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A 2001. szeptember 11-i merénylet ötéves évfordulóját követő napon, 
2006. szeptember 12-én XVI. Benedek pápa előadást tartott a regensburgi 
egyetem nagy aulájában a német tudományos élet képviselői előtt. Az 
előadás címe: „Hit, értelem és egyetem”. 
Aligha szereztünk volna tudomást a jeles eseményről és a keresztyén teo-
lógia alapkérdéseit feszegető színvonalas előadásról, ha nem hangzik el 
benne egy ad hoc idézet, amely csak igen lazán és annyira áttételesen kap-
csolódik az előadás témájához, hogy könnyűszerrel mellőzni is lehetett 
volna. Az idézet II. Manuél Palaiologosz bizánci császártól való, aki rend-
kívül érdekes és gazdag irodalmi örökséget hagyott maga után; teológiai 
értekezéseket, retorikai műveket, alkalmi írásokat és leveleket. Az írói 
tehetséggel bőségesen megáldott és irodalmilag képzett császár 1394 és 
1402 között párbeszéd formájában lejegyezte egy művelt perzsával ko-
rábban (1391) folytatott vallási vitáját. Ennek a dialógusnak a szövege 
került a pápa kezébe1, és ebből idézte az elhíresült mondatot: „Mutasd 
meg nekem, mi újat hozott Mohamed, és csak gonosz és embertelen dol-
gokat fogsz találni, mint az a rendelkezése, hogy az általa hirdetett hitet 
karddal kell terjeszteni.” 
Alig jutott el az idézet híre a muzulmán országokba, máris hatalmas fel-
háborodást váltott ki. Tüntetések, fenyegetőzések és erőszakos cselekmé-
nyek követték egymást. A pápa nem győzött mentegetőzni, bocsánatot 
kérni és nyugalomra késztetni a felháborodott muzulmán híveket. 
Az emberek tudatáig csak annyi jutott el, hogy támadás érte az iszlámot, 
megrágalmazták a Prófétát, és mindez onnan érkezett, ahonnan legkevés-
bé várták, az egész keresztyén világot szimbolizáló római pápától, a Vati-
káni állam fejétől. Nyugaton értetlenkedtek, hogy az összefüggéséből 
kiragadott idézet ekkora felháborodást válthatott ki. Sokan többszörös 
manipulációra gyanakodtak, s ha már nem tudták értelmezni, próbálták 
valamiképpen megmagyarázni a felzúdulás és az atrocitások irracionális 
mértékét.  
A vatikáni diplomáciának végül is sikerült lecsitítani a tiltakozó megmoz-
dulásokat, s a pápa beszéde, amilyen hirtelen közhírré tétetett, ugyanolyan 
hamar el is tűnt az újságok lapjairól. Anélkül azonban, hogy a tudós pápa 

                                                 
1 A kritikai szövegkiadást, a magyarázó jegyzeteket és a francia nyelvű fordítást 
Theodor Khoury, a münsteri egyetem emeritus teológiai professzora készítette el 
és adta ki Párizsban még 1966-ban. 



