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A magyarországi Kereszténg-Zsidó Társaság és a török-

országi Dialógus Platform Kulturális Eggesület közös szerve-

zésében egy teológiai professzorokból (nagyrészt történészek-

ből) és egyházvezetőkből álló 18 fős delegáció utazott június

21–28. között Isztambulba, illetve az ország más jelentős tör-

ténelmi színhelyeire azzal a céllal, hogy közelről ismerjék

meg a résztvevők a zsidó-keresztyén-iszlám vallások együtté-

lésének nehézségeit és pozitív eredményeit. A magyarországi

küldöttség izraelita, katolikusok, református, adventista teoló-

gusai között a baptisták képviseletében lehettem jelen. 

Mint az ismeretes, Isztambul az

elmúlt évben Pécshez hasonlóan

Európa Kulturális Fővárosa volt. A

két város sok tekintetben mutat azo-

nosságot, de merőben eltérő különb-

séget is. Abban párhuzamos a két

város történelme, hogy mindkettő a

Római Birodalom részeként jelentős

szerepet kapott a múltban. Míg az

egyikben római kori őskeresztyén

sírkamrák és templomromok őrzik

ennek a korszaknak az emlékét, a

másik viszont Nagg Konstantin 324-

ben hozott döntése alapján a biroda-

lom fővárosává és Róma után a

keresztyénség egyik legmeghatáro-

zóbb központjává emelkedett. Abban

is közös mindkét település sorsa,

hogy a középkorban véres harcok

után e városok török-muzulmán meg-

szállás alá kerültek. Míg Pécs eseté-

ben ez 150 évig tartott, addig

Konstantinápoly 1453 óta Isztambul

néven ma is a muzulmán vallás szel-

lemi központja. Közös pont lehet

még az is, hogy a törökök messze föl-

dön híres, országokat letipró hadve-

zére, Nagg Szulejmán szultán éppen a

Pécs közeli Szigetvár ostroma ideje

alatt halt meg magyar földön, akire

mint nagy nemzeti hősre tekint a

török nép. Nekünk persze más a véle-

ményünk róla…

Isztambul tehát mindenképpen

tanulságos színhelye az egymásra

rétegződő korszakoknak, kultúráknak

és világvallásoknak. A város azonban eltér minden más euró-

pai várostól abban, hogy két kontinens határán fekszik. Az

elmúlt években a Boszporusz tengerszoros fölött épített két

gigászi méretű híd nemcsak két földrészt, de két merőben

eltérő kultúrájú és vallású kontinenst is összeköt. A teljhatal-

mú szultánok uralma igaz, hogy már véget ért, de a mai

Törökország gazdasági és politikai ereje nagyobb, mint vala-

ha volt. Az első világháború végén az Osztrák–Magyar

Monarchiához hasonlóan a vesztes államok között szerepelt.

Jelentős területeket veszített el, és már az egész ország teljes

földarabolását határozták el a győztes nagyhatalmak.

Különösen a Boszporusz és Dardanellák tengerszorosokért

folyt ádáz küzdelem, mintegy 250 000 török hősi halottat

hagyva maga után a háború végére. 

Törökország akkori vezetése azonban nem volt hajlandó

aláírni az ő „Trianonjukat” szentesítő békefeltételeket, hanem

tovább küzdött az egységes modern török állam megszületé-

séért. A moszlim vallást leválasztották az állami apparátusról
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Nagg Konstantin 325-ben megkezdett, majd többször átépített Hagia Sophia (Szent

Bölcsesség) temploma Isztambul jelképe, ma múzeumként szolgál



és egy szekularizált országot hoztak létre. Érdekes azonban az

a tendencia, ami napjainkban megfigyelhető Törökországban.

Az utóbbi évtizedekben ugyanis a muzulmán vallás reneszán-

szát éli az országban, különösen a tanultabb fiatalság körében.

A mai statisztikák szerint míg az első világháború idején

mintegy 17 millió lakója volt Törökországnak, addig napja-

inkban megközelíti a 65 milliót, melynek több mint a fele 25

év alatti. Tehát példátlan az a népességrobbanás, ami ebben az

országban történt. Talán ez okozza azt az utolsó évtizedekben

tapasztalt inváziót is, aminek következtében törökök milliói

keresnek ideiglenes vagy végleges új hazát Európa más álla-

maiban. (Európában mintegy 20 millió muzulmán él, melynek

jó része török származású, csak Németországban közel öt mil-

lió a számuk, hazánkban több mint 30 ezer török élhet.)

Törökországban a lakosság 99 százaléka vallja magát

muzulmánnak. Ott-tartózkodásunk idején nem győztünk ele-

get csodálkozni azon, hogy napfelkeltétől napnyugtáig öt eset-

ben sietnek a legközelebbi dzsámiba vagy otthoni imafülké-

jükbe az emberek, és a minaretek magaslatába elhelyezett

hangszórókból a müezzin messze harsogó hangjára szinte

vezényszóra hajoltak földig a férfiak ezrei napkelet felé for-

dulva úgy, hogy a homlokuk a földet érte, majd felemelkedve,

ismét meghajolva fél órán keresztül imádkoztak Ábrahám

Istenéhez.

Az egyik reggel öt órakor kezdődő imaalkalmukon a

hatalmas belvárosi dzsámijukban mintegy 8–10 ezer ember

imádkozott körülöttem. Mivel a pad nélküli templomukban

nem fértek el, a hatalmas oszlopcsarnokos udvar, sőt a kör-

nyező utcák is tele voltak imaszőnyegeiken térdeplő férfiak-

kal. Meglepő volt számomra a fiatalok nagyszámú jelenléte.

De ugyanezt a szokás-törvénytisztelő magatartást tapasztal-

tam azoknál a családoknál is, ahova esténként meghívást kap-

tunk vacsorára, közös beszélgetésre. Amikor eljött az imádság

órája, a vendégeket magukra hagyva a férfiak kivonultak egy

másik szobába, vagy akár az udvarra, és földig hajlongva

együtt mondták el imádságaikat. A nők a háttérbe húzódva

kimaradtak ezekből az imaalkalmakból.

Számomra megrendítő, ugyanakkor félelmetes élmény

volt ezeket az alkalmakat megfigyelnem. A megrendítő az

volt, hogy ezek az emberek napjában ötször elővették a

Koránt, és imádkoztak. Felvetődött bennem a kérdés, hogy a

keresztyének számára mennyire értékes a Biblia, és vajon

hányszor hajtunk akár térdet a teremtő Istenünk előtt.

Megszégyenítő volt látnom ezt a buzgóságot, amit az ő hitü-

kért ezek az emberek megtettek. Ugyanakkor félelmetes is

volt mindezt látnom, mert egy expanzív, globálisan szervező-

dő, stratégiailag átgondolt világvallás vonalai rajzolódtak ki

előttem. Törökországban ugyanis a nemzeti összetartás vallá-

sos ideológiájának alapjait sejtettem meg ebben az iszlám

hitre „ébredés” napjainkban tapasztalt tendenciáiban. Ezzel

szemben pedig ott áll a létszámában drasztikusan csökkenő,

keresztyén hitében és erkölcsiségében meggyengült, kivén-

hedt, posztmodern Európa. Mi lesz vajon ennek a vége? 

A 16 milliós Isztambulban kisebbségben élnek keresz-

tyének, szinte néhány kisebb kerületre korlátozódik a jelenlé-

tük. A város közepén magasodó Hagia Sophia (Szent

Bölcsesség) templomát, melybe valamikor tízezren is befértek

egy-egy keresztyén istentiszteletre, először nagymecsetté ala-

kították, majd múzeum lett belőle. A római katolikusok, illet-

ve a görög ortodoxok is korlátozott létszámban élnek ebben a

városban. Többnyire más országokból bevándorló színes arcú

látogatókat figyeltem meg az egyik katolikus templomban. A

zsidóság létszáma is igen megcsappant a háború után, hisz

többnyire elpusztultak a holokauszt idején, vagy Izraelbe ván-

doroltak ki. Több zsinagóga ma ugyancsak múzeumként szol-

gál. Vasárnap délelőtt egy kis holland protestáns templomra

bukkantam, ahol végighallgattam az angol nyelvű istentiszte-

letet. A lelkész Angliából érkezett ide néhány évre misszió-

munkára. A hallgató-

ság nagyobb része itt is

más országból szárma-

zó és jelenleg Török-

országban szolgálatot

teljesítő atyafiakból

állt.

A meglátogatott

keresztyén templo-

mok, zsinagógák,

dzsámik vezetőivel is

volt alkalmunk rövid

párbeszédre és eszme-

cserére. Nemcsak

Isztambulban szervez-

tek vendéglátóink

programot a magyaror-

szági küldöttségnek, de

az ország több pontján

volt lehetőség a gazdag

történelmi múlt megis-

merésére. Az egyik

ilyen nevezetesség az

ország közepén talál-

ható Kappadókia vidé-
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ke Kayseri/Caesaria tartományi fővárosa és annak környéke, a

keresztyén indíttatású szerzetes mozgalmak szülőhelye. Vagy

a nagy egyetemes zsinatok színhelye, Nicea, Kalcedon és ter-

mészetesen a valamikori

konstantinápolyi bazilika.

Fölkerestük Trója romjait

és a közelében található

valamikori Troászt, ahol

Pál apostol mennyei láto-

másban kapott arra kijelen-

tést, hogy vigye át az evan-

géliumot Európába is. 

Természetesen felke-

restük II. Rákóczi Ferenc

bujdosásának a színhelyét

is a Márvány-tenger part-

ján, Rodostóban, ahol egy

piros-fehér-zöld szalaggal

átkötött koszorút is elhe-

lyeztünk a nagy magyar

szabadsághős szobra előtt

a himnusz eléneklésével. 

Bennem különleges

érzések kavarogtak az uta-

zás végén mind az egymás

mellett egzisztáló vallási

életet, mind a kulturális

hatásokat, mind a virágzó

és rohamosan fejlődő gaz-

dasági összképet látva.

Megállapítható az a tény, hogy a múlt öröksége nem tart meg

és nem véd meg az újabb történelmi korszakok előre nem várt

kihívásaival szemben. Ha Európa és benne a mi kis hazánk,

Magyarország nem ébred föl szellemi tétlenségéből és nihilis-

ta hitehagyásából, nem sok jót remélhet a jövőtől. Erős, élet-

képes nemzetté kell válnunk Istenbe vetett hit és bizalom által,

mert könnyen előidéződhet akár ismét a középkor 150 évig

tartó rémséges álma. Vajon képesek lennénk-e mi mai magya-

rok ismét megvédeni Európa keresztyénségét, mint annak ide-

jén hazájukat, hitüket

védő honfitársaink, akik a

reformáció idején a nem-

zeti nyelvre lefordított

Bibliát a magyar nép

kezébe adták, és buzgósá-

gos imádsággal, tettre és

áldozatra is kész szívvel

küzdöttek hazájuk fizikai

és szellemi felszabadítá-

sáért, és munkálták hábo-

rú dúlta szülőföldjük lelki

újjáépülését. 

Tehát magyar ke-

resztyén testvéreim, látva

korunk újabb szellemi

kihívásait, elkötelezet-

tebb és hűségesebb lelki

munkára fel!

Dr. Mészáros Kálmán 
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