
Az iszlám és a
keresztényüldözés
Ha ismerjük az iszlámot, akkor a fönti cím értelmetlennek látszik: az
iszlám ugyanis, önképe szerint toleráns, ha nem éppen a legtoleránsabb
vallás. Márpedig az eltérő nézetek üldözése összeegyeztethetetlen a
tolerancia fogalmával. A muzulmán hívőknek önképük kialakításá-
ban forrásul szolgált az iszlám számos közismert rendelkezése. Min-
denekelőtt az, hogy a „könyv birtokosait” az iszlám tanítása kiemelt
státusba emelte. „Könyv birtokosai” pedig mindazok, akik valami-
lyen próféta közvetítésével tovább adott isteni kinyilatkoztatáson ala-
puló vallás hívei. Ilyenek a keresztények és a zsidók, akik hite az Ószö-
vetségen és az Újszövetségen alapul, azaz vallási tanításaikat az
Ószövetségben és az Újszövetségben, e két „könyvben” megtalálható
isteni kinyilatkoztatásból vezetik le. Mivel az Ószövetség és az Új-
szövetség Istene a Korán szerint ugyanaz, aki a Koránban is meg-
nyilatkozik, ezért e két vallás híveit „unokatestvéreknek” ismerik el,
és tőlük nem várják el kötelező módon az iszlámra való áttérést, mint
ahogyan azt elvárják mindenki mástól, elsősorban a pogányoknak mi-
nősített emberektől. Az iszlám terjeszkedése során az új területek meg-
hódításakor a muzulmán sereg „fölszólította” az ellenséges terület
lakosságát a megtérésre. Ha azok e fölszólításra fölvették az iszlámot,
akkor ebből következőleg békésen beengedték a hódítókat a váro-
sukba, akik ott berendezték a muzulmán közigazgatást, megszervezték
a hitéletet, azaz röviden: a muzulmán állam részévé tették a terüle-
tet. Ha a lakosság elutasította a fölszólítást, akkor ostromra került sor,
melynek eredményeként a fegyverrel ellenállókat lekaszabolták, a töb-
bieket pedig eladták rabszolgának. Ez alól mentesültek a lakosság ke-
resztény tagjai, őket különleges elbánásban részesítették, amelyről majd
alább szólok. A „térítés” ezen alapvetőnek tekinthető sémája azon-
ban a gyakorlatban sokszor módosult. Tudjuk a történelemből,
hogy Szidzsisztánban (a mai Dél-Afganisztánban) a hódító arab se-
regek tízesével vesztették el a csatákat, de az ellenségeskedés során
a helyi lakosság a személyes kapcsolatok következtében lassanként
fölvette az iszlámot, és befogadta a hódító arab seregeket. Másutt, így
elsősorban a mai Közép-Ázsiában viszont az arab kereskedők jelentek
meg, és a velük folytatott kölcsönösen nyereséges kereskedelem és
más tényezők hatására több nép (így például a tatárok) önként csat-
lakoztak az iszlámhoz.

Az iszlám birodalmában a „könyv birtokosainak” tehát nem kellett
áttérniük az iszlámra, hanem megtarthatták hitüket. Mivel az iszlám
vallási törvényei egyúttal a politikai közösség törvényei is voltak, ezért
számos törvény természetszerűleg vonatkozott a keresztényekre és a
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zsidókra is, de a saría túlnyomó része alól mentességet kaptak, és bel-
ső ügyeikben saját vallási elöljáróik bíráskodtak fölöttük saját törvé-
nyeik szerint. E rendelkezésnek alapja a Mohamed és hívei, valamint
az őket befogadó Medina zsidó törzsei között kötött és „medinai al-
kotmány” néven emlegetett szerződés, amely megadja a más vallási
közösséget alkotó zsidóknak az úgynevezett dzimmí státust.1 A törté-
nelem során eztán mindenütt az iszlám területén a keresztények és a
zsidók dzimmíknek számítottak: belső életüket szabadon alakíthatták,
kifelé viszont muzulmán társaikkal együtt katonai szolgálatot kellett
teljesíteniük, ha a közösséget támadás érte, és nem volt szabad sem-
miféle tevékenységet sem folytatniuk az iszlám hitével és híveivel szem-
ben, továbbá meg kellett fizetniük a dzsizjának nevezett fejadót. Tu-
lajdonképpen ezért élvezett a keresztények lakta libanoni hegyvidék
messzemenő autonómiát az Oszmán Birodalmon belül, ami aztán oda
vezetett, hogy Szíriának a török birodalomból történt első világhábo-
rú utáni kiszakadását követően a terület fölötti mandátumot birtokló
franciák 1943-ban politikai önállóságot is adtak a területnek, létrehozva
így a történelemben első alkalommal a libanoni államot.2 A dzimmí stá-
tus következtében keresztények és zsidók a történelem során a mu-
zulmán államokban bármilyen, még a legmagasabb tisztségeket is be-
tölthették, kivéve a közösség első és legfölsőbb vezetőinek tisztségét.