MEGFONTOLÁSOK 
 

117 

117 117 

amúgy figyelemre méltó előadásának a tartalmát az egyházi közvélemény 
valamennyire is komolyan vette, vagy bárki elmélyült teológiai elemzés 
tárgyává tette volna. Egyszerűen napirendre tértek fölötte.  
A kifogásolt mondat egy vallási párbeszédből való, amely tartalmilag hitvi-
tát takar. A pápa előadásából nem tudjuk meg, hogy a dialógusban részt-
vevő másik fél mit válaszolt a felszólításban megfogalmazott sommás 
ítéletre: „Mutasd meg nekem, mi újat hozott Mohamed, és csak gonosz és 
embertelen dolgokat fogsz találni, mint az a rendelkezése, hogy az általa 
hirdetett hitet karddal kell terjeszteni.” Vajon igyekezett megcáfolni az 
állítás igazságát, vagy egyszerűen válaszra sem méltatta? Mert ezt nehéz 
lenne elképzelni egy hithű és tudós muzulmánról. Ha ugyanis elfogulatla-
nul vizsgáljuk Mohamed élettörténetét, az általa hirdetett vallási tanokat 
és társadalmi reformokat, aligha hagyhatunk jóvá egy ilyen kijelentést. Ha 
fontolóra vesszük, hogy mit jelentett az iszlám megjelenése az arab po-
gánysághoz (dzsáhilíja) képest, akkor könnyen belátjuk, hogy az idézett 
mondat nem állhat meg igazságként. A bálványimádó arab pogányság, a 
másikat megvető gőg és szilaj féktelenség, az ősi barbár szokások helyébe 
állította Mohamed a szellemi értelemben felfogott szigorú monoteizmust, 
amely szerint minden hódolat egyedül a világteremtő és fenntartó Istent 
illeti meg. Testvériséget hirdetett az emberi kapcsolatokban, megtiltotta a 
vérbosszú (akhadz bi’th-tha’r) elvakult szokását, amely egész embercso-
portokat törölt el végleg a föld színéről. Véget vetett a pogány gyermekál-
dozatnak és annak a rettenetes barbár szokásnak, hogy az újszülött leány-
gyermeket élve eltemették. Ez volt a tu’ada kegyetlen szokása, amelyről a 
Korán is megemlékezik: „És ha valamelyikükhöz leánygyermek születésé-
nek hírét viszik, orcája elsötétül, haragra gerjed, rejtőzködik az emberek 
elől a rossz hír miatt. Megtartsa-e őt szégyenszemre, vagy eltemesse a 
homokba? Mennyire rosszul ítélkeznek.” (16. szúra 58-59. vers) „Ha majd 
az élve eltemetett leánygyermeket megkérdezik, miféle bűn miatt kellett 
meghalnia.” (81. szúra 8-9. vers)  
Ennyi talán elég is annak érzékeltetésére, hogy a pápa által idézett mondat 
nemcsak a muzulmánok igazságérzetét sérti, hanem sérti magát az igazsá-
got is. A pápa által idézett kijelentés egyszerűen nem igaz. 
De a pápa előadásának valódi témája nem az iszlám, nem is az iszlám 
keresztyén megítélése, sőt még csak nem is a két vallás közötti párbeszéd 
lehetőségének vizsgálata, hanem a keresztyén teológia kiindulópontja és 
alapkérdése. Gondolatai visszaszállnak a múltba. Amikor 1959-ben meg-
kezdte professzori működését a bonni egyetemen, akkor még megvolt a 
tudományok egyetemének, az universitas scientiarumnak a közvetlen 
tapasztalata. „Minden félévben volt egy dies academicus, amikor az összes 
fakultás professzorai megjelentek az egész egyetem hallgatósága előtt, és 
így lehetővé tették az universitas megtapasztalását.” Hová nyúlnak vissza 
ennek a tapasztalatnak a gyökerei, s mi az oka annak, hogy napjainkra 
ennek a tapasztalatnak széttöredeztek az alapjai, megfogyatkoztak a lehe-
tőségei. 
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Lehetséges-e még egyáltalán a keresztyén hit tartalmát a kor tudományos 
színvonalán megfogalmazni, és tudományos igazságként előadni a mai 
egyetemi oktatási rendszer keretében. Mi teszi lehetővé, hogy a hitt igaz-
ság bizonyított illetve igazolt igazságként szerepelhessen a modern tudo-
mányos élet fórumain: az egyetemeken és az akadémiákon? 
Ez a keresztyén teológia alapkérdése. A kérdés első megfogalmazása már 
a kezdeteknél elhangzik, amikor Pál apostolt Athénben megragadják és az 
Areiosz Pagosz dombra viszik, és a kor tudós elméi ezt kérdezik tőle: 
„Vajon megérthetjük-e, mi az az új tudomány, melyet te hirdetsz? Mert 
valami idegen dolgokat beszélsz a mi fülünknek: meg akarjuk azért érteni, 
mik lehetnek ezek.” (Apostolok Cselekedetei 17:19-20) 
Az alapkérdést azonban sohasem lehet véglegesen megoldani. Az mindig 
tartalmaz valamit, ami a legmélyebb és legátfogóbb válaszkísérletek után 
is megmarad. A pápa is csak kísérletet tesz erre. A Jusztinosz vértanú óta 
elfogadott gondolati hagyományhoz kapcsolódik, amikor a közös pontot 
a Logoszban, az értelemben találja meg. Az értelem teszi lehetővé, hogy a 
hitben megismert igazságot mások számára is igazságként lehessen felmu-
tatni. Az Isten is „értelemmel” cselekszik. Az idézett bizánci császár is ezt 
a kifejezést használja: az Isten „szün logó”, a logosszal, a logosz által, a 
logosszal összhangban, a logosz szerint cselekszik. Ezért „az értelemnek 
ellentmondó cselekedet ellenkezik Isten lényegével, Isten természetével”. 
