
keresztények és a muzulmánok egyszeruen hivőknek tekintsék egymást, így
találkozzanak és így működjenek együtt, s csak ezután vegyék figyelembe azt,
hogy ők keresztények és muzulmánok.

Robert Cssper

Istenhit kötelező! -Indonéziában
,,1. A legtökéletesebb Istenbe vetett hit; 2. Igazságos és kulturált emberség; 3.

Hazafiság és Indonézia egysége; 4. Bölcsesség által irányított demokrácia; 5.
Társadalmi igazságosság; ,,- ez az öt elv a hivatalos. indonéz ideológia alapja. Az
első elvből értelemszerűen következik az az igény, hogy mindenki valamilyen
valláshoz tartozzon. Az 1945. évi, első alkotmány "minden pogárnak garantálja
azt a jogát, hogy saját vallását kövesse." A materializmushoz való jogról nincs
szó. Szukarno elnök, amikor iszlám teológiából díszdoktorrá avatták, kendőzés
nélkül szögezte le: "egy ateista nem emberi lény!" Szukarno azóta megbukott. A
rendszerváltozást a muzulmán szélsőségesektöbb százezer, egyesek szerint egy
millió kommunista párttag embertelen megkínzására és meggyilkolására hasz
nálták fel. Vallásfelekezeti tagság és istenhit azóta is kötelező. De milyen az az
isten, amelynek nevében vagy érdekében élő embereket fűrészelnek ketté vagy
pörkölnek lassú tűzön? S milyen kilátásai vannak a vallásnak egyrendszerben,
amely ilyen népirtásnak köszönheti viszonylagos biztonságát?

Indonézia 13 667 szigeten fekszik, de közel 2 millió négyzetkilométernyí terü
letének kilenctizedét az öt nagy sziget: Szumátra, Jáva, Celebesz, Borneo és Uj
Guinea adja (noha az utóbbi kettő csak részben tartozik hozzá, Borneonak kö
rülbelül egy negyede Malaysia része, Uj Guinea fele önálló állam). Indonézia a
világ leggyorsabban szaporodó területei közé tartozik. Népessége 1900-ben 39,
1970-ben 120, 1980-ban 155 millió fő volt. 2000-re 238 millióra számítanak. Az
ország természeti kincsekben. gazdag s termőtalaja jó. A holland gyarmatosítók,
illetve a második világháború alatti japán megszállók azonban tökéletesen
tönkretett és kifosztott gazdaságot hagytak maguk után. A függetlenségi harc
erőfeszítései is terhelték a népgazdaságot. Végül Szukarno gazdaságpolitikája
következtében az országot az anyagi összeomlás veszélyeztette. A hetvenes évek
óta a katonai diktatúra kisebbfajta gazdasági csodát hozott. Az egy főre jutó évi
jövedelem 1966-ban 50 dollár alatt volt. Az 1972. évi 66 dollár a környező orszá
gok között még a legalacsonyabb volt. Az 1970-1980 közötti évi 8 százalékos gaz-.
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