Ezzel szemben Európában nem tudtak mit kezdeni a más vallású
csoportokkal. Így gyakran gettóba zárták őket, esetleg az inkvizíció
segítségével üldözték, netán végképp el is üldözték őket. Példa erre
az Ibériai-félszigeten fokozatosan kiépülő keresztény királyság tör-
ténete a reconquista idején és azt követően. Az iszlám tehát valóban
toleráns volt bizonyos vallási kisebbségekkel, köztük a kereszté-
nyekkel. Mindez így elbeszélve igaz, ámde sajnos csak az érem egyik
fele. Ezzel együtt ugyanis az is igaz, hogy az iszlám hívei már ko-
ráni szövegek alapján is a legkorábbi időktől kezdődően úgy látják,
hogy az Ábrahámnak adott őskinyilatkoztatás a Biblia könyveiben
(Ó- és Újszövetségben egyaránt) meg lett hamisítva. Tulajdonkép-
pen az iszlám a bennük megnyilvánuló egyistenhittel szemben nem
is akar valami újat hirdetni, hanem pusztán a zsidók és keresztények
torzításait akarja kiküszöbölni, azaz az Ábrahámnak adott kinyi-
latkoztatást akarja az igazságnak megfelelően helyreállítani. Azaz
a zsidók és a keresztények ugyan a muzulmánokkal együtt ugyanazt
az egyetlen Istent imádják, de nem átallották annak szavait meg-
hamisítani. A keresztények, a zsidókkal együtt, mint Isten szavának
meghamisítói azonban már más színben tűnnek föl, mint a „könyv
birtokosai”. A könyvet ugyanis, amelyet birtokolnak, amelyet Istentől
kaptak, nem őrizték meg hűségesen. Az iszlámnak ez a tanítása a két
hit híveinek vitái során nagy figyelmet kapott. A keresztény teoló-
gusok vitatták e vád tarthatóságát, rámutatva arra, hogy az óriási
földrajzi területen, több országban elterjedt és több nyelven ismert
bibliai szöveg meghamisítását csak egyetértésben lehetett volna el-
végezni, márpedig lehetetlen ennyi helyről, ennyi nyelvet beszélő
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embert egy helyen összegyűjteni és rábeszélni arra, hogy a könnyű
vallási parancsokat nehezekre cseréljék föl. A Biblia ugyanis nehéz
követelményeket támaszt a keresztény hívekkel szemben.