Ennek alapján mindenféle erőszakos térítést el kell ítélni, mivel az értelem 
ellen, és ily módon az Isten lényege ellen való. A pápa ezen az alapon 
bírálja az iszlám teológiai gondolkodását, amelyben az Isten abszolút 
transzcendenciája lehetővé teszi azt, hogy az isteni akaratnak semmi se 
álljon útjába, még az értelmesség sem. Olvasmányai szerint „Ibn Hazm 
egészen addig a kijelentésig is elmegy, mely szerint Isten nincs kötve még 
a saját szavához sem, és semmi sem kötelezi őt arra, hogy nekünk kinyi-
latkoztassa az igazságot. Ha úgy akarná, az embernek még bálványt is 
kellene imádnia.” 
Lehet, hogy pontosak az Ibn Hazmnak tulajdonított idézetek. De ne fe-
lejtsük el, hogy a muszlim gondolkodók akkor fogalmaznak ilyen sarko-
san, amikor vitapartnereiket akarják meggyőzni akár saját állításuk igazá-
ról, akár ellenfeleik tévedéséről. Egy helyütt például azt a kérdést taglalja 
Ibn Hazm, hogy Isten akarja-e, hogy legyen istentelenség és bűn. A Ko-
rán egyik helyéhez kapcsolódva kifejti, hogy „a próféták, és akik hittek 
nekik, azt mondták, hogy csak úgy tudtak szakítani a pogánysággal, hogy a 
magasságos Isten kiszabadította őket belőle, ugyanakkor nem szabadította 
ki belőle a pogányokat, és ha a magasságos Isten azt akarná, hogy vissza-
térjenek a pogányságba, akkor vissza is térnének. S minden bizonnyal 
igaz, hogy akik visszatértek a pogányságba, azokra nézve a Magasságos 
akarta ezt. A mu‛taziliták (szabadgondolkodók) is ilyen értelemben fogják 
fel a Korán szavait, de közel vannak ahhoz, hogy szerintük Isten megpa-
rancsolja nekünk a bálványok tisztleletét, amint megparancsolta a fekete 
kő és a Ka‛ba tiszteletét. A szerző szerint azonban ez fatális tévedés, mert 
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ha a magasságos Isten ezt nekünk megparancsolná, az nem visszatérés 
lenne a pogány vallásba, hanem éppenséggel a hitben való megerősödés 
és növekedés lenne. Így szól a magasságos Isten (2:10): ’Szívükben beteg-
ség van, ezért Isten még súlyosabbá tette betegségüket.’”2 
Isten tehát növelheti a szív hitetlenségét, mint ahogy az Ószövetség lapja-
in is mindig újra „megkeményítette a fáraó szívét”. (2Mózes 9,12; 
10,20.27) A Koránban Isten nem az emberi értelem szerint cselekszik, s 
ez mindig sok gondot okozott a filozófiai ismeretekkel felvértezett mu-
zulmán teológusoknak. Az emberi értelem mindig elégtelennek bizonyul 
az Isten akaratának és cselekvésének megértésében.  
Ne felejtsük el, hogy a „via negationis”, tehát az a törekvés, hogy minden 
véges emberit tagadnunk kell a végtelen Istenben (quod summe 
perfectum est, ei nullus inest defectus), az iszlám teológiai gondolkodás-
ban sokkalta nagyobb súllyal érvényesül, mint a keresztyén teológiában. 
Ez az út alkalmas arra, hogy megmutassa Isten megközelíthetetlen fölsé-
gét, s a teremtményektől különböző kimeríthetetlen mélységét és gazdag-
ságát. Lényegét tekintve Isten megismerhetetlen, mert lényeg feletti, léte 
kimondhatatlan, mert ő létfeletti. Ilyen kijelentéseket olvasunk: „Kullu má 
khatara bi-bálik fa’l-láhu bi-khiláfi dzálik” (Jusson eszedbe bármi, Isten 
épp attól különbözik), vagy gondoljunk az ’Alíju’bnu Abí Tálibnak tulaj-
donított mondásra: „Kejfa jaszifu Iláhahú man ja‛dzsiz ‛an szifati 
makhlúqin mithlihí” (Hogyan jellemezhetné Istenét az, aki még egy hozzá 
hasonló teremtmény jellemzésére is képtelen). 
Az is kétségtelen továbbá, hogy az Isten valósága az emberrel szemben 
elsősorban, mint akarat jelenik meg. Az Isten és az ember viszonyát az 
isteni szuverenitás, Isten mindenható urasága határozza meg. Az Isten Úr, 
az ember pedig szolga, Istennél a parancs, az embernél az engedelmesség, 
övé a hatalom, az emberé a hódolat. Az iszlám teológiai gondolkodás ezt 
a viszonyt tartja természetesnek Teremtő és teremtmény között. És nem 
firtatja, hogy ez megfelel-e és miként felel meg az értelem és gondolkodás 
szabályainak. 
A pápa beszédének rendkívül fontos mozzanata annak a mélységes össz-
hangnak a hangsúlyozása, ami a görög gondolkodás legjava és a Szentírá-
son alapuló istenhit között van. A bibliai üzenet és a görög gondolkodás 
találkozása nem a véletlen műve. Az a tény, hogy az ószövetségi Szentírás 
szövege görögül is megszólalt sajátos és fontos lépés a kijelentés történe-
tében. A Septuaginta sokkal több, mint egyszerű fordítás: „önmagában 
megálló szövegtanú”. Döntő jelentőségű a keresztyénségre nézve, hogy az 
Újszövetség már görög nyelven íródott. Ezért nem redukálhatjuk le a 
keresztyén hit és a görög szellemiség egybeforrását arra, hogy „a helle-
nizmussal való egyesülés, amit az ősegyház megtett, a keresztyénség első 
inkulturációja, amely nem kötelező más kultúrákra nézve”. Ez sokkal 
                                                 
2 Ibn Hazm, Al-faszl fi’l-milal wa’l-ahwá’ wa’n-nihal, Bejrút, Libanon, 1975, III. 
kötet, 147.p. 
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több volt, mint inkulturáció, ez része volt a kinyilatkoztatásnak. A mély-
ben ugyanis a hit és az értelem közti találkozásról volt szó. Ezért mond-
hatjuk, hogy az értelem ellenére cselekedni ellentétes Isten természetével. 
A pápa ezután bírálja a keresztyénségen belül jelentkező antihellenista 
megnyilvánulásokat, amelyek lehetővé teszik, hogy a keresztyén Isten-kép 
Ibn Hazm felfogásához közeledjék, egy olyan Önkény-Isten képéhez, aki 
nincs kötve sem az igazsághoz, sem a jóhoz. Szerinte Isten transzcenden-
ciája, a teremtő és a teremtmény közti különbség szélsőséges hangsúlyo-
zása nemcsak az iszlám sajátja, hanem előfordul a keresztyén teológiában 
is. Gondoljunk Duns Scotus voluntarizmusára, vagy a 16. századi refor-
máció dehellenizáló törekvéseire. Bírálja Kantot, a protestáns liberális 
teológiát, a tudós Adolf von Harnackot, aki még a katolikus teológusokra 
is hatással volt. Elutasítja Pascal különbségtételét a filozófusok Istene és 
Ábrahám, Izsák és Jákób Istene között. Ezek együttvéve és egyen-
egyenként is ártottak az eredeti keresztyén Isten-képnek: „a valóban isteni 
Isten az az Isten, aki logoszként mutatkozik meg, s mint logosz cseleke-
dett és tevékenykedett miérettünk szeretettel.” Ezért a keresztyén isten-
tisztelet „logiké latreia”, „okos istentisztelet” (Károli), amely „összhang-
ban van az örök Igével és a mi értelmünkkel” (Római levél 12,1). 
Az iszlám vallás tekintetében az inkulturáció lehetősége föl sem merül. Az 
Isten kijelentése „világos arab nyelven” szólal meg. Isten az ő igéjét „arab 
Koránként” (Qor’ánan ‛arabíjan; 12:2) jelentette ki. Ezért azt nem lehet 
más nyelvekre lefordítani. Az ún. Korán-fordítások a „Korán értelmezé-
sének” fordításai, csak magyarázatai az igének, de nem maga az ige. Az 
iszlám teológia – a „kalám” – az értelem szabályai szerint jár el, de nem az 
értelemhez igazodik, hanem csak megbeszélés, megvitatás tárgyává teszi 
azokat a gondolatokat és tanításokat, amelyekhez a teológusok 
(mutakallimún) a Korán és a szunna (hagyomány) értelmezése során ju-
tottak. Bár sokan tanulmányozták a görög filozófiát a muzulmán gondol-
kodók közül, de egyikük sem merészkedett odáig, hogy a pogány-görög 
műveltséget, akár annak a legjavát, az isteni kijelentés részének vagy hor-
dozójának tekintse. Isten az ő akaratában és cselekvésében teljesen szuve-
rén, a világmindenség mindenféle korlátozás nélkül az ő mindenható 
uraságának van alávetve, Isten tehát korlátok nélkül, szabadon gyakorolja 
a maga hatalmát. A teremtett világ, és benne az ember feladata, hogy 
imádja ezt a hatalmat még akkor is, ha értelmével nem tudja kifürkészni 
akaratát és szándékait. Isten lényét és lényegét csak a neki való hódolat-
ban ismerhetjük meg, és annyiban ismerjük meg Istent, amennyiben en-
gedelmeskedünk akaratának. Az akaratot nem megérteni és értelmezni 
kell, hanem engedelmeskedni kell neki. 
 
 




