
DISPUTA  
Szociális gondoskodás az iszlámban  a magyarországi közösségek példáján keresztül  
A szociális gondoskodás a mai napig szoros összefüggésben áll a vallással, ami nem meglepő, hiszen a világ majdhogynem összes vallási tanításának, ha különböző arányban is, de szerves részét képezi az elesettek megsegíté-sére való törekvés és a rászorulók iránti empátia ösztönzése a hívekben. A három nagy ábrahámi vallás, a kereszténység, a zsidóság és az iszlám szentírásai egész fejezeteket szentelnek a szegénygyámolításra való ösztön-zésnek, melyben a legnagyobb motiváló erő a mennyei jutalom ígérete. Jézus is efféleképpen buzdítja tanítványait Lukács evangéliumában: „Ha-nem ha vendégséget rendezel, szegényeket, nyomorékokat, sántákat, vako-kat hívjál meg, és boldog leszel, mert nincs miből viszonozniuk. Te pedig viszonzásban részesülsz majd az igazak feltámadásakor.” (Lk. 14,13–14.) A Tóra pedig így fogalmaz: „Amikor földetek termését learatjátok, ne arassá-tok le egészen a mező széléig, és az aratás közben elhullottat ne szedjétek föl. Hagyd ott azokat a nyomorultnak és a jövevénynek. Én, az ÚR, vagyok a ti Istenetek!” (3Móz. 23,22.) A jelen tanulmányban tárgyalt iszlám vallás központi tanításait tartalmazó szent könyvben ezt olvassuk a szegények megsegítéséről: „Akik állhatatosak imájukban, és akiknek vagyonából el-ismert rész illeti a kéregetőket és a kifosztottakat [...], azok megbecsültek-ként a kertekben lesznek.” „Ne adományozz felhánytorgatva, többet várva!” „S enni adnak az ételből – holott szeretik azt – a rászorulóknak, az árvának és a fogolynak. »Csupán Allah arcáért adunk enni nektek, nem akarunk tőletek sem jutalmat, sem pedig köszönetet. Mi bizony egy Urunktól eredő komor és végzetes naptól félünk.«”1 A hazánkban működő szeretetszolgálatok közül a szociális szférában laikusok számára is ismeretes lehet a Baptista Szeretetszolgálat, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat, a Katolikus Karitász, az Ökomenikus Szeretet-szolgálat, a Magyar Református Szeretetszolgálat, a Hit Gyülekezete Szere-tetszolgálata, valamint az Evangélikus Egyházhoz tartozó Oltalom Szere-tetszolgálat. A keresztény karitász sokrétűsége Magyarországon nem véletlen, hiszen a kereszténység központi szerepe hazánkban tagadhatat-lan. Azonban mindig is voltak olyan vallási mikroközösségek, melyek hosszabb-rövidebb ideig megvetették a lábukat az ország területén. Ezek között akad olyan, amelynek a századvég előtt semmilyen hagyománya nem volt hazánkban, például a Magyarországi Krisna-tudatú Hívők Közös-sége vagy A Tan Kapuja Buddhista Egyház, de e dolgozat témája egy olyan vallás szociális tevékenységét fedi le, amely történelmünk során számotte-vő kulturális örökséget hagyott ránk. A muszlim egyházak szakértői által megközelítőleg negyvenezres lé-lekszámra becsült2 hazai muszlim közösség és az őket egybefogó három 
                                                   
1  Kegyes Korán. Szerk.: Dr. Adel Ahmed Alsabahi. Ford.: Karasszon Attila. Bp., 
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muszlim felekezet, a Magyar Iszlám Közösség, a Magyarországi Muszlimok Egyháza és az Iszlám Egyház, valamint az iszlámhoz köthető karitatív tevé-kenységet folytató intézmények közül a Dialógus Platform Egyesület szoci-ális gondoskodással összefüggő működését kutattam abból a célból, hogy feltérképezhessem, hogyan tud megvalósulni az iszlám szociális parancso-lata egy nem muszlim országban. Ez a szociális parancsolat pedig nem más, mint az iszlám öt alappilére közül a harmadik, a zakát, vagyis az ínségadó. Adó lévén ez egy intézmé-nyesített formája a szegénygyámolításnak, melyet a legtöbb vallás erkölcsi kötelességnek tekint. Nagyfokú szociális érzékenységről és egyben állam-szervezői képességről árulkodik a szegények közpénzből való megsegítésé-nek ez a valláserkölcsi alapú megszervezése. Mielőtt részletezném, amit a zakátról érdemes tudni, egy fogalmi tisz-tázásba bocsátkoznék. Alamizsna, adomány, jótékonyság, adó – főleg ezek azok a fogalmak, melyek az adakozás kapcsán felmerülnek, és a zakát mindezeket együttesen foglalja magában.3 Viszont különböző helyzetekben más megítélés alá esnek. Például a böjtmegtörés (a Ramadán utolsó napja) idején, aki az ünnepi ima előtt kiadja a saját és a felelőssége alá tartozók étkeztetési szükségletein túli élelmét a szegényeknek, annak ez elfogadott zakának fog számítani; aki viszont az ünnepi ima után adja ki, annak ez már egyszerű adományként (szadáka) lesz elkönyvelve Allahnál.4 Más sú-lya van tehát a szervezett és a spontán adakozásnak. Mivel Mohammednek mindenképpen meg kellett nyernie a módosabb rétegeket az iszlám ügyének, hogy az tért hódíthasson az Arab-félszigeten, ezért a jótékonyságra vonatkozó parancsolatokat is úgy kellett megfogal-maznia, hogy annak ők is meglássák a hasznát, nemcsak az üdvösség, ha-nem az evilági gyakorlatiasság szempontjából is. Míg a bibliai tized, tehát a javak egytizedének az egyház részére történő beszolgáltatása mindenkire vonatkozik (vö. 3Móz. 27,30.), addig a zakát fizetése csupán azon muszli-mok számára kötelező, akiknek van olyan vagyona, amely egy holdév (hidzsri) eltelte alatt folyamatosan a küszöbérték (niszáb) felett volt, ami aranyban mérve 85 gramm 24 karátos aranyat jelent.5 Ha a vagyon értéke a saját nyeresége által gyarapodott, úgy azt is hozzá kell tenni az ínségadó kiszámításához, ami a huszadrész fele, vagyis 2,5 %. Nem róható ki ugyanis zakát olyan vagyonra, amely természetéből fakadóan nem gyarapszik, így például ingatlanra (kivétel az annak kiadásából vagy eladásából származó jövedelem), lakberendezésre, hátas állatra (autóra) sem.6 Az iszlám értel-mezői az ezüstön, aranyon és pénzen túl zakátra kötelezhető tulajdonokat pedig a következő csoportokba sorolják, melyekre jellegüknél fogva sajátos szabályozások érvényesülnek: állatállomány, mezőgazdasági vagyon, ke-reskedelmi árucikk, méz, ásványkincsek és egyéb hasznot hozó dolgok 
                                                                                                               

(Magyarországi Muszlimok Egyháza) Budapest, 2017. szeptember 16. (továbbiakban: 
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3  A zákát (adakozás). In: Magyarországi Muszlimok Egyházának honlapja: 
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(például bérbe adott lakás).7 Egy ilyen gyakorlatias megfogalmazás után el se lehetne titkolni, hogy az iszlám kinyilatkoztatás egy kereskedő tollán keresztül jött erre a világra. Mivel napjainkban a muszlimok vagyona is főleg pénz vagy ahhoz mérhető vagyontárgyak formájában van, ezért a zakát kiszámítását az arany tőzsdei árfolyamához mérik.8 Mellékesen hozzáteszem, hogy ha csak a közelmúltat nézzük, ebben az árfolyamban igen nagy ingadozás figyelhe-tő meg. 2005 és 2012 között ugyanis a gazdasági világválság hatására ~400-ról majdhogynem ~1900 USD/unciára ugrott,9 így ez jelentősen befolyásolta a zakát értékét is. Az muszlim egyház kizárólag társadalmi egyenlőtlenségek kompenzá-lására továbbíthatja a hívek hozzájárulását. Az iszlám társadalombiztosítá-si rendszere tehát e tekintetben egy vallási köntösbe bujtatott változata a jóléti társadalom modelljének, mivel a feltételek egyenlőségének a megte-remtése a célja, ugyanakkor az ebben való szerepvállalás a jövedelem és vagyon mértékével egyenesen arányos. De nem egyezne a valósággal, ha az iszlámot egyfajta szocialista teokráciának tartanánk, jóllehet a muszlim többségű országokban a zakátot általában beépítik a személyi jövedelem-adóba és az állam kötelességévé válik annak szétosztása.10 A zakát jogosultjait szintén részletesen taglalja a muszlim szociális jogrendszer. Szegénynek minősíti mindazokat, akik nem képesek a min-dennapi létfenntartó szükségleteiket kielégíteni, és a zakátból pontosan annyi jár nekik, amennyi ezt a hézagot betölti. Továbbá rokkantsági támo-gatásként is adható, amennyiben az egyén olyan sérülést szenved, amely után nem képes munkavégzésre. Ugyanakkor a munkavégzésre alkalmas szegények, akik nem törekednek helyzetük jobbításán, és a zakáton élős-ködnének, vagy kéregetnek, holott tudnának dolgozni, ők kiesnek a jogo-sultak kategóriájából.11 Tehát megfigyelhető az iszlám törekvése a koldulás megszüntetésére. Folytatván a sort, a szegényeken és rokkantakon kívül jár a juttatás mindazoknak, akik valamely gyógyíthatatlan betegségben szenvednek, valamint azoknak a börtönviselt muszlimoknak is, akiknek nincsen hozzá-tartozójuk, aki támogatná őket – így a zakát hozzájárul a társadalomba való reintegrációjukhoz. Részesülhetnek belőle azok is, akik adósságukat nem képesek saját erőből törleszteni, továbbá a fiatal házasulandók, végül pedig az átutazók és jövevények, valamint az őket befogadó gazda is élvez-heti a muszlim társadalombiztosítás előnyeit.12 

                                                   