A muzulmánok ezzel szemben arra hivatkoznak, hogy a zsidók-
nak Isten adott egy könyvet (azaz egy kinyilatkoztatást) héberül, az
araboknak egy könyvet arabul, ellenben a keresztényeknek négyet
(itt a négy evangéliumra gondolnak) görögül. Ebben az esetben azon-
ban nemcsak a négy könyv, hanem a nyelv is probléma: a zsidó apos-
toloknak miért beszélt az Isten görögül? Továbbá az Újszövetségben
szerepel a jövendölés, miszerint az Isten majd elküldi az emberiséghez
Mohamedot. A keresztények azonban ezt is meghamisították. A ke-
resztények ezzel szemben a muzulmánokat e kérdésben olyan tá-
jékozatlanságban marasztalják el, amely egyben le is leplezi őket.
Ugyan is azon a helyen, amelyre céloznak, a következőket olvashat-
juk: „Amikor pedig eljön a Vigasztaló, akit elküldök nektek az Atyá-
tól…” (Jn 15,26). A szöveg közismerten a Szentlélekre, a harmadik is-
teni személyre vonatkozik, de a muzulmánok ezt a mondatot
vonatkoztatják Mohamedra. Ugyanúgy, mint ahogyan a manicheusok
ezt a mondatot Mánira, saját prófétájukra vonatkoztatták. Azaz az isz-
lám vádja világosan mutatja, hogy a kereszténységet nem eredeti, ha-
nem szektás változatában ismerték meg, keresztényellenes vádjaik
is szektás gyökerűek. A keresztények tehát Isten szavának megha-
misítóiként, Mohamed küldetésének tagadóiként, és így az egész em-
beriség félrevezetőiként már más elbírálás alá esnek, mint egyszerű
„unokatestvérek”. Márpedig az iszlámon belül tanítási különbségek
miatt gyakran véres háborúk dúltak. Gondoljunk itt a közvetlenül Mo-
hamed halálát követő kalifák történetére. A harmadik kalifát, Osz-
mánt (is) megölték, de halálánál állítólag jelen volt Ali, Mohamed uno-
kaöccse és veje, aki a hírek szerint semmit sem tett a gyilkosság
megakadályozásáért. Ezáltal sokak szemében gyilkosság részesévé,
azaz bűnössé vált, és mint ilyen kizárta magát a hívők közösségéből.
Ha pedig nem tartozott a hívők táborába, akkor nem lett volna sza-
bad megválasztani kalifának, márpedig ő lett a negyedik kalifa.

Érthető tehát, hogy akik a bűn, a hívő és a hívek közössége fogal-
mát így értelmezték, azok más kalifát szerettek volna látni, és, mivel
az iszlámban az igaz hitért harcolni is kell, annak érdekében fegyvert
is fogtak. Akik mindezt nem így látták, azok is fegyvert fogtak saját ka-
lifájuk védelmében, és így óriási háború tört ki a nézeteltérés mentén,
amelybe egyrészt sokan belehaltak, másrészt szétszakadt az iszlám: Ali
híveit ismerjük ma a síita néven, ezzel szemben Moáwijának, az el-
lenkalifának a táborát alkották a szunniták. Azok pedig, akik mindkét
tábor véleményét elutasították, kháridzsita néven egy harmadik csoportot
alkottak, és fegyveres támadásaikkal évszázadokon keresztül zaklat-
ták mindkét másik csoportot. Azaz a példa mutatja, hogy az iszlám-
ban a tanítás és a helyes hit iránti elkötelezettség gyakran torkollott fegy-
veres konfliktusba. Senki sem gondolhatja tehát, hogy Isten szavának
meghamisítói nem találhatták magukat sohasem szemben ezzel a
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mentalitással. Így például II. Hákim (996–1021) egyiptomi fátimida
kalifa közismertté vált keresztényellenes politikájáról. Ez az iszlámnak
az síita, azon belül iszmailita irányát követő kalifa komolyan vette a
vallás előírásait, és számos dekrétumával igyekezett az egyiptomi-
ak életet élvező társadalmából egy komoly, vallási parancsok szerint
élő népet formálni. Ennek során igyekezett mindenkit a vallás tör-
vényei szerinti életre szorítani. E törekvései során nem próbálta meg
sem a zsidó, sem a keresztény közösséget istentiszteleti tevékeny-
ségében korlátozni, de minden egyéb tekintetben számos nehézsé-
get támasztott velük szemben. Egy állítólag a Mohamed utáni má-
sodik kalifa, Omar és a keresztények közt megkötött egyezményre
hivatkozva számos megkülönböztető intézkedést és korlátozást ve-
zetett be a keresztényekkel szemben.

