
Megszólalt az Isten
A kereszténység és az iszlám a kinyilatkoztatásról

A párbeszéd korunk nagy kihívása. A világ globalizálódása többek
között azt is jelenti, hogy a jövőben nem létezhetnek elszigetelt kis
világok, a politikai-gazdasági-kulturális kölcsönhatások hálójában
minden állam, minden nemzet, minden emberi közösség szünet
nélkül találkozik a többiekkel, a másmilyenekkel, azokkal, akik a
va lóságot eltérő módon élik meg. Bár kissé túlzóan fogalmazott
Paul Tillich, amikor azt mondta, hogy a vallás nem más, mint a kul-
túra szubsztanciája, annyit mindenképpen elfogadhatunk, hogy a
kulturális identitások, az emberi csoportok azonosságtudata szo-
rosan kapcsolódik vallásos hitekhez, hittartalmakhoz. Ez azt jelenti,
hogy mindannyiunknak törekednünk kell a körülöttünk élők val-
lási világának legalább alapvető ismeretére.

A vallásos hitről folytatott okos eszmecserék és ismeretterjesztő előa-
dások még semmi esetre sem szülik meg a vallásközi párbeszédet.
Ezek a „ráközelítések” sokkal inkább a vallásról folytatott beszédet je-
lentenek. Ahhoz, hogy ebből a beszédből igazi, ráadásul vallásközi
párbeszéd legyen, szükség van arra, hogy minden résztvevő fél teo-
lógiai elkötelezettséggel, és semmi esetre sem egyfajta álságos „kor-
rektséggel”, „semlegességgel” viszonyuljon a kölcsönös megisme-
réshez. Azért álságos ez a semlegesnek nevezett álláspont, mert
valójában világnézetileg elfogult magatartást takar — ag nosztikus,
vagy éppenséggel indifferens viszonyulást: minden vallás ugyanaz,
csak más formában, ahogy minden igazság is egyenértékű. A párbe-
szédben az egymás iránti tiszteletet sokan azzal akarják kifejezni,
hogy mindent és mindenkit indifferens módon egymás mellé he-
lyeznek, meg sem kísérelnek értékelő állásfoglalást tenni. Csakhogy a
hívő ember — épp a hite miatt — nem képes így párbeszédbe kez-
deni. Őt elkötelezi a hite, nem tud ettől elvonatkoztatni. Ez a fajta sem-
legesség legföljebb egy vallásfilozófus vagy egy összehasonlító val-
láskutató útja lehet, a hívő emberé semmiképp. Márpedig a vallásközi
párbeszéd éppen a felek hívő mivolta által válik vallásközivé, és nem
vallás fölöttivé, valláson kívülivé. Tudnom kell tisztelni a másikat akkor
is, ha nem értek vele egyet. Képviselnem kell a saját hitemet, nem fel-
áldozva azt valamiféle kortárs eszmei elvárás oltárán, még akkor is,
ha ez adott esetben nehézséget jelent. Épp ezek a harcok, épp ezek a
tiszteletben tartott és megküzdött nehézségek fogják megajándékozni
a dialógust azzal, hogy ne csak vallásismereti tudástárat gyarapítson,
hanem valódi vallási, hitbeli találkozást hozzon létre.

TÖRÖK CSABA

1979-ben született. Katolikus
pap, az Esztergomi Hittu-
dományi Főiskola oktatója.

1. Bevezető
megfontolások

322

AZ ISZLÁMRÓL

Eleje:Layout 1  2011.04.15.  11:03  Page 322    (Black/Black plate)