7  Uo., 22–35. p. 
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Érdekes a zakát szó gyöke is, ugyanis ez az arabban megegyezik a tisz-taság, gyarapodás, áldás és dicséret szavak gyökével,13 ami egyrészt az érte járó túlvilági jutalomra, másrészt pedig a lelki és egzisztenciális állapotra gyakorolt jótékony hatására utal. A lelki megtisztulás az iszlámban szoros összefüggésben áll a szolidáris cselekedetekkel, amit a következő Korán-idézet is kifejez: „Vegyél javaikból szadaqát, hogy tisztátalanságukat meg-szüntesd és [a vétkeiktől] megtisztítsd őket (tuzakki him) azzal.” (9:103.) Visszatérve a hazai közösségek kutatásához, fő kérdésem az volt, hogy a magyarországi muszlim mikroközösség is aktívan végrehajtja-e az iszlám szociális parancsolatát, és méretével arányosan, de hasonlóképpen műkö-dik-e, mint más olyan nem muszlim európai országban, ahol hangsúlyo-sabb az iszlám jelenléte. Második hipotézisem a migrációs válság kapcsán merült fel, ugyanis ennek a sajátos társadalompolitikai krízisnek az áldozatai többségében muszlim országokból vándorolnak Európába,14 és jó páran közülük szociá-lis gondoskodásra is szorulnak. Ebből kifolyólag az volt a felvetésem, hogy ez a helyzet lehetőséget adott annak, hogy a magyarországi muszlim közös-ségek szociális tevékenysége láthatóbbá váljék, szélesbítve ezzel a hazai és nemzetközi segélyszervezetekkel való kapcsolatukat. Külön kíváncsi voltam arra, hogy ha egy ilyen válság közepette, amikor a megszokottnál intenzí-vebben artikulálódnak az iszlámmal kapcsolatos előítéletek, vajon milyen hatása van annak, ha a muszlim karitatív tevékenység a társadalmi látóme-zőbe kerül. A 2015-ben tetőpontjára hágott menekültválság és az azzal egy időben sűrűsödő terrorcselekmények által kiváltott sajtóvisszhang miatt az iszlám a nyugati kultúrkör közgondolkodásában a perifériáról beljebb csúszva rendszeresen előhúzható témává vált a kiskocsmáktól az egyetemekig. Ebből kifolyólag a muszlimokkal legfeljebb a kebabosnál találkozó kelet-európai átlagpolgár is kénytelen képet és véleményt kialakítani arról a közösségről, amely a fejlettebb nyugat-európai országok nagyvárosaiban egész negyedek arculatát határozza meg. Ha a történelmünket nézzük, az iszlám korántsem idegen számunk-ra.15 Ami jelenleg itt működő közösségek szempontjából lényeges történel-mi pillanat, az annak a törvénycikknek a hatályba lépése, amikor Magyar-országon - az első világháborús török-magyar szövetségnek köszönhetően - elismertnek nyilvánították az iszlám vallást (1916. évi XVII. törvénycikk az iszlám vallás elismeréséről), ami azt jelentette, hogy a jövőben alakulandó muszlim vallásfelekezetekre ugyanazok a szabályok irányadók, mint ame-lyek a már bevett felekezetek esetében érvényesek. Tehát imaházat, egyhá-zi, oktatási és jótékonysági alapítványt, intézetet, illetve az oktatásügyi törvényeknek megfelelően működő iskolát, kisdedóvót és gyermek-menedékházat létesíthet, egyházi adót szedhet, fegyelmi eljárást indíthat tagjai ellen. Továbbá a magyar törvényeket és a közerkölcsiséget nem sértő hitelveket vallhat és istentiszteletet celebrálhat, valamint elnevezése nem 
                                                   
13  Uo., 13. p. 
14  DE GUTTRY, A. - CAPONE, F. – PAULUSSEN, C.: Foreign Fighters under International 

Law and Beyond. Hága, 2016. 507. p. 
15  Ld. erről részletesen: UDVARVÖLGYI ZSOLT: Az iszlám története Magyarországon. Bp., 
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bírhat faji, nemzetiségi vagy a már bevett felekezeteket sértő jelleggel. Fon-tos még az a kitétel, hogy az egyházközségi elöljárója kizárólag kifogástalan erkölcsű magyar állampolgár lehet (1895. évi XLIII. évi törvénycikk a val-lás szabad gyakorlásáról 1. §, 9. §, 10. §, 13. §), ugyanis emiatt húzódott el az első magyar iszlám felekezet megalakulása, mert az e tisztségre pályázó Abdul Latif állampolgársága török volt.16 A történelem viharai és a kommunizmus vallásellenes ideológiája mi-att egészen 1988. augusztus 15-ig kellett várni az első hivatalosan elismert magyarországi muszlim felekezet, a Magyar Iszlám Közösség megszületésé-ig, melyet dr. Mihálffy Balázs alapított, és Miklós Imre államtitkár, az Ál-lami Egyházügyi Hivatal elnöke hagyott jóvá17 a fent említett törvénycikke-lyekre hivatkozva. Magyarországon jelenleg két bejegyzett muszlim egyház, a Magyar Iszlám Közösség, valamint a Magyarországi Muszlimok Egyháza és egy egyesületként működő közösség, az Iszlám Egyház létezik, melyeknek kö-zös gyökere az 1988-as időpont, mivel az újabb alapítású felekezet magja minden esetben az eggyel régebbiből kivált közösség. A fent megnevezett három közösség mecseteiben lehetőséget kaptam, hogy a vezetőségnek feltegyem a szociális gondoskodást érintő témákkal kapcsolatos kérdéseimet, melyek a konkrét szociális tevékenységeken túl-menően kitértek a menekültválsághoz való hozzáállásra, a zakát rendszeré-re, a muszlim és nem muszlim családtagok közötti viszonyra, a muszlim diákok iskolai helyzetére, a magyarországi és külföldi, muszlim és nem muszlim karitatív szervezetekkel, egyházakkal és alapítványokkal való kapcsolatukra. A mecseteken kívül pedig a török Fethullah Gülen mozgal-mához kötődő Dialógus Platform Egyesületet kerestem fel, melynek karita-tív és kulturális tevékenységeire kérdeztem rá.  A hazai muszlim szervezetek jellemzése 1. A Magyar Iszlám Közösség (MIK) A közösségben (MIK) Tóth István alelnökkel és Kovács Miklós (Ahmed) imámmal készítettem interjút. A közösség vezetését Mihálffy után Bolek Zoltán (Szultán) vette át, és székhelye jelenleg Budapesten, Zugló külterü-letén, a Paskál utca 60. szám alatt található egy nyugodt kertvárosi részen, ahova 2017 tavaszán (a hivatalos megnyitó március 31-én volt) költöztek a Róbert Károly körút 104. alatti Iszlám Centrumból, hogy a jelenlegi hívőlé-lekszámot befogadni képes mecsetet hozzanak létre az újonnan vásárolt ingatlanból. A mecsetet Durics Hilmi Huszeinről, a Horthy-korszakban tevékenykedő bosnyák származású budai főmuftiról nevezték el, aki nem mellesleg a Rongyos Gárdában is harcolt.18 A Róbert Károly körúti régi mecset helyén pedig a szeretetszolgálat által üzemeltetett népkonyha mű-

                                                   