Az intézkedések következtében tilos volt a keresztényeknek kör-
menetet tartaniuk, tilos volt ünnepeiket a templom falain kívülre vin-
niük, tilos volt harangozniuk, és tilos volt a keresztet nyilvánosan
mutatni. Templomokat romboltak le, és a keresztényeknek megkü-
lönböztető öltözéket kellett viselniük. Ezek tartozéka volt egy bizo-
nyos típusú öv, a fekete turbán és néhány hasonló módon uniformizált
ruhadarab. Nyilvános fürdőkben is a keresztényeknek egy fajta nyak-
láncot kis fakereszttel, a zsidóknak pedig csengettyűt kellett a nya-
kukban viselniük megkülönböztetésül. Az uralkodó dívánjában a nem
muzulmán tagokra erős nyomás nehezedett, ezért közülük számo-
san áttértek az iszlámra. A lakosság egy része azonban a megkü-
lönböztető intézkedések elől elmenekült a szíriai sivatagba, vagy
Latakia (Laodikeia) és Antákia (Antiokhia) környékére. Mindezek az
1004-ben bevezetett megkülönböztetések összeegyeztethetők voltak
az iszlám tolerancia-fogalmával, mert a hagyomány, mint említettük,
tudni vél egy korábbi szerződésről, és az intézkedések állítólag e szer-
ződés paragrafusainak megfeleltek. Ugyanakkor azt is tudni kell, hogy
erre az állítólagos szerződésre hivatkozva az iszlám világának más
pontjain már korábban is bevezettek hasonló szabályokat. Állítólag
Mutawakkil (abbászida) kalifa már 850-ben Bagdadban is hasonló ren-
deleteket hozott, és állítólag Dzsauhar is, a fátimidák hadvezére, ami-
kor 969-ben Egyiptomot elfoglalta és kiszakította az abbászida kalifátus
kötelékeiből, egyszer már bevezette ugyanezeket a rendelkezéseket.
Azaz II. Hákim kalifa nem tett semmi mást, csak megkísérelte újra
föléleszteni a korábbi idők hagyományait. Nyilvánvalóan törvény-
telenül járt azonban el, amikor 1008-tól kezdődően elkezdte a temp-
lomok és kolostorok fosztogatását, azokat magukat lerombolta, te-
rületüket konfiskálta. Ezt már semmiféle állítólagos szerződéssel sem
lehetett igazolni. A dekrétumai közül azt, amelyikkel a jeruzsálemi
Szent Sír Konstantin császártól épített templomának egyes részeit le-
romboltatta, még keresztény kancellárjával és vezírjével is aláíratta
1009-ben. A szent helyek elleni határozatait azonban állítólag nem ke-
resztényellenes beállítottsága motiválta, hanem inkább a pénzhiány.
Szüksége volt katonái fizetése és a leromlott állapotú mecsetek re-
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nováltatása érdekében nagyobb összegekre, és mindezt a keresztény
közösséggel fizettette meg.

A most elmondottak azonban mellesleg jól mutatják azt is, hogy a
keresztény (és zsidó) dzimmík, ha általában véve megbecsült tagjai vol-
tak is a társadalomnak, minden időben ki voltak téve annak, hogy a
súlyosbodó körülmények, vagy éppen valamelyik uralkodó szeszé-
lyének következtében a muzulmán többségtől jogosnak tekintett szank-
ciók vagy hátrányos megkülönböztetések célpontjaivá váljanak. Ez te-
hát az iszlámnak a keresztényekkel szemben mutatott általános
idegenkedésének bizonyítéka. A kereszténységgel szemben érzett ál-
talános idegenkedés más szempontokkal egészül ki, ha a keresztények
társadalmilag is a muzulmánoktól elkülönülő csoportot alkotnak. Ilyen
esetre több példát is találhatunk, de most lássunk csak kettőt. Az egyik
példa mindaz, ami Libanonban történt 1860-ban. Libanon ekkor még
nem volt önálló ország, hanem része volt az Oszmán Birodalomnak.
Az isztambuli kormány a mai Libanon területét két kaimakámátusra
osztotta abból a megközelítőleg helyes meggyőződésből kiindulva,
hogy a Beirúttól északra elterülő vidék alapvetően maronita keresz-
tény lakossága egy egységet képez, míg Beirúttól délre a többség drúz.
A Bierúttól északra elterülő kaimaká má tust a beirúti pasalikhoz ren-
delték, és a beirúti pasalikon keresztül a mai Szíria egy részéhez, a
Beirúttól Délre elterülő kaimakámátust viszont a szidóni pasalikhoz,
illetve azon keresztül ugyancsak szíriai területekhez csatolták. Ami-
kor a keresztény kaimakámátus rátermett vezetője, Haidar pasa meg-
halt, szociális forradalom tört ki a vidéken. A szegény parasztok föl-
lázadtak a földbirtokosok ellen, és az úgynevezett „fiatalok vezetői”
elkobozták a vidék hagyományos uraitól földjüket. Ez a társadalmi
fölfordulás átterjedt a déli pasalik keresztények lakta területeire is.
A mozgalom ugyan nem érintette a drúzokat, de ők kihasználva a ke-
resztények közötti egyenetlenségeket és zavaros viszonyokat, még mi-
előtt a „fiatalok vezetői” megszilárdíthatták volna uralmukat, meg-
lepetésszerűen (muzulmán szövetségeseikkel együtt) megrohanták a
keresztény területek védtelen lakosságát, és óriási mészárlásba kezd-
tek. Május 26-én kezdték a támadást Beit Meri falujánál a Beirúttól Ke-
letre elterülő vidéken, majd onnan haladtak tovább a Damaszkuszba
vezető út mentén Zahléba. Itt ugyan először egy maroknyi keresztény
kemény ellenállásába ütköztek, de azokat hamar fölszámolták. Eztán
az öldöklés átterjedt a déli kaimakámátus területére. A drúzok ha-
mar segítséget kaptak a Hauránban (mai Szíria déli része) élő test-
véreiktől. Haszbajában és Rasájában a keresztény lakosság védelmet
keresett a török helyőrségnél, de azok kiszolgáltatták a védtelen pol-
gári lakosokat a fegyveres drúz bandáknak.