A kereszténység és az iszlám esetében a párbeszéd útja első látás-
ra könnyűnek tűnhet a hit és a teológia szintjén, hisz két kinyilatkoz-
tatott vallásról van szó, amelyek történetileg számos szálon kapcso-
lódnak egymáshoz, s amelyeknek istenképe, a szent könyvhöz való
viszonya (a zsidósággal egyetemben) elkülöníti őket a többi vallás ha-
talmas tengerétől. Mindazonáltal épp ez a közös pont tárja fel a ke-
resztény és az iszlám hit alapvető eltéréseit. Bár a köznyelv mindket-
tőt „könyv-vallásnak” tekinti, a figyelmes elemző elme ráébredhet, hogy
ez az egy kategóriába soroló megközelítés sántít. Hiszen épp a kinyi-
latkoztatás természetéről vallott hit, s ebből fakadóan az embernek a
kinyilatkoztatáshoz való viszonya radikálisan eltér a két teológiai rend-
szerben. Az iszlám esetében itt nem pusztán a Korán szó szerinti áta-
dásának hitéről van szó, hanem arról a látásmódról is, ahogyan a szent
könyvben foglalt kinyilatkoztatás tükrében a zsidó-keresztény ha-
gyományt szemléli — megjelennek mind a folyamatosság, mind a tö-
rés elemei. Az iszlám gondolat végső soron  gyökeresen más képet mu-
tat, mint a keresztény teológiai felfogás.1 A következő oldalakon ezt a
nagyon összetett kérdéskört szeretnénk röviden megvilágítani.

A keresztény ember a Krisztus-esemény köré összpontosítva szemlél
minden vallási jelenséget. Az ószövetségi hagyomány Krisztus felé
mutat előre, a hívő közösség pedig az ő emlékezetében éli életét.
A megváltás krisztusi egyetemessége szervezi és értelmezi a világ-
mindenséget — ennek képletes kifejezője, hogy időszámításunkat a
názáreti Jézus születéséhez kötjük, ez a középpont, amely egy előttre
és egy utánra osztja fel a történelem idejét. Krisztus a teljesség, aki-
ben oly mélyen tárul fel Isten benső élete és a kifelé, felénk irányuló
üdvakarata, mint sehol máshol.2 Minden, ami előtte volt, töredékes
nélküle. Szent Pál írja: „mindmáig rajta a fátyol az Ószövetségen, amikor
olvassák, s rajta is marad, mert csak Krisztusban tűnik el” (2Kor 3,14). Min-
den, ami utána érkezik, az őiránta való hűségben kell, hogy álljon.
Ugyancsak Pál kiált fel így: „ha akár mi, akár egy mennyei angyal más
evangéliumot hirdetne nektek, mint amit mi hirdettünk: átkozott legyen!”
(Gal 1,8). Összegezve: Krisztus teljessége újdonságot rejt magában.
Olyan misztérium, amelyet az ember korábban nem szemlélhetett (az
Isten emberré válása, az üdvrend istenemberi megvalósulása), amely
olyan egyetemességet hordoz, amelyre nem volt példa a világ terem -
tésétől, s amely egyedülálló marad a második Úrjövetig.

Az iszlám bizonyos szempontból hasonló módon viszonyul a Mo-
hamednek adott kinyilatkoztatáshoz. Egyfelől vallja, hogy minden ko-
rábban adott kinyilatkoztatás ebben teljesül be, másfelől pedig az igaz
hitű embernek minden korban ehhez kell vissza nyúl nia, ehhez kell
hűségesnek lennie. Mindazonáltal egy lényeges pontban hatalmas eltérés
mutatkozik. Az iszlám hit abból indul ki, hogy a világ kezdetén létezett
egyfajta ősi vallás, amelyet az Éden kertben Ádám és Éva ismert. Isten
a teremtéskor adta át akaratának törvényét az embernek: ez a tökéletes
vallás maga. Ám az emberi bűn és gonoszság eltorzította ezt az ősi val-