16  GERMANUS GYULA: Allah akbar! Bp., 1973. (továbbiakban: GERMANUS, 1973.) 97. p. 
17  UDVARVÖLGYI ZSOLT: A Magyar Iszlám Közösség megalapítása. (1988) In: 
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18  TÓTH ISTVÁN: Pár szó magunkról. In: A Magyar Iszlám Közösség honlapja. Online: 
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ködik. Budapesten kívül is tartanak fenn még mecsetet Debrecenben, Győ-rött és Siklóson.19 Az egyház honlapjából kiviláglik, hogy egy nyitott és együttműködés-ben motivált közösségről van szó, amely a Korán hirdetése mellett ki kíván-ja venni a részét az ország és az emberiség javát szolgáló tevékenységek-ből.20 Ezzel egybehangzóan hangsúlyozza, hogy elítéli a faji, vallási, etnikai és nemzetek közötti megkülönböztetést.21 Ennek a közösségnek egyik fő ismérve a többihez képest, hogy tagsá-gának jelentős hányada magyar állampolgárságú, azaz itt csoportosulnak leginkább azok az egyének, akik nem „beleszülettek”, hanem életük folya-mának egy meghatározó fordulata az iszlám hitre térés. Érdekes megje-gyezni, hogy a férfi-nő arány 3:7, azaz a női nem felülreprezentált a közös-ségen belül. Sokan közülük muszlim férfival való házasság után tértek át az iszlámra.22 A zakátot kétféle módon hasznosítják: egyrészt az iszlám nemzeteken átívelő ügyének előmozdítására, másrészt a közösség rászorulóinak a meg-segítésére. A hívek adói, közadakozásai és a muszlim segélyszervezetektől érkező adományok egyébként jelentősen hozzájárulnak az egyház fenntar-tásához és fejlesztéséhez, tehát egy kölcsönös folyamatról beszélhetünk az anyagi hozzájárulást illetően.23 Az egyház a hívek lelkiismeretére bízza annak kiszámolását, hogy a ja-vai értéke, a vagyona, illetve az afölött eltelt idő alapján a muszlim jogrend szerint kötelezhető-e a zakát fizetésére, avagy hogy éppen jogosult-e rá. Azonban az interjún elhangzottak szerint ezt kevesen számolják ki ennyire precízen, ami nem jelenti az adakozó kedv hiányát, ugyanis azoknak a muszlimoknak a többsége, akik saját belátásuk szerint gazdagok, azok rendszerint adakoznak is. Ez kétféle módon történhet. Ha valaki jól ismeri a rászorulót, akkor közvetlenül neki adja, ha pedig nem vagy nincs is konk-rét címzettje az adományának, akkor a közösség kasszájába juttatja azt, bízva a vezetőség belátásában, amely ezt szadakának, azaz önkéntes ado-mánynak tekinti, amely nem azonos a kötelezően fizetendő zakáttal, ahogy azt az előző fejezetben kifejtettem. Ebből következik, hogy bár az egyház vezetői külön hangsúlyozzák a zakát fontosságát, a közösségben, a gyakor-latban még sincs egyértelműen szétválasztva e két jótékonysági forma. A társadalmi rétegeket illetően nincs különösebb eltérés az össztársa-dalomhoz, illetve a hagyományos egyházakhoz képest. Ebből egyből kizár-ható az a vélekedés, miszerint a könnyen befolyásolható marginális rétege-ket céloznák meg térítő tevékenységükkel (mellesleg térítés sem jellemző rájuk olyan módon, ahogy azt egyéb kisegyházak esetében tapasztalhatjuk). A szociális gondoskodásban való részvételük széleskörű. Egyfelől lét-rehoztak egy önállóan működő szeretetszolgálatot, amely Észak- és Kelet-Magyarország, illetve Csongrád megye legszegényebb környékein segít a rászorulókon. Főleg a nyugat-európai, javarészt török segélyszervezetek 
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(például WEFA) által a MIK számára szállított adományokat továbbítja a közösség a szeretetszolgálatnak, amely azt eljuttatja a legsanyarúbb körül-mények között élő embereknek. Az adományozásnál nincs se vallási, se etnikai kitétel. Noha előfordulnak közös akciók, de a Közösségtől teljesen függetlenül működik, és a jelenlegi muszlimellenes közhangulat miatt az eddiginél is kevésbé hangsúlyozzák MIK-hez való kötődését. A szeretetszolgálat mellett a Közösség maga is változó gyakorisággal, de rendszeresen szervez élelmiszer- és ruhaosztásokat. Ez a két nagy musz-lim ünnep környékén sűrűsödik, tehát a Ramadán havi böjt vége, illetve a mekkai zarándoklat áldozati ünnepe idején. Ilyenkor a levágott marhák húsának a 80%-át szegényeknek osztják szét. Az muszlim felfogásban a vallás egész társadalomra kiterjesztett érvényességére példa, hogy akár muszlimok, akár nem muszlimok részére csak olyan húsadományt enged meg, amelyet a hívő maga is megehet, tehát ami általuk ehető és az iszlám rendelkezései szerint levágott állatból származik, mert az hitük szerint nemcsak számukra, hanem mindenki számára jó. A böjthónapban minden nap végén ünnepélyes keretek között zajlik az étkezés. A muszlimok ilyenkor böjtmegtörő (iftár) vacsorákon gyűlnek össze, hogy egymás társaságában készüljenek fel a következő napi önmeg-tartóztatásra. Ilyen iftárvacsorákat szokott szervezni a MIK is a zuglói me-csetben, melynek a kerthelyisége ideális tér a közösségépítésre. Az esti ima után pedig az ebédlőben bőséges adagok kerülnek a tányérokra, hiszen aki komolyan veszi a böjtöt, annak egy egész napon át kell beérnie azzal, amit ilyenkor eszik. De nemcsak annak osztanak ilyenkor, aki böjtöl, sőt nem muszlimokkal is szívesen megosztják az asztalukat. Olykor a szomszédok is eljönnek hozzájuk. A mecset felavatására, valamint a Ramadán első napja előtti ünnepi vacsorára külön meg is hívták őket, és közülük valaki alkal-masint a főzésben is segít az iftárokon. Tehát ezeknek az alkalmaknak egy lokális közösségépítő és egyben előítélet-bontó funkciója is van, valamint a közös célú szervezetekkel való kapcsolatépítésre is alkalmas terepet nyúj-tanak. A zsidókból és muszlimokból álló Salaam-Shalom nevű egyesület néhány tagja például részt is vett a böjthónapot megnyitó vacsorán.24 A menekültválság csúcsforgalmában segélyakciókat szerveztek a Kele-ti-pályaudvar területén, ahol ételt és ruhát, takarót és hálózsákot osztottak, valamint a röszkei határra is lementek, ahol szintén hatalmas lélekszámú menekült csoportosult. Majd miután a kerítésépítés miatt Horvátország irányába fordult a menekültek útja, a Közösség a horvát határ környékén is folytatta segélyező munkáját, ahol a határon túlra is könnyebben tudtak segélycsomagokat juttatni, mint Szerbiába, ahol a különféle engedélyek beszerzésének bonyolult folyamata miatt közvetlenül nem, hanem a sza-badkai mecseten keresztül volt lehetőségük hozzájárulni a Horgos környé-kén levő menekülttáborok körülményeinek jobbá tételéhez.25 Nem folytak bele annak boncolgatásába, hogy valóban menekültek-e, vagy abba, hogy hova mennek, ők csupán a Korán szociális parancsolatá-nak tettek eleget. Nem volt számukra jelentősége annak sem, hogy musz-limok-e, akiken segítenek, és fordítva, a menekültek részéről is csak elvétve volt bizalmi jelentősége annak, hogy muszlim szervezet gondoskodik róluk. 