A déli Vádi Tajm irányából a drúzok ismét megtámadták Zahlét.
Ez a görögkatolikus város gyakran megvédte a tőle Északra elterü-
lő Beka völgy keresztény falvait, de ez alkalommal, még ki sem he-
vervén az előző támadást, hamar elesett az ellenséges túlerővel szem-
ben. A drúzok gyújtogattak, fosztogattak, öldököltek. A lakosoknak
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csak egy kis része tudott elmenekülni a helyi jezsuiták vezetésével.
Eztán Dair al-Qamar, a keresztények másik erőssége a térségben, ju-
tott hasonló sorsra. A török helyőrségek tétlenségükkel mindenütt
aktív bűnrészességet vállaltak az öldöklésben és pusztításban.
Mindeközben a beirúti pasa a partvidék keresztény településeit dúl-
ta föl. Nem maradt ki azonban Damaszkusz keresztény lakossága
sem az eseményekből: a helyi muzulmánok a libanoni események
hírére azonnal keresztény polgártársaiknak estek, akik rémes gyil-
kosságok áldozataivá váltak. Néhány nap alatt a becslések szerint
22.000 keresztényt öltek meg, számosan elmenekültek. A keresztény
lakosság anyagi javai földúlva, fölégetve maradtak a néhány napi
őrjöngés után. A számok értékeléséhez tudni kell, hogy a terület la-
kossága száz évvel később 1.500000 volt. A száz évvel korábbi, föl-
tehetőleg jóval kisebb számú lakosság, és azon belül a keresztények
számához képest a huszonkétezer keresztény halott óriási veszte-
ségnek tekinthető. A gyilkosságsorozatnak nem a kielégített vérszomj,
hanem az európai hatalmak partra szállása vetett véget. A francia ka-
tonaság megjelenését követően a gyilkosok visszatértek lakhelyük-
re. Az eseményeket a korabeli politikában genocídiumnak értékelték,
és az európai fölháborodást követően a felelősöket megbüntették: a
damaszkuszi pasát kivégezték, a beirúti pasát fölmentették, és száz-
ötven embert vagy fölakasztottak, vagy golyó általi halálra ítéltek.
A bűnösök túlnyomó része tehát elkerülte a felelősségre vonást, a meg-
gyilkoltakat pedig már nem lehetett föltámasztani.