Radikális eltérés

1Ezzel a kérdéssel
foglalkoztunk egy

korábbi írásunkban:
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Teológia 43 (2009/3–4)
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Dei Verbum dogmatikus
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kinyilatkoztatásról, nr. 4.
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lást. A bukás, a ha nyatlás jelei egyértelműek az emberiség történetét
szemlélve. Azért küldött Allah prófétákat, hogy vezessék, tereljék vis-
sza a he lyes útra a homályban élő embereket. A Korán tanításában kivé -
te les helyet foglal el Ábrahám vallása és a jézusi Evangélium. Az isz -
lám önértelmezése szerint ezek mind-mind (a Tóra, a zsoltárok, az
evangéliumok) Allah felé mutatnak, akinek küldöttei közül azért
emelkedik ki Mohamed, mert neki lett átadva a definitív kinyi-
latkoztatás, amely tökéletesen helyreállított mindent: a Korán.
„Mohamed hangoztatta azt is, hogy az ő küldetése nemcsak folytatása vala-
minek, hanem visszanyúlás is egy elfelejtett, megromlott, eltorzult eredethez,
»Ábrahám (ősi) vallásához« (millatu-Ibrahim). Az iszlám tehát nem egy va-
donatúj vallás meghirdetését jelenti, hanem inkább valami elfeledettnek és el-
torzítottnak az újrafelidézését, helyreállítását, kiigazítását, megreformálását.”3

A Korán tanítása tehát nem hordoz magában újdonságot a szónak
krisztológiai értelmében. A rend, az eredeti, az ősi áll helyre. Az ősiségnek
ez az elve hallatlanul hangsúlyos az iszlám felfogásban — és rendelkezik
egy furcsa, számunkra először talán idegenül ható következménnyel.
Ha minden próféta ugyanebbe a láncolatba kapcsolódik, hogyan lehet-
séges, hogy a zsidó és a keresztény kinyilatkoztatás mégis olyan ele-
meket tartalmaz, amelyek nem illesz ked nek az iszlám hit rendszerébe?
A válasz sokrétű.4 Vannak olyan torzulások és pontatlanságok, ame-
lyek az áthagyományozás folya mán az emberi tényező hiányosságai
miatt léptek fel. Emellett számolni kell azzal is, hogy a zsidó-
keresztény szent iratok nyelvi sokfélesége, a fordítások is rengeteg mó-
dosulásra adtak lehetőséget. Ennek következtében — az iszlám szerint
— belső ellentmondások is felléphetnek azokban az iratokban, ame-
lyeket a másik két vallás az isteni kinyilatkoztatás hordozóinak
tekint. Ezen felül a legsúlyo sabb nehézséget az képezi, hogy a Biblia
mint biblia, vagyis könyv te kercsek gyűjteménye, ki van téve annak a
veszélynek, hogy idő közben elvesztek belőle szövegrészek, fejezetek.

Mohamed a maga módján igyekezett védekezni ezen veszélyek el-
lenében, hogy a Koránban feltárt igaz vallás ne sérülhessen soha az idők
során. A szöveg pontosságát a garanciák sokasága volt hivatott biz-
tosítani: a Gábrieltől átvett szöveget Mohamed részenként elrecitálta
előbb a férfi követőinek, majd a nőknek, ezután került sor a szöveg írá-
sos rögzítésére, majd az írott forma újbóli és többszörös elrecitálására.
A hit rendszerében ezért különös szerepet tölt be a Korán szövegének
szó szerinti, recitálva való megtanulása — a mai keresztények számára
meglepő lehet, hány és hány férfi sajátítja el így a szöveget fiatal ko-
rában, a speciális korániskolákban. Aki ilyen tudásra tesz szert, az
kiemelt tiszteletnek örvend a vallási közösségben.

Ezen felül a Korán nem ismer fordítást. Az arab nyelvű, rögzített
szöveg a „szent írás”. Legyen akármilyen pontos az idegen nyelvű
for dítás, az mindig csak egyfajta magyarázat, kommentár az eredeti
arab szöveghez, amely az egyetlen érvényes alap bárminemű
hitmagyarázathoz. Az istentisztelet keretében éppen ezért helytől,
kultú rától, nemzetiségtől függetlenül arabul hangzanak fel a szúrák

3Németh Pál:
Az iszlám. Gondolat,

Budapest, 2010, 23k.

Az áthagyományozás
kérdése

4Lásd Muhammad
Hamidullah: Der Islam.