                                                   
24  Uo. 
25  Uo. 



 Szociális gondoskodás az iszlámban Magyarországon     111 

 

Mivel a menekültáradat „frontvonalához” közeli közösségről van szó, ezért több európai muszlim szervezet is felkereste őket Svédországból, az Egyesült Királyságból és Németországból, akik mind hozzá akartak járulni a menekülteket segítő munkához. Angliából például több kamionnyi élel-miszer, ruha és sátor érkezett a Magyar Iszlám Közösséghez, melynek szét-osztásához komoly szervezőmunkára volt szükség. Tehát a menekültválság és a MIK abban tanúsított szolgálata lehetővé tette, hogy a szociális gon-doskodás nemzetközi szintjén is bővítsék a kapcsolataikat. Ezen felül helyi sajtóorgánumokban is szó esett arról – még ha nem is központi helyen -, hogy Magyar Iszlám Közösség ellátmányt oszt a menekülteknek.26 A válság témáján túlmenően a magyarországi karitatív szervezetek közül említésre méltó a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetségének ifjúsági szervezetével való kooperációjuk. Nagyjából évente egyszer egy-egy szegényebb faluban (például Borsod-Abaúj-Zemplén megyében) osztanak közösen ruhaneműt és élelmiszert. A zsidó szervezetek közül a már említett Salaam-Shalom egyesülettel is együttműködnek, de inkább kulturális, mint jótékonysági területen. A vallási szervezetek közül tehát a zsidókkal a leg-szorosabb a kapcsolatuk, és az interjún elhangzottak alapján a kereszté-nyek a leginkább elzárkózottak, holott a MIK több keresztény felekezettel is próbálta felvenni a kapcsolatot. A muszlim szervezetek közül a Közösség a szeretetszolgálat kapcsán említett WEFA mellett az IHH és a Hasene nevű török segélyszervezettel is kooperál egy-egy közös adományosztás erejéig. A 2017-es zarándoklati ünnephez például a Hasene segítségével csomagoltak tíz marha levágásá-ból származó több tonnányi húst a jászszentandrási vágóhídon. Együttmű-ködnek továbbá a Danish Muslim Aid nevű dániai segélyszervezettel, ez a többivel együtt szintén olyan alapítvány, amely javarészt Nyugat-Európában végez jótékonysági munkát, de hatáskörét nézve globális musz-lim segélyszervezetnek tekinthető. Valamennyiről elmondható, hogy a menekültválság kapcsán erősödött meg velük a MIK kapcsolata.27 A bevándorlási hullámmal egy időben kiburjánzó terrorizmus, melyet a tömegkommunikáció rendszerint egybemos az iszlámmal, egybeesik a MIK adóegyszázalék-felajánlásainak visszaesésével, ami számokban kife-jezhető példa a Magyarországon fellángolt muszlimellenességre, azonban így is ezernél többen támogatják ily módon a Magyar Iszlám Közösséget. Ez a szám az alelnök szerint annak köszönhető, hogy ez a muszlim egyház végzi a leginkább szerteágazó szociális munkát, melynek hatásaként sokan az adóegyszázalékkal fejezik ki hálájukat. Szegényekről lévén szó, ez csu-pán darabszámra szerepel az első helyen és csupán töredéke a MIK költ-ségvetésének. Mivel ebbe a közösségbe jár a legtöbb olyan hívő, aki nem muszlim családból származik, így a megtértek és családjuk közti viszonnyal kapcso-latos kérdések itt a legrelevánsabbak. Konfliktus ritkán fordul elő, és főleg olyan esetben, amikor a család valamely másik tagja olyan vallási közös-séghez tartozik, amely határozottan muszlimellenes. Arra is van példa, hogy az iszlám iránt érdeklődő gyermek aggódó szülei látogatják meg a 
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közösséget, hogy információt szerezzenek a magyarországi muszlimokról, és ekkor kellemes csalódásban részesülnek, melynek hatására többé-kevésbé megnyugodnak. A gyermekneveléssel kapcsolatban az elfogadott norma az, hogy ha a friss megtértnek már vannak gyermekei, akkor az ő nevelésüket csak a fogékonyságuk és érdeklődésük mértékével arányosan hozza közel a musz-lim értékrendhez, és tiszteletben tartja a már kialakult világképüket. Nem vár el tőlük olyat, ami kifejezetten muszlimokra vonatkozó előírás (például étkezési szabályok, imádkozás, böjtölés stb.), de ezen felül az erkölcsös életvitelre nevelés ugyanúgy mérvadó. Hasonló ez ahhoz, ahogyan a musz-lim országoknak kell viszonyulni a Korán szerint a nem muszlim állampol-gáraikhoz. Viszont az újonnan született gyermekeket már a teljesség igény-ével neveli a muszlim hitre, de ők is csak akkor lesznek valóban muszlimok, ha már a belátóképességük birtokában elmondták a sahádát – így ez a hozzáállás a felnőttkori keresztséget valló keresztény felekezetek attitűdjével rokon. A magyarországi muszlim diákok iskolai helyzetéről is szó esett. Az ál-talános iskoláknak törvény által előírt kötelessége, hogy valamennyi diák részt vehessen a vallási hovatartozásának megfelelő hitoktatásban (avagy vallásos háttér híján etika órákon), a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 35. §-a értelmében. Mivel Magyarországon két elismert muszlim egyház is működik, így a muszlim diák kérheti iskoláját, hogy az azonos felekezethez tartozó hitoktatót keresse meg. A Magyar Iszlám Kö-zösség erre a célra külön hittanárt alkalmaz, de rajta kívül az alelnök és az imám is rendszeresen járnak különböző iskolákba, hogy a muszlim gyer-mekek a koruknak megfelelő, ellenőrzött forrásból származó hitéleti neve-lésben részesülhessenek. A magyarországi muszlimok maroknyi számából fakadóan csupán elvétve találni muszlim tanulókat az iskolákban, de a Magyar Iszlám Közösség akár egyetlen diákhoz is küld hitoktatót.28 A napjainkban burjánzó muszlimellenes hangulat a szülőkön és a mé-dián keresztül gyakran kihatással van a gyermekekre is, és egyes esetekben ennek az ellenszenvnek muszlim osztálytársuk lesz az áldozata. Kiemelen-dő, hogy konfliktusokat inkább a diáktársak gerjesztenek, mintsem a taná-rok vagy az iskola29 (a rájuk vonatkozó törvények eleve ellehetetlenítik a diszkriminációt), bár korántsem elhanyagolható a pedagógus szerepe en-nek megelőzésében. A Közösség 1995 óta tervezi egy muszlim óvoda létesítését a XV. kerü-letben, de ezt a célt máig nem sikerült megvalósítani, pedig a kötelező óvo-dáztatás törvénye miatt feltételezhető a jelentkezők számának bővülése, azonban ez mégsem éri el azt a szintet, amivel el lehet indítani egy óvodai csoportot. (Az említett, nemzeti köznevelésről szóló törvény 8. § (2) bek. és 4. melléklete értelmében.) A kellő muszlim gyermekszám adott, az akadály inkább a muszlim szülők motivációjában keresendő. Kérdéses, hogy ezen belül milyen okok milyen arányban játszanak közre. Egyrészről felmerülhet az eljutás nehézsége, melyet a Magyar Iszlám Közösség hajlandó lenne orvosolni a gyermekek szállításának kivitelezésével, másrészről viszont felvethető a szegregált neveléssel kapcsolatos ellenérzések és félelmek je-