Hasonló genocídiumra került sor az első világháborúban is az Osz-
mán Birodalomban. Az örmények elleni török akciókról általában min-
denki tud. A részletek azonban nem ismertek az európai közvélemény
előtt, legföljebb Franz Werfel örökbecsű irodalmi műve alapján. Ha
valaki jobban megismeri az eseményeket, akkor elborzad annak lát-
tán, hogy miként végezte ki a török katonaság az örmények lakta vi-
dékeken a városok főterén az örmény értelmiségieket, lábuknál fog-
va fölakasztva és fejüket levágva, tömegesen. Fényképek bizonyítják,
miként hajtották el őket hatalmas csoportokban, és meneteltették őket
mindaddig, míg utolsó emberig meg nem haltak. A mai szíriai Deir
el-Zorban egy templom, és a templom alatt egy múzeum mutatja, hogy
az egészen odáig lehajtott örményeket egy barlangba terelték, és
mindannyiukat mérges gázzal megölték. Az örmény genocídium so-
rán természetesen keresztény mártírnak is tekinthető mindenki, de
elsősorban azok, akiknek fölajánlották életükért cserében az iszlám
hitére való áttérést, ám azok elutasítva a menekülés lehetőségét in-
kább a halált választották. Ezek az események általában véve min-
denki számára ismertek és még ma is nagy teret kapnak a sajtóban,
de most inkább egy másik népirtásról kell beszélnünk, amely ezzel
párhuzamosan történt, ám nem kapott figyelmet.

Tudni lehet, hogy a termékeny félhold vidékét az ókorban egy ará-
mi (sémi) nyelvet beszélő lakosság birtokolta. A keresztény hitre tért
arámiakat nevezték szíreknek. A mai Szíriát nem véletlenül nevezik

Az örmény genocídium

A szír kereszténység
megsemmisítése
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Szíriának: ettől a keresztény arámi lakosságtól, amely az ország több-
ségét tette ki, kapta a terület a nevét. A keresztény lakosság azon-
ban az iszlám terjedésével párhuzamosan egyre csökkent, és jólle-
het mindenütt megmaradtak töredékei, egyben, egy csoportot
képezve a termékeny félhold északi részén, a mai Törökország déli
területein, ott is Túr Abdín megyében maradtak fönn. Aki ma arra
utazik, számtalan még álló, és ugyancsak számtalan már romba dőlt
szír kolostort találhat. A vidéken virágzó keresztény kultúra és ará-
mi hagyományok éltek. Az örmény genocídiummal párhuzamosan,
annak árnyékában a törökök ezt a szír anyanyelvű lakosságot is cél-
ba vették és megsemmisítették. Túr Abdín vidékén mindössze 2.500
szír keresztény maradt, miközben az akkor alakuló Szíriába 400.000
szír menekült érkezett. Sokan mások Libanonba mentek, de Euró-
pába is jutott belőlük. Egyedül Güterslohban, egy német kisváros-
ban 10.000 szír keresztény él ma, azaz négyszer annyi, mint erede-
ti lakhelyén, Túr Abdínban. És még nem beszéltünk a nagyobb német
városokról, Párizsról, és egyéb európai helyeken kívül az Egyesült
Államokról. A szír kereszténységet szétszórták, megsemmisítették.
Az Európában élő szír kereszténység sorsa a néhány generáción be-
lüli beolvadás. Ezzel egy nagy kulturális hagyományokkal rendel-
kező nép, és egyszersmind egy nyelv is eltűnik a földről.

A keresztényüldözés azonban nem mindig ölti egy genocídium
méretét, és tulajdonképpen nem is kell mindig hozzá különleges ürü-
gyet keresni. Elegendő valakire rábizonyítani, hogy megsértette a pró-
féta személyét. Közismert eset a néhány évvel ezelőtti karikatúrák
példája. A rajzok tulajdonképpen ostoba módon megsértették a pró-
fétájuk felé tisztelettel forduló muzulmánok érzéseit, akik az eset is-
mertté válása után az egész iszlám világára kiterjedő tüntetésekkel
válaszoltak. E jogos fölháborodásuk azonban már jogtalan formá-
kat is öltött: egy tudatlan török suhanc följogosítva érezte magát arra,
hogy a (protestáns) Dániában (föltehetőleg hitetlen) dán újságírók-
tól közzé tett rajzok miatt válaszul megöljön egy olasz katolikus pa-
pot Törökországban.

Nem kell azonban rajzokat publikálni ahhoz, hogy alkalomadtán
a próféta megsértésével vádolják valamelyik keresztényt. Az utób-
bi időből ismert esemény volt Pakisztánban, hogy egy keresztény asz-
szonyt a próféta megsértésének vádjával halálra ítéltek. Az asszony
nem tett mást, mint ragaszkodott keresztény hitéhez. Ez a ragasz-
kodása azonban egyes vérmes muzulmánok szemében azt jelentette,
hogy nem ad hitelt Mohamednak, aki az iszlámot hirdette, azaz ha-
mis prófétának tartotta. Márpedig ez sértés, a próféta megsértésé-
ért pedig halál jár. Ezzel tulajdonképpen elértünk addig a határig,
ahonnan már nem lehet tovább menni: gyakorlatilag ezzel a váddal
bármikor, bármely keresztényt halálra lehet ítélni. Ugyanakkor, sa-
ját tapasztalatomból tudom, az utóbbi évtizedekben Kairó köny-
vesboltjai tele voltak olyan könyvekkel, amelyek a Bibliát, a Bibli-
án alapuló keresztény tanítást és Jézus Krisztus istenségét támadták.

A próféta
megsértésének

gyakori vádja
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A keresztény világon nem söpörtek végig tüntetések, „jogos” fölhá-
borodásában senki sem ölt meg egyetlen Európában élő muzulmánt
sem. Akkor végül is ki toleráns? Az iszlám vagy a kereszténység? De
lássuk, mit érez egy üldöztetések elől Európába menekülő keresztény,
aki úgy érkezik ide, mint egy a keresztény hite miatti megpróbál-
tatások elől gyakran csak az életét mentő hívő az európai, boldogabb
sorsú keresztény testvérei közé. Azt kell tapasztalnia, hogy senki sem
törődik vele. A keresztény Európa teljesen érdektelen az irányukban,
de ha nem, akkor csak zavaró tényezőnek számít. Európa ugyanis
a muzulmánoknak udvarol, azokkal akar „párbeszédet”, azok ke-
gyeit keresi. Ismert tény, hogy újabban egyes európai városokban nem
állítanak karácsonyfát, nehogy az ott lakó muzulmánok érzékeny-
ségét sértsék. Európa szégyelli keresztény voltát, ha ugyan az. Szé-
gyenszemre Angliában megtörtént, hogy a „tapintatos” városi ve-
zetőséget az ott élő zsidó és muzulmán kisebbség vezetői kérték meg,
felejtsék el saját határozatukat, és állítsanak karácsonyfát. Német or-
szágban muzulmán szülők tiltakoztak az osztályteremben találha-
tó feszület ellen, és kérték annak eltávolítását. Próbálna meg csak va-
lami hasonlót egy keresztény az iszlám világában!

Toleráns iszlám? Természetesen a muzulmánok is, miként a ke-
resztények is, sokfélék. A kereszténységben azonban vannak át nem
léphető határok. Ezek egyike a gyilkosság. Különösen bizarr dolog
az, ha valaki Isten nevében gyilkol (volt rá példa a történelemben a
kereszténység részéről is bőségesen), miközben Isten maga tiltja a gyil-
kosságot. A kereszténység azonban egyre inkább abba az irányba fej-
lődött, amely a gyilkosságot minden körülmények között tiltja. A mág-
lyák tüze kialudt. Az iszlám is tiltja a gyilkosságot, ha valaki nem
fegyverrel harcol az iszlám ellen. A belső tévtanok elleni harc azonban
az iszlám esetében egyre inkább kiterjedt (példa erre az iraki és a szí-
riai polgárháború), és a szakadár csoportokon kívül a keresztények is
gyakran váltak fegyveres akciók céltábláivá. Manapság azonban
megjelent az iszlámnak egy olyan militáns ága, amely semmitől sem
riad vissza a hit nevében. Az egyes csoportok egymást is, de egymással
egyetértésben a keresztényeket is gyilkolják. A szemünk előtt semmisült
meg a kétmilliós iraki kereszténység, és a szemünk előtt van meg-
semmisülőben a kétezer éves szíriai kereszténység. (A damaszkuszi ke-
resztények között Szent Pál jövevény volt!) Ez is genocídium! A ge-
nocídiumok sorozatát elkövető iszlámot vajon nevezhetjük-e
toleránsnak? A keresztények mindezek láttán vajon szóltak-e akár egy
szót is a néhány rajz miatt már gyilkoló muzulmánoknak? Vagy egy-
re csak udvarolnak nekik? Vajon biztos az, hogy ez pusztán toleran-
cia Európa részéről?

Toleráns iszlám?
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