Geschichte, Religion,
Kultur. Türkiye Diyanet

Vakfi, Ankara, 2005, 34k.
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megtanulása és

fodítása
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szöve gei, még akkor is, ha a helyi muszlimok esetleg nem értik e
nyelvet.5

Ezek a speciális emberi garanciák mindazonáltal eltörpülnek
azok mellett az ígéretek mellett, amelyeket maga Allah tesz a Korán
integritásának védelmében: „Mi bizony leküldtük az Írást és biztosan
meg fogjuk őrizni azt” (Korán 15:9). Így a páli idézet — mutatis mu-
tandis — megállja a helyét az iszlám teológiában is: „Ti, az Írás bir-
tokosai! Eljött immár hozzátok a Mi Küldöttünk, elmagyaráz nektek sok
mindent abból, amit elrejtettetek az Írásból6” (Korán 5:15).

Összegezve tehát azt látjuk, hogy az iszlám (saját önértelmezése sze-
rint) nem egyszerűen az előző lépcsőfokokra szervesen ráépülő fejlő-
dési lépcsőfok, sokkal több annál. Ez a vallás se nem keleti, se nem nyu-
gati, tanít a Korán (lásd 24:35), vagyis nem folyománya, ré sze,
következménye a két nagy vallási hagyománynak (zsidóság és ke-
reszténység). Az iszlám volt Ádám vallása, ahogy Ábrahámé és Jézusé
is. Minden, ami látszólag ezzel ellentétes benyomást kelt (például az
a tény, hogy Krisztus követői nem fogadják el Moha med prófétát), a
hamisítások, a torzítások, sőt egyenesen a rosszindulatú csalások ered-
ményei. Az ősi vallás és a tökéletes, végső vallás egy és ugyanaz. Lát-
nunk kell, hogy a szemléletmódnak ez a sajátossága alapvetően ha-
tározza meg az iszlám viszonyát a zsidósághoz és a kereszténységhez.

A Korán szó jelentése „olvasás”, vagy „az olvasott”7 — ez a definí-
ció világosan érthető az előző pontban foglaltak alapján, s a szó sze-
rinti hűség és pontosság igényét foglalja magába. A vallást jelentő
millah kifejezés mögött pedig vannak, akik a „diktálást” jelentő
amalla szót vélik felfedezni, s így a vallás jelentése nem más, mint
„törvény”, „előírás”, szabály.8 Mohamed tehát úgy áll előttünk, mint
a próféták pecsétje, az, aki végérvényes módon lezár és megpecsétel
— a Korán pedig a végső és tökéletes kinyilatkoztatás.

A vallás mint törvény, mint szabályrendszer mindazonáltal csak
a külső keret, a belső tartalmat a haníf jelöli, amely tartalmában ha-
sonlít a muszlim szóhoz. A kifejezés héber-arámi ősjelentése — első
látásra talán megdöbbentő módon — „istentelen”, „pogány”, „hit-
tagadó”. Nagy valószínűséggel az Arab-félszigetre menekülő zsidó-
keresztényeket, szíriai pre-khalkedóni krisztuskövetőket nevezték
így, akik — szigorú monoteizmusuk miatt — elutasították azt, hogy
az istenséget bármi módon megosszák (Jézus Krisztus istenségé-
nek állításával, a két természet hüposztatikus uniójának tanával, a
Szentháromság tanításával).9 Így a Koránban a hívő embert jelölő
szó egyértelműen arra utal, hogy a megjelölt személy se nem zsidó,
se nem keresztény, ugyanakkor nem is pogány. Ily módon áll előt-
tünk Ábrahám is, aki „hívő [hanif] muszlim” (Korán 3:67) volt.

Mint látható, a Koránban foglalt kinyilatkoztatás és az iszlám hit ál-
landó konfrontációban áll a zsidósággal és a kereszténységgel. Ez azt
eredményezi, hogy ebben az értelmezési horizontban mind Ábrahám,
mind Jézus eltávolodik azoktól, akik a leginkább sajátjuknak érzik

5A világ muszlimjainak
kevesebb mint ötöde

arab anyanyelvű.

6Az „Írás” jelöl minden
írott formátumú

kinyilatkoztatást, így ez
az intés a zsidókra

és a keresztényekre
különösképpen is

vonatkozik.

3. A Korán
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7Lásd Muhammad
Hamidullah: i. m. 35.

8Lásd Németh Pál:
i. m. 24k.