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lenléte is. Szintén kellő számú érdeklődőt vonzana egy muszlim általános iskola terve is, melyet ugyancsak kitűztek célul, azonban ez az óvodánál is merészebb vállalkozás lenne, elsősorban anyagi szinten, így egyelőre ez a terv is várja az akadályok elhárulását.  2. A Magyarországi Muszlimok Egyháza Ez az egyház a Magyar Iszlám Közösséggel együtt része a Magyarországi Iszlám Tanácsnak, amely arra hivatott, hogy e két egyházi rangú felekezet működését technikailag megkönnyítse, miközben egymástól teljesen füg-getlenül végzik a munkájukat és külön technikai számmal rendelkeznek.30 A Magyarországi Muszlimok Egyházát zömében arabok alapították, akik bizonyos nézeteltérések miatt külön akartak válni a Magyar Iszlám Közös-ségtől.31 Az új egyház létrejöttének dátuma 2000. szeptember 22-re tehető. Vezetője azóta is Sulok Zoltán (Szultán) közgazdász, az iszlám közgazda-ságtan kutatója. A vele készített interjú során alkothattam képet a Magyar-országi Muszlimok Egyháza (MME) szociális gondoskodásban betöltött szerepéről. Ugyanazokat a kérdésköröket boncoltuk, mint a Magyar Iszlám Közösségnél, bár egyes kérdések relevanciája változik a magyar származású tagok kisebb aránya miatt, így például az áttérés családra gyakorolt hatásá-ról kevesebbet beszéltünk, annál inkább az összehasonlíthatóságra legin-kább alapot szolgáltató témákról, mint például a karitatív tevékenységükről – külön kitérve a menekültválság idejére -, illetve annak a kapcsolati háló-jukra és a társadalomra gyakorolt hatásairól, valamint a zakát rendszeré-ről. Az MME hasonló célkitűzéseket fogalmaz meg, mint a MIK. Köteles-ségének tartja a Magyarországon élő muszlimok vallásgyakorlásának az elősegítését, hogy az iszlám öt alappillérének megfelelő életvitelt tudjanak folytatni – ezen belül hangsúlyozza a kötelező jótékonyság gyakorlását (zakát) is. Valamint törekszik a vallásközi párbeszéd előmozdítására és az iszlám vallás és a muszlimok jelenlétének meg- és elismertetésére a magyar társadalommal, illetve a muszlim – nem muszlim kapcsolatok fejlesztésére társadalmi és gazdasági szinten egyaránt.32 Az egyház központja 2011 óta Budapesten a XI. kerületben, a Fehér-vári út 41. szám alatt található mecset, amely jelenleg a legnagyobb musz-lim intézmény az országban, de ezen kívül a VIII. kerületi Dobozi utcában, Szegeden és Pécsett (Jakováli Hasszán Dzsámi) is tartanak fenn mecsetet, de létezik közösségük Salgótarjánban és debreceni muszlim diákokkal is kapcsolatot ápolnak.33 Mivel a regisztráció nem feltétele a tagságnak, és vallási mikroközös-ség lévén minimális a regisztrációs hajlandóság, ezért ha ez alapján akar-nánk megbecsülni az egyház tagságát, igen csekély létszámot kapnánk. Sokkal árulkodóbb azonban a mecsetben imádkozók átlagos száma, melyet az elnök 300-500 főre becsül. Ennek többszöröse az ünnepi imákon való részvétel a böjtmegtörés ünnepén, valamint a zarándoklati ünnepen, ami-
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kor nőket és gyermekeket is beleértve megközelítőleg 2000 muszlim hajt egyszerre térdet Isten előtt a mecsetben. A központi mecsetnek az imahely biztosítása mellett oktatási funkció-ja is van. Hétvégi iskolát tart fenn, ahol több mint 200 diák tanulhat vallási jellegű tárgyakat délelőtti és délutáni turnusban. Jelenleg csupán az igény szintjén fogalmazódott meg egy a nemzeti tantervbe beilleszkedő közokta-tási intézmény létrehozása, ahol külön hangsúlyt kapna a muszlim hit és az arab nyelv tanítása. Fontos hozzátenni, hogy ezt nem szegregált formában, hanem a nyugat-európai mintához hasonlóan képzelik el, vagyis az iskola csupán fel lenne készülve a muszlim diákok eltérő szokásaira, és biztosíta-ná a vallásuknak megfelelő hitoktatást, és mivel a Korán megértését az arab nyelvoktatás meglehetősen elősegíti, ezért az is szerepelne a választ-ható nyelvek között.34 Az oktatási tevékenység mellett a szociális segítségnyújtás területén is igyekszenek szerepet vállalni, viszont jelenleg egy szeretetszolgálat létreho-zásához nincsenek meg a megfelelő feltételeik. Állami támogatást nem kapnak és nem is kérnek egyéb szociális intézmények létrehozásához sem, de a meglévő lehetőségeikhez mérten elkötelezettek abban, hogy az általuk elérhető szegényeket és elesetteket segítsék. A jótékonyság működésére kitérve, a zakát és a szadaká felajánlásá-nak direkt és indirekt formáját egyaránt alkalmazzák a hívők, tehát van rá példa, hogy valaki nemcsak az önkéntes adományt, hanem a zakátot is közvetlenül az általa kiszemelt rászorulóknak osztja szét, aminek általában a személyes ismeretség az oka; némelyek pedig az egyházra bízzák annak felmérését, hogy hova kerüljön az adomány. Akad arra is példa, hogy vala-kik abból a célból keresik fel az egyházat, hogy az szóljon nekik, ha valaki bármilyen vagy egy általuk megnevezett szükséghelyzetben szenved, és ők készek adományukkal támogatni. Ahogy a MIK-ben, úgy az MME-ben sincs ellenőrizve a zakát kötelezettségének pontos teljesítése.35 A közösség összetartását jól jellemzi, hogy krízishelyzetek idején tá-mogatják egymást szervezett adakozás formájában is. Amikor például ha-láleset történik, és a hozzátartozóknak nincs pénze a temetés finanszírozá-sára, akkor az összejöveteleken és a faliújságon meghirdetik, hogy egy testvér támogatásra szorul, tehát célzott adománygyűjtés is történik a kö-zösségben. De nemcsak a sajátjairól gondoskodik ily módon az egyház, hanem például, amikor a menekültek közül többen meghaltak öregségben, különböző betegségekben vagy egyéb okok miatt, akkor szintén gyűjtést szerveztek, hogy méltó temetést kaphassanak, és aki közülük muszlim, az muszlim temetőbe kerüljön. Egyébként Magyarországon Pécsett és a bu-dapesti Új Köztemető 124-es parcellájában található muszlim temető, amely állami kézen van és a Magyar Iszlám Közösség tartja fenn. Mivel az elégetéses temetés tiltott az iszlámban, ezért egy muszlim temetés a legsze-rényebb számítás szerint is legalább 300000 Ft-ba kerül.36 Habár az MME-nek nincs külön alapítványa rá, de szociális tevékeny-ségének része az ételosztások szervezése is, melyek lebonyolítását a nagy-követségek finanszírozása segíti. Ezek alkalmával a környékbeli hajléktala-
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nokat juttatják meleg ételhez Ramadán havában. De az egyház részt vállalt egy vallásközi projektben is, melyet a Magyarországi Krisna-tudatú Hívők Közössége szervez, és amelyen buddhisták, zsidók és különböző keresztény felekezetek is részt vesznek. Ennek keretén belül a főváros szegényeinek osztanak élelmiszercsomagokat és meleg ételt a Blaha Lujza téren. A pro-jektet a résztvevők a kapacitásuknak megfelelően támogatják hol pénzzel, hol természetben, melynek foganatjaként egy-egy alkalommal ezer-kétezer adag élelem kerül kiosztásra. A Magyarországi Muszlimok Egyháza ilyen-kor többnyire a muszlim élelmiszerárusok által felajánlott ételt csatornázza a projekt közös csomagjába.37 A Ramadán havi estéken az MME is szervez böjtmegtörő vacsorákat, melyeken átlagosan 250 ember vesz részt (hétvégéken akár 400 is). Ezek-nek az estéknek a finanszírozása komoly feladatot jelent. Mivel a böjtölő étkeztetése jutalmas cselekedet, ez számos vagyonos muszlimot ösztönöz arra, hogy anyagilag hozzájáruljon a vacsorához, a kereskedők pedig ezek-hez az alkalmakhoz is szolgáltatnak alapanyagokat, melyeket közvetlenül abba az étterembe visznek, mellyel az egyház megállapodott a főzés tekin-tetében.38 Ez a közös tehervállalás jótékony hatással van az egyházon belüli kapcsolatokra, valamint a közösségtudatra, és az MME egész mentalitását áthatja. A menekültválság idején szükségszerű óvatossággal, de aktívan részt vett az egyház a menekültekről való gondoskodásban. Óvatosságra azért kényszerültek, mert attól tartottak, hogy a segítségnyújtás hatékonyságát csorbítaná, ha az akcióik során nyíltan feltüntetnék muszlim mivoltukat. Erre megvolt az okuk, hiszen a muszlimellenes kommunikáció hatásait magukon érezhették. Abban az időben a mecsetbe járók létszáma is lecsök-kent. Gyakran előfordult viszont, hogy akkortájt menekült muszlimok lép-tek be a mecsetbe, és a közösség lehetőséget biztosított nekik a vallásgya-korlásra, és amennyiben mondták, hogy segítségre szorulnak, próbálták betölteni a szükségeiket.39 A segítségnyújtás során tehát csak a menekültekkel való közvetlen érintkezéskor derült fény arra, hogy egy muszlim szervezet önkénteseiről van szó. Árulkodó jel lehet például a nyelvismeret és a „Salem alejkum!” („Béke legyen veled!”) köszöntés. Ahogy írtam, az óvatosságuk megalapo-zott volt, hiszen volt rá példa, hogy amikor egy Egyesült Királyságból érke-zett muszlim jótékonysági szervezet tagjai tradicionális ruhában, turbánnal a fejükön osztottak segélycsomagokat, azzal a váddal illette őket a sajtó, hogy a tálibok toboroznak.40 A MigSzol és a Migration Aid nevű informális szervezetekkel volt szo-ros együttműködésük a 2015-ös krízis idején, akik rendszeresen menekül-tekkel zsúfolt terepeken munkálkodtak. Ők szolgáltatták az MME-nek az információt arról, hogy mik az aktuális szükségletek a helyszínen. Volt, hogy tisztasági betétekből volt hiány, volt, amikor takarók kellettek a hideg miatt az alapvető élelmezésen felül. Ilyenkor a közösségen belül terjedt a 
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hír az előbb felvázolt módon, és aki tudott és akart, hozzájárult a segélye-zéshez. A közösség kereskedői itt is aktívan kivették a részüket. Egy musz-lim pizzériatulajdonos például százötven pizzát osztott szét naponta.41 Mivel 2015-ben a Ramadán hónap beleesett a válság legsúlyosabb időszakába, a megmaradt ételt rendszeresen kivitték az MME aktivistái a Keleti pályaudvarra és a központi mecsethez közel eső Kelenföld vasútál-lomásra is. A legtávolabbi ételosztó pont Szegeden volt, ahol az MME ön-kéntesei százötven adag élelmet adtak a menekülteknek, melyet egy helyi étterem főzött. Amikor a nagyobb szeretetszolgálatok is részt vettek a segélyezésben, a civil önkéntesek háttérbe szorultak és csak azokon keresztül tudtak ado-mányt osztani, ami részben megnehezítette az MME munkáját is. Ez még egy okot szolgáltatott arra, hogy feltűnésmentesen tevékenykedjenek.42 A segélyakciók során az MME se tett különbséget muszlim és nem muszlim között, hiszen a menekültek között is gyakran vegyültek akár keresztények is a muszlim csoportokba, akik a legtöbb esetben akadály-mentesen integrálódtak. Akadt arra is példa, hogy egy hindu nem volt biz-tos abban, hogy muszlim segélyezőktől is kérhet élelmet, és ilyenkor az ételosztók felvilágosították arról, hogy nem tesznek különbséget rászoruló és rászoruló között. A muszlimok számára ugyanakkor bizalmi jelentősége volt annak, hogy muszlimtól kap ételt, ugyanis ez a korábban említett halal törvények értelmében garanciát jelent arra, hogy tiszta és megfelelő módon elkészített húst tartalmaz az étel. A tárgyi segítségnyújtáson kívül tolmácsokat is küldött a közösség, hi-szen az MME köreiben a legszélesebb a paletta az etnikumokat illetően. Így az arabon kívül pastu, urdu és perzsa tolmácsokat is tudtak küldeni mind a pályaudvarokra, mind a határra, ahol az állam által kirendelt tolmács iránti bizalmatlanság indokolta, hogy olyan személy közvetítsen a hatóság és a menekültek között, aki vallásilag és kulturálisan közel áll hozzájuk, és akit egy nem hatósági szervezet rendelt oda. Így sikerült például elérni, hogy felszálljanak a nekik rendelt buszra, és ne gyalog folytassák az útjukat az osztrák határ felé.43 Az egyház tagjai és a nem muszlim családtagokkal való viszony minő-sége széles skálán mozog. Függ attól, hogy magyar származású áttért egyénről van-e szó, vagy olyan Magyarországon letelepedett, külföldről származó muszlimról, aki nem muszlim családba nősült vagy ment férjhez – amely helyzet szintén elkülönítendő nemek szerint az esetleges konflik-tusok mibenlétét illetően. Az iskoláztatás témájához érve az interjú során kiderült, hogy nincse-nek preferált iskolák a muszlim diákok számára,44 akik – ahogy arról az előző interjúban is szó volt – elszórtan járnak különböző iskolákba, így az MME köreibe tartozó gyermekek is csak ritkán tanulnak ugyanazon a he-lyen, tehát az átlagos arányuk az osztályokban reprezentálja az arányukat a magyar társadalomban. 
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A muszlim diákok igényei közül először a speciális étkeztetés került szóba, melynek biztosítása ugyebár minden iskolának kötelező. Hogy a halal étkezés megvalósításával kapcsolatos súrlódásokat elkerüljék, az egyház a vegetáriánus étkeztetés választását javasolja a szülőknek. A közös ételosztáson túl a vallásközi párbeszédnek egyéb területein is képviseli magát az egyház, például a Világvallások Együttműködési Fóru-mában, melynek a Magyarországi Muszlimok Egyháza mellett hat bevett egyház a tagja, köztük buddhisták, krisnások, zsidók és unitáriusok. A fó-rumot a nyugati keresztény felekezetek hiánya miatt újabban Keleti Egyhá-zak Tanácsának nevezik. A tanács a vallásközi párbeszéd előmozdítása mellett ismeretterjesztő és jótékonysági programokat is szervez.45 Az MME az Európai Unióba való 2004-es belépésünk óta tagja az Eu-rópai Iszlám Szervezetek Szövetségének, valamint az Európai Muszlim Ifjúsági és Diákszervezetek Szövetségének, melyeken keresztül nemzetközi tapasztalatcsere valósulhat meg, így például az ifjúsággal végzett munka területén is, amelyről meg kell említeni, hogy az MME esetében nem egy külön szervezeti egységben történik, ahogy az sok egyháznál jellemző. A vezető az iszlámmal kapcsolatos előítéletek leépítésének kulcsát a hiteles információkon alapuló tudásban látja, amely nem az iszlámot kívül-ről szemlélő „szakértőktől”, hanem a vallást hitelesen gyakorló muszlimok-tól származik. Mindemellett a muszlimok jelenkori helyzetének megérté-séhez elengedhetetlen a közel-keleti események ok-okozati összefüggései-nek helyes ismerete, valamint a nyugati hatalmak történelmi felelősségének belátása. Az iszlám szociális gondoskodáshoz való hozzáállásának magvát an-nak közösségtudatában és ebből kifolyólag a szegények iránti felelősségér-zetében látja, melyek példaértékűek a magyar társadalom számára, ugyan-akkor elengedhetetlen, hogy a szociális érzékenyítés megfelelő figyelmet kapjon az állam részéről is. A változás kulcsa pedig a fiatal generáció fele-lősségvállalásra nevelésében rejlik, melyre Sulok szerint várhatóan ered-ményes példának fog bizonyulni a diákoknak kötelezően megszabott ötven óra önkéntes társadalmi munka – a nemzeti köznevelésről szóló törvény 6. § (4) bek. értelmében –, amely paradoxon ugyan, de egyben lehetőség is arra, hogy a fiatalok az aktuális társadalmi problémákkal való közvetlen találkozás révén reflektálhassanak azokra. Így akár a menekültkrízisről és ezen keresztül a muszlim országokból származó emberekről is reálisabb képet alkothatnak.46 Nyugat-Európában az iszlám magasabb arányú jelenléte miatt a tár-sadalomnak eleve lehetősége nyílt személyes tapasztalatokat szerezni a muszlim emberekről, így a róluk alkotott kép kevésbé befolyásolható, mint nálunk, és itt visszakanyarodhatunk annak égető szükségére, hogy hiteles ismereteink legyenek erről a vallásról és kultúráról.  
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3. Az Iszlám Egyház A harmadik és egyben utolsó vallási közösség, amelyet meglátogattam, a 2011-es egyházügyi törvény hatályba lépése óta kívül esik az egyház kategó-rián (2011. évi CCVI. törvény a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról, 14. §), és jelenleg az általa 1996. április 3-án alapított Jótékonysági Béke Alapítványon keresztül működik.47 A korábbi egyházi jogállásba 2003-ban jegyezték be. Az Alapítvány és vele együtt az Iszlám Egyház székhelye Bu-dapesten, szintén a XI. kerületben, a Bartók Béla út 29. szám alatt található Dárusszalam Mecset, melynek alapvető funkciója a korábban bemutatott mecsetekkel egybehangzóan az iszlám öt pillérének biztosítása, a hívők vallási jellegű ügyeinek intézése (ideértve a házasságkötést is), valamint a hit terjesztése a mecseten belül a nem muszlim érdeklődők számára is nyitott szombati előadásokon és kiadványokon (például a Kegyes Korán magyar nyelven) keresztül. Amellett, hogy a pénteki arabul elhangzott prédikációt lefordítják magyarra, az arab nyelv tanításával is foglalkoznak, továbbá, ha valaki külföldön iszlám tanulmányokat kíván folytatni, azt igyekeznek ösztöndíjhoz juttatni.48 Elnökük Saleh Tayseer palesztin szár-mazású fogorvos, aki az alapítás óta feje a közösségnek. Mindemellett az alapítvány célja a rászorulók segítése is.49 A létszámot tekintve a mecsetben egy pénteki imán átlagosan 200-300-an vesznek részt, azon kívül pedig napszaktól, munka-, illetve szabad-naptól és időjárástól függően 5-10-20 körül mozog az imádkozók száma. Bár a többség külföldi származású, azonban ide is járnak magyarok, a tár-sadalmi státuszt illetőleg pedig az eddig tárgyalt felekezetekhez hasonlóan vegyes a felhozatal.50 Karitatív tevékenységük – noha törekszenek rá – az előző két egyház-hoz képest szűkebb terepen mozog. Ezek között első helyen szerepel a Ramadán havi böjtmegtörési vacsora során a szegények élelmezése a feles-legből. Ezek az estek az Iszlám Egyházban is nyitottak, és az ő esetükben ilyenkor jellemző csak az, hogy nem muszlim rászorulók is adományért fordulnak hozzájuk. Ez indokolható azzal, hogy egy bizonyos rászorulói körben elterjedt, hogy a muszlimok Ramadán hónap estéin ételt osztanak, és így szokássá vált, hogy ekkor egy-egy közösséget felkeresnek, holott az IE máskor sem rejtőzik el a segítségkérők elől és nem tesz közöttük vallási különbséget sem. A zarándoklati ünnep során pedig ismerős hentesek által feldolgozott bárányhúst oszt szét a közösség a tagjai között. Ez az alkalom is nyitott, de erre kevesebben jönnek célzottan az adomány miatt, míg a böjtmegtörési alkalmakon akár hajléktalanok is megfordulnak. Ha pedig valamelyik vacsora után maradt még étel, azt szétosztják az utcán.51 A böjtmegtörési élelmezést leszámítva tehát főleg muszlimok fordul-nak hozzájuk szociális segítségért. Erre első példaként a menekültválság került szóba, ugyanis ekkor néhányan a Magyarországon tartózkodási en-
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gedélyt kapott muszlimok közül az Iszlám Egyházat keresték fel, ahol segít-séget kaptak az anyagiak, az élelmezés és ruházkodás problémáin túlmenő-en a munkavállalás területén is, így többnyire az egyház kapcsolatain ke-resztül találtak maguknak munkahelyet, ahol a munkaadó jó eséllyel muszlim volt.52 De nemcsak a jelenlegi helyzetben idekerültek, hanem a már 20-30 éve Magyarországra letelepült muszlim családok is havi-félhavi rendszerességgel fordulnak hozzájuk hasonló segítségért. Amikor 2015-ben a Keleti pályaudvar zsúfolásig volt menekültekkel, az Iszlám Egyház a lehetőségeihez mérten igyekezett ellátni őket élelem-mel. Egy időszakban napi szinten vásároltak nekik kenyeret, sajtot és kü-lönböző konzerveket.53 A hazai muszlim közösségekkel való kapcsolataikat illetően annyit le-het elmondani, hogy bár a megalakulás utáni időkben az ünnepi imákon közösen vettek részt, jelenleg nincs említésre méltó kooperációjuk se a Magyarországi Muszlimok Egyházával, se a Magyar Iszlám Közösséggel, ahogy – a névleges Magyarországi Iszlám Tanácsot leszámítva – e kettőnek sincs egymással; kapcsolatuk mindazonáltal viszályoktól mentes. Habár az IE nyitott rá, más vallású felekezetekkel sincs különösebb együttműködé-sük egy-egy kisebb konferenciát leszámítva, illetve egyéb helyi karitatív szervezettel sem állnak kapcsolatban. Törekszenek arra, hogy ne kerüljenek anyagilag függő viszonyba semmilyen külső szervezettel, így a támogatói rendszerüket igyekszenek inkább maguk között kiépíteni. Ebben különösen sokat segítenek nekik a különböző vállalkozásokat vezető, kereskedelemben jártas módosabb hí-vők.54 Külföldi muszlim segélyszervezetekkel csupán alkalmi jellegű koope-rációik vannak, amire jó példa az a londoni muszlim alapítvány, amely az Iszlám Egyház segítségével juttatott élelmiszeradományokat a Keleti pá-lyaudvaron tengődő menekülteknek. Vélhetően ugyanarról a szervezetről van szó, amelynek a Magyar Iszlám Közösséggel való együttműködéséről már szó esett. Ebben a kétnapos akcióban az IE az élelemhez való hozzáju-tásban segített leginkább. A tavalyi Ramadán idején pedig egy osztrák muszlim szervezet kereste meg őket azzal a céllal, hogy hozzájárulna a böjtölők étkeztetéséhez tésztá-val, rizzsel, olajjal és különböző konzervekkel. Ezt az adományt az IE elfo-gadta és becsomagolta, majd a közösség családjainak továbbította. Mindkét szervezetet jól ismerték, és ezért voltak hajlandóak együttműködni velük.55 Összességében elmondható tehát, hogy a kooperáció területén fokozott óvatosság jellemzi őket. Az adakozásra rákanyarodva, a zakát szintén az előzőekben tárgyalt rendszerben zajlik, ugyanúgy önkéntes alapon. Jellemzően Ramadán ha-vában szokták befizetni, és aki nem az Iszlám Egyház szociális gondosko-dásra elkülönített kasszájába fizeti, az – ha külföldi muszlim – általában hazaküldi a származási országában élő rászorulóknak. 
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Az iszlámmal kapcsolatos előítéletek generálásában szerintük is köz-ponti szerepe van a médiának és a különböző politikai megfontolásokból létrehozott és támogatott terrorszervezeteknek (Al-Kaida, Iszlám Állam), melyek tevékenységükkel egybemossák az iszlám és a terror fogalmát, ami a sajtóorgánumok közvetítésén keresztül torz képet tár az emberek elé az iszlámról. Ezt a bűnbakképzési folyamatot szerintük is tovább rontják az iszlámot felszínesen ismerő „szakértők” nyilatkozásai, így saját szerepüket a probléma megoldásában abban látják, hogy ismeretterjesztő tevékenysé-gükön keresztül reális képet nyújtsanak a vallásukról olyan emberek példá-ján keresztül, akik hitelesen gyakorolják azt. A terrorizmussal kapcsolatban osztják azt a Koránon alapuló hozzáállást, mely szerint, ha valaki egyetlen ártatlan embert megöl, az Allah szemében olyan, mintha valamennyi em-ber életét kioltotta volna. Az ezt leíró szúra folytatása hasznos az iszlám szociális parancsolatának megértésében is: „és az, hogy valaki életben tart-ja, olyan mintha minden embert életben tartana”. (5:32)  4. A Dialógus Platform Egyesület A szervezet egy török és magyar értelmiségiek által 2005-ben alapított egyesület, melynek munkája szorosan összefonódik az iszlám vallással és a török kultúrával. Nevéből lehet következtetni elköteleződésükre a kultúrák és vallások közötti párbeszéd előmozdításában, és honlapjukon is hangsú-lyozzák, hogy a sokat hangoztatott „civilizációk összecsapásának” megelő-zésén munkálkodnak.56 Ennek a gyakorlati megvalósításáról is kérdeztem őket a karitatív tevékenységeik mellett Budapesten, az Andrássy út 16. szám alatt található központjukban, ahol az egyesület főtitkárával, Tütüncü Yunus Emrével készítettem interjút. A szervezet elnöke dr. Szigeti Jenő vallástörténész, akihez tehát szak-mai oldalról is közel áll a vallások közötti együttműködésről szóló diskur-zus. Szigeti célja annak a bemutatása, hogy a három ábrahámi vallás ugyanabban az Istenben hisz, és ezért elengedhetetlen, hogy a közös alapo-kat kihangsúlyozó párbeszéd alakuljon ki közöttük.57 Muszlim részről azt emelik ki, hogy Mohammed próféta idejében is rengeteg kapcsolódási pont volt a három vallás között,58 és ahogy arról már szó esett, a Korán tanításai közé tartozik a „könyv vallásai” iránti nyitottság is. Az egyesület szorosan kötődik az 1999 óta amerikai száműzetésben élő Fethullah Gülen muszlim vallástudós nézeteihez, akinek a nevéhez a jelenlegi török kormány által – különösen a 2016-os „puccskísérlet”59 óta - üldözött60 Hizmet mozgalom kötődik.61 A török állam tavaly óta kéri Gülen 
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kiadatását, de mivel az USA szerint nem ő a felelős a puccskísérletért, ezért a hitszónok vélhetően még hosszú ideig fogja élvezni az Egyesül Államok nyújtotta biztonságot.62 Nem meglepő a rokonszenv az Egyesület és Gülen között, hiszen azt a vallási toleranciára buzdító hangvételt, amely őt jellemzi, próbálják ők is meghonosítani Magyarországon, ezért példaértékű számukra a hitszónok mozgalmának tevékenysége. Ugyanezen okból ütköznek összetűzésbe olyan Magyarországon is működő török szervezetekkel, melyek Recep Tayyip Erdoğan török kormányfő radikális iszlamizmusához állnak köze-lebb. Mivel a „puccskísérlet” alkalmat adott a török kormánynak arra, hogy a számára ellenszenves szervezetekhez köthető személyeket a hatalom erőszakos megdöntésének szándékával vádoljon, ezért ezt a Gülennel szimpatizáló külföldön élő török állampolgárokra is kiterjeszti, ami abban nyilvánult meg, hogy egyes török állampolgároknak egyéb lehetőség híján érvénytelenítették az útlevelét.63 Visszakanyarodva az Egyesülethez, náluk a karitász sok esetben egy-befolyik a kulturális rendezvényeikkel, így a ramadáni ételosztással egybe-kötve kulturális programokat szerveznek évente a Szent István Bazilikánál, ahol a nemzetek és vallások közötti megbékélést hirdetik a török művészet sajátosságait felvonultató programokon keresztül. A résztvevők a török kézművességbe és ízvilágba való belekóstolás mellett dervis táncot is lát-hatnak, amely reprezentálja a Mindenható szeretetét a teremtményei fe-lé.64 Említésre méltó még a „House of One” kezdeményezés népszerűsíté-sére szervezett konferenciájuk, melyről azt kell tudni, hogy a vallási meg-békélést leginkább reprezentáló templom építésének előkészületei zajlanak Berlinben ezen a néven. A „House of One” mindhárom ábrahámi vallás számára biztosítana istentiszteleti helyet, melyeket egy közös társasági tér kötne össze, ahol a hívek párbeszédbe elegyedhetnének egymással.65 Ezen az itthon szervezett konferencián a három vallás képviselői tartottak elő-adásokat a közös gyökerek újra felfedezésének fontosságáról.66 Rendszeresen tartanak fórumokat, melyeken aktuális problémákat tárgyalnak ki, például a migrációs válság, a közel-keleti konfliktusok, a balkáni helyzet és egyéb társadalmi, kulturális témakörökben. Ezekre a programokra sokszor olyan neves előadók is eljönnek, mint például Nóg-rádi György biztonságpolitikai szakértő.67 Remek alkalmak ezek arra, hogy a résztvevők reális képet kapjanak többek között a muszlim emberekről és országokról, ami segít nekik a konstruktív attitűd kialakításában, tehát ezek a fórumok a muszlimokkal kapcsolatos érzékenyítő pedagógia terepei is egyben. 
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Továbbá a török nyelv iránt érdeklődők számára nyelvtanfolyamokat tartanak, melyeken jelenleg 45-en tanulnak, zömében egyetemisták. Leg-inkább a török kultúra iránti érdeklődésből, valamint török emberekkel való munkakapcsolat miatt választják ezt a kurzust.68 Az igen sokszínű magyarországi muszlim közéletben a fent tárgyalt három közösség közül a Magyarországi Muszlimok Egyházával volt példa együttműködésre, amikor az egyik fórumra az egyházból jött hozzájuk előadó, de a többi közösséggel nincs különösebb kapcsolatuk.  Következtetések és javaslatok A magyarországi muszlim mikroközösségek tanulmányozása során körvo-nalazódott, hogy habár az iszlám magyarországi jelenléte korántsem szá-mottevő, a hazai felekezetek munkássága mégsem elhanyagolható az or-szágban jelenlevő vallási kisebbségek kulturális és szociális vérkeringésében. Az ismertetett közösségek alapján elmondható, hogy az iszlám Magyarországon egymástól jobbára elszeparált, de önmagukban aktív és összetartó közösségekből áll, melyek zömében Budapestre és né-hány vidéki nagyvárosra (Pécs, Szeged, Debrecen, Győr) koncentrálódnak. A vallásukat rendszeresen gyakorlók magas aránya miatt a felekezetek palettáján csekélynek ható létszámuk ellenére mecseteikben olykor több százan is megfordulnak, ennélfogva a közösségi életük igen fejlett, amely kihat a szociális gondoskodásban való részvételükre is. A valamennyi közösség esetében szerteágazó karitatív tevékenység leggyakoribb megnyilvánulása az ételosztás, amely többnyire a Ramadán és a mekkai zarándoklat idejére, valamint az ezekhez köthető ünnepek köré koncentrálódik. Azonban az élelmezésen kívül egyéb felmerülő szükségle-teket is igyekszenek betölteni, követve a Korán szociális parancsolatát. Habár a lehetőségeik függvényében mindegyik közösség más és más arányban gondoskodik a sajátjairól és másokról, mindazonáltal az alapel-veik nem engedik meg a különbségtételt muszlim és nem muszlim között. A komplex szociális tevékenység mellett olyan innovatív gondolatok is jellemzik őket, mint például muszlim óvoda vagy iskola alapítása, azonban ezek megvalósítását egyelőre meggátolja a valamennyi közösség működését megnehezítő forráshiány, valamint az országos és helyi hatóságok általá-ban passzív vagy ellenséges attitűdje. Emellett problematikus a hazai muszlim közösségek kooperációjának a hiánya is. Tehát arra a kérdésre, hogy az iszlám Magyarországon a lehetőségei-hez mérten a nyugat-európai és a fejlett muszlim országok mintájára hajt-ja-e végre a Korán szociális parancsolatát, egyértelmű választ kaptam, hiszen a szociális gondoskodás területén valamennyi közösség motivált, és a megalakulásuk óta egyre kiterjedtebb a karitatív tevékenységük. A kap-csolati hálójukról elmondható, hogy belföldön leginkább a zsidó és a keleti vallásokat képviselő szervezetekkel működnek együtt különböző fórumo-kon és segélyakciókon, ami pedig a külföldi kapcsolataik közül kiemelendő, az inkább a nyugat-európai, mint a közel-keleti muszlim szervezetekkel való kooperáció. Ez lehet ad hoc jellegű, mint az Iszlám Egyház esetében a menekültválságra kiterjedő karitatív jellegű kapcsolatok, vagy pedig rend-
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szeres, ahogy a Magyar Iszlám Közösség szervez közös akciókat különböző török szervezetekkel. Arra a felvetésemre, miszerint a migrációs krízis során a magyaror-szági muszlim közösség élt azzal a lehetőséggel, hogy a menekültekkel kapcsolatos karitatív szolgálaton keresztül a társadalmi látómezőbe kerül-jön, azt a megállapítást kell tennem, hogy bár megvan a szándék arra, hogy az emberek pozitív képet kapjanak az iszlámról, azonban mivel tartottak attól, hogy a muszlimokkal szembeni társadalmi ellenszenvet kihasználó és gerjesztő sajtóorgánumok látómezejébe is belekerülnek, ezért fokozott óvatossággal végezték a munkájukat. Ez természetesen nem jelenti azt, hogy maguk a segélyakciók is visszafogottan zajlottak volna, és a saját kö-reikben ne lett volna mindennek visszhangja. Végül a magyarországi muszlim közösségek kilátásaival kapcsolatban elmondható, hogy ha egy ilyen időszakban, amikor a szokottnál nagyobb akadályokba ütközik a fejlődésük, ekkor is képesek pozitívan és a hitüket nem meghazudtolva végezni a rájuk bízott feladatot, ez egy békésebb és tisztább légkörű időszakban meg fogja hozni a gyümölcseit. Hiába kérdéses egy ilyen időszak eljövetele a közeljövőben, ez nem befolyásolja a hozzáál-lásukat, hiszen továbbra is a szemük előtt lebeg a sokat idézett ája: „Csu-pán Allah arcáért adunk enni nektek, nem akarunk tőletek sem jutalmat, sem pedig köszönetet. Mi bizony egy Urunktól eredő komor és végzetes naptól félünk.” (Korán, 76:9–10.) (Verbényi Zoltán)  