9Lásd Németh Pál:
i. m. 25k.
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őket. Mohamed, a próféták pecsétje elmondhatja magáról: „Én vagyok
az, akinek az eljöveteléért Ábrahám fohászkodott, és én vagyok Jézus jó híre
is.”10 A Korán is tartalmaz ilyen értelmű részt: „Emlékezz, mikor Jézus,
Mária fia azt mondta: »Ó, Izrael népe! Bizony, én Allah küldötte vagyok hoz-
zátok, megerősítem azt, ami előttem volt a Tórában, és jó hírt hozok egy Kül-
döttről, aki utánam jön majd el, és akinek a neve Ahmed«” (Korán 61:6).

Miként lehetséges, hogy mi, keresztények, akik rendszeresen olvassuk
az Evangéliumot, nyomát sem találjuk ennek a jézusi fohász kodás -
nak-reménykedésnek? Az iszlám teológia szempontjából a János sze-
rinti evangélium szolgáltatja a legfontosabb szövegrészleteket. Az utol-
só vacsora során Jézus itt beszél a Parak létoszról, aki majd el fog jönni
Őutána (vö. Jn 14,16.26; 15,26; 16,7). Két lehetséges értelmezés merült
fel ezeknek az igehelyeknek a kapcsán. Az első csoport abból indul ki,
hogy a keresztények, amikor Vigasztalót fordítanak itt, s ebbe a névbe
„belelátják” a Szentlelket, valójában egy olyan személyről beszélnek,
akinek az eljövetelét nem tudják igazolni, még kevésbé azt, hogy ez a
személy megtette volna azokat a dolgokat, amelyekről Jézus az Evan-
géliumban szól. Éppen ezért a támaszadó, segítő, vigasztaló megnevezés
csakis egy olyan személyre vonatkozhat, aki történetileg igazolható, meg-
ragadható: ez pedig kizárólag Mohamed lehet.11 Az evangéliumértel-
mezés ezen szála keresztény szemmel döbbenetes eredményre is ve-
zet. Elhangzik Jézus szájából a mondás: „Már nem beszélek soká nektek,
mert közeleg a világ fejedelme. Rajtam nincs hatalma. De a világ így tudja meg,
hogy szeretem az Atyát, és végbeviszem, amivel az Atya megbízott” (Jn 14,30k).
Számunkra a megváltás szövegkörnyezetében világos, hogy a „világ fe-
jedelme” kifejezés kit jelöl: az örök ellenfelet, az ellenpólust, a szétszó-
rót és vádlót. M. Fethullah Gülen azonban ebben a mondatban is Mo-
hamedre vonatkozó próféciát lát. Ő a „Világ Hercege, aki 14 évszázada majd’
a fél világon uralkodik, és milliók szívének szeretettje”.12

A középkor óta fel-felbukkan egy másik elképzelés is. A már is-
mertetett szövegromlási tézisből kiindulva azt tételezte fel ez a
megközelítés, hogy a Paraklétosz valójában a Periklütosz, vagyis hír-
neves, dicső jelentésű szó helyett szerepel a ma ismert szövegben.
Ki másra vonatkozhatna a jézusi jövendölés, mint arra, akinek a
neve ezt jelenti: áldott, vagyis Mohamed?

A végkövetkeztetés egyértelmű: bár a zsidóság és a kereszténység
mennyei eredetű vallás, és bár a Tóra és az Evangélium (indzsil) Is-
tentől adott kinyilatkoztatás, mai formájukban torzak. Az iszlám tudja
őket helyreállítani. „Ha egy napon megtalálják majd a Tóra és az Evangé-
lium eredeti példányait, akkor mindenki látni fogja, hogy egyértelmű utalá-
sokat tartalmaz az Utolsó Prófétára. Lehet, hogy erre utal az a hagyomány,
hogy a kereszténység egyszer meg fog tisztulni az idegen elemektől.”13

Mint láthattuk, az iszlám az ősi igaz vallás. Szemben áll a hamis
(pogányság) és a meghamisított (zsidó és keresztény) vallásokkal.
A Korán az azt megelőző időkre, az ember pogány vallásosságára a
dzsahilija kifejezést alkalmazza, ami az ösztönök, a tudatlanság ko -

10Muttaqui al-Hindi:
Kanz al-Ummal, 11:384;

idézi M. Fethullah Gülen:
Allah küldötte

Mohammed. A Próféta
életének elemzése.

(Ford. Kiss Zsuzsanna.)
Gül Baba Alapítvány,

Budapest, 2008, 9.

Paraklétosz
— Vigasztaló

11M. Fethullah Gülen:
i. m. 12k.

12Uo.

13M. Fethullah Gülen:
i. m. 12.

4. Az iszlám a világban
— a kinyilatkoztatás

természetéről
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rát takarja. A „dzsahl kifejezés azt az emberi magatartást jelöli, amelyen
a féktelen önérvényesítés elvakult ösztöne, a másokat számításon kívül
hagyó, megfontolások nélküli önmegvalósítás indulata uralkodik”.14 A Ko -
rán szerint a dzsahilíja „olyan, mint a sötétség a hatalmas, mély tenge-
ren, amelyre hullám borul, amit másik hullám borít, felette pedig a felhők.
A sötétség egyik rétege a másikon. Ha az ember kinyújtja a kezét, alig látja,
és akinek Allah nem rendelt fényt, annak nincs fény” (Korán 24:40). 

Az iszlámot tehát úgy is felfoghatjuk, mint egyfajta egyensúlyt a
világ és Isten, az ember és Isten, az ember és ember között, a dolgok
helyes mértékét és rendjét, igazság szerint valóságát. Az igaz hit ily
módon a mérték, a rend és a kiegyensúlyozottság megteremtését
szolgálja mindenkor és mindenhol. „Minden próféta azért is küldetett,
hogy egyensúlyt alakítsanak ki a fizikai és a spirituális élet, az ész és a szív,
az evilág és a Túlvilág, a dőzsölés és az önsanyargatás között.”15

Ebből az alapállásból következik, hogy a hit ott él a maga teljessé-
gében, ahol az emberi élet minden lehetséges szintje eszerint szerve-
ződik: az egyén, a család, a törzs, az állam élete. A kereszténység — a
jézusi erkölcsnek a szubjektumra helyezett kivételes hangsúlya okán
— mint vallás nem feltétlenül igényli az állami szintű intézményesü-
lést, sőt a történelmi tapasztalat azt mutatja, hogy mind erkölcsileg, mind
a személyes hitbeli elkötelezés szempontjából veszélyt jelent rá az ál-
lamvallási pozícióba való beöltözés. Ezzel szemben az iszlám egyenesen
igényli azt, hogy a Korán elvei áthassák a társadalmi rend minden szeg-
letét. Itt nem pusztán arról van szó, hogy a saría bevezetésre kerül-e
az állami igazságszolgáltatásban, ennél jóval többet követel az iszlám.

A vallásos élet alapelvárásainak tömör összefoglalását találjuk a má-
sodik szúrában: „Nem az a jámborság, ha orcátokat Napkelet és Napnyu-
gat felé forgatjátok. A jámborság az, ha valaki hisz Allahban, az Ítélet Nap-
jában, az angyalokban, a könyvekben és a prófétákban, aki javait — bármely
kedvesek is azok neki — odaadja rokonainak, az árváknak, szegényeknek, az
utazásban arra rászorultaknak, koldusoknak, s a rabszolgák kiváltására. El-
végzi az istentiszteletet és megadja zakátot,16 akik teljesítik a kötelezettségeiket,
ha kötelezettséget vállaltak; akik állhatatosak a szükségben, bajban és meg-
próbáltatásban. Egyedül ők az igazak és ők az istenfélők” (Korán 2:177).

A muszlim életének minden elemét meghatározza a hite: öltöz-
ködését, magaviseletét, családon belüli viselkedését, emberi kap-
csolatait a legszemélyesebb szintektől kezdve a nemzetek nagy kö-
zösségéig. Ennek okát abban vélik felfedezni a hittudósok, hogy az
iszlám nem választja külön a lelkit és testit, ebből eredően a vallás és
az állam rendszerét. „Mivel az iszlám életvitel a test és a szellem össze-
hangolásának alapelvén nyugszik, természetes, hogy igen szoros kapcsolat
teremtődött a vallás és a politika, a mecset és a fellegvár között. Társadalmi
vonásaiban az iszlám a közösségi elemek felé hajlik: előnyben részesíti a tár-
sasági életet… (…) Hangsúlyozza az egyén szigorú személyes felelősségét…
(…) mégis egyetlen egészbe foglalja bele az egyént, mégpedig a muszlimok
világközösségébe. Ugyanaz a törvény határozza meg minden egyes ember
életét, akármely társadalmi rétegből vagy akárhonnan származzon is…”17

14Németh Pál:
i. m. 28.

15M. Fethullah Gülen:
i. m. 30.

Az állami szintű
intézményesülés

kérdése

16„Szegénységi adó”,
mértéke éves szinten 2,5–
10 százalék között mozog.

A hívek jövedelmeik
ekkora részét fordítják

adószerűen a rászorulók
megsegítésére, az egyes

alapít ványok támogatására.

A muszlim életének
minden elemét

meghatározza a hite

17Muhammad
Hamidullah: i. m. 147.
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Ennek a felfogásnak a következményeit ezer szálon nyomon lehetne
követni, mi mindazonáltal mégis kialakulásának alapvető okára mu-
tatunk ehelyütt rá: mivel a Koránban tartalmazott kinyilatkoztatás Allah
szó szerinti diktálásának eredménye, és mivel ez a szöveg Mohamed
szándéka szerint a legaprólékosabb és legfeltétlenebb hűséggel meg-
őrizendő, az iszlám számára elképzelhetetlen más viszonyulás, mint
a szent szövegek szigorú szó szerinti értelmezése, és feltétel nélküli át-
vezetése az emberi élet minden területére. Az Isten Szava — túl min-
den teológiai megfontoláson — alapvetően törvény, méghozzá teljes,
abszolút és változhatatlan törvény, amelyet a legalázatosabb és leg-
pontosabb hűséggel kell tartani, őrizni és átadni. A hittudománynak
sem a kreatív magyarázat az elsődleges feladata, hanem sokkal inkább
a ragaszkodás és a figyelmes alkalmazás. Az igazi hittudósok azok, akik
a Korán szavait, tanításait a legmegfelelőbben tudják szó szerinti ér-
telemben vonatkoztatni az emberi élet, az emberi valóság folyamato-
san változó körülményeire. Ez a viszonyulás megmásíthatatlanul és
gyökeresen határozza meg az iszlám hit vonásait.

Zárásképpen fel szeretnénk mutatni, hogy a kereszténység és az isz-
lám között fellelhető eltérések egyik fő alapja a kinyilatkoztatáshoz
való viszony a hitben, a hittudományban. Az elmúlt kétezer év egy-
háztörténetében is felbukkantak a fentiekhez hasonló álláspontok:
a Szentírás szigorúan szó szerinti értelmének kizáróla gossága, ennek
konkrét megvalósítása vallásos szélsőségek, szektás elgondolások for-
májában. Mégis azt kell mondanunk, hogy a keresztény gondolkodás
fő áramvonala (úgy a sola Scirpturás protestantizmus, mint a hagyo-
mányelvet őrző katolicizmus, hogy csak a nyugati kereszténység két
nagy ágát említsük) tartotta magát ahhoz, hogy a kinyilatkoztatás írott
szavait másképpen kezelje, kerülve a betű szerinti rigorizmust. Mi en-
nek az oka? Két elemet emelünk ki, amelyek a keresztény kinyilat-
koztatás-tan alapszövetéhez tartoznak:

I) A keresztény sugalmazás-fogalom feltételezi az emberi alany (szent-
író) aktív közreműködését (a szentíró valódi szerzője a szövegnek18),
szem ben az iszlám felfogással (ahol a próféta passzív befogadója az is-
te ni üzenetnek). Az emberi szerző auctoritasa mindvégig megőrződik.
Aquinói Szent Tamás szól auctor principalisról (Is ten) és auctor instru men -
talisról (szentíró) — már ez is több szerepet juttat a szentírónak a Szent-
írás születése folyamatában, mint az iszlám hit felfogása. A későbbi ko-
rok pedig még ennél is finomabb módon próbálták vizsgálni Isten és
ember szerzőségének kettősségét a Szentírásban. Végső soron a keresz -
ténységben mindvégig élt annak a bizonyossága, hogy a kinyilatkoz-
tatás igazságtartalma nemcsak a szavak-betűk objektív jelentésében ke-
resendő, hanem a szavak által, rajtuk keresztül (és nem feltétlenül a szó
szerinti értelmükben) is megragadható (gondoljunk a teremtés történet
értelmezésére). Vagyis a szó szerinti értelmezés nem meríti ki az iste-
ni kinyilatkoztatás igazságát, jogosult és szükséges a sensus ple nior, a tel-
jes értelem, vagy a sensus spiritualis, a lelki értelem keresése.19

5. Keresztény reflexió

Az egyén és
az értelmezés szerepe

18II. Vatikáni zsinat:
Dei Verbum, nr. 11–13.

19Lásd Pápai Biblikus
Bizottság: Szentírás -

magyarázat az Egyházban
(1993. április 15). (Ford.

Székely István.) Szent
Jeromos Bibliatársulat,

Budapest, 1998.
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II) Mint a fentiekből érezhető, a keresztény szemléletmód meg-
győződése, hogy a kinyilatkoztatás célja nem az üdvösségre vezető szi-
gorú törvény szó szerinti lediktálása. A II. Vatikáni zsinat így fogalmaz:
„Istennek a maga jóságában és bölcsességében úgy tetszett, hogy kinyilatkoztatja
önmagát, és tudtunkra adja akaratának szent titkát (vö. Ef 1,9), mely szerint
az embereknek Jézus Krisztus, a megtestesült Ige által a Szentlélekben útjuk
nyílik az Atyához, és az isteni természet részesei lesznek (vö. Ef 2,18; 2Pt 1,4).
E kinyilatkoztatással a láthatatlan Isten (vö. Kol 1,15; 1Tim 1,17) szereteté-
nek bőségéből mint barátaihoz szól az emberekhez (vö. Kiv 33,11; Jn 15,14–
15), és társalog velünk (vö. Bár 3,38), hogy meghívja őket és befogadja a sa-
ját közösségébe.”20 A kinyilatkoztatás tehát a kommunió-teremtő
kommunikáció gesztusa Isten és az ember között, nem pedig puszta
törvényadás. Ha pedig ez a cél — hit, élet, öröm és közösség (vö. 1Jn
1,1–4) —, akkor ehhez nem csupán a szavakra, hanem a cselekedetekre,
a tettekre is szükség van. A kinyilatkoztatás teljessége így nem a Jézus
által adott tanításban, hanem magának Jézusnak az istenemberi sze-
mélyében, szavaiban és tetteiben együttesen áll fenn. Ő „egész jelenlé-
tével és minden megnyilvánulásával, szavaival és tetteivel, jeleivel és csodái-
val (…) beteljesítvén tökéletessé teszi a kinyilatkoztatást”.21 A keresztény ember
hűsége, tisztelete, elköteleződése tehát nem az írott Evangéliumhoz,
hanem azáltal, azon túl és annál még mélyebb módon Jézus Krisztus
személyéhez köti őt. A kinyilatkoztatás, a keresztény hit és erkölcs vég-
ső alapja és teljessége az Istenember személye.

Érzékelhetjük ebben a két fontos alapelvi eltérésben, hogy miért je-
lent mást számunkra a kinyilatkoztatás, mint az iszlám teológia szá-
mára. Hitünk középpontja a tanítás, miszerint a kinyilatkoztatás pró-
fétai útjai Jézus Krisztus emberré válásában, életében, megváltó
szenvedésében és halálában, feltámadásában s a Szentlélek elküldé-
sében teljesültek be (vö. Zsid 1,1skk). Ezzel szemben az iszlám szerint
a kinyilatkoztatás teljessége a Korán, amelyben a tökéletes törvényt dik-
tálta le tévedés nélkül, biztos módon Mohamed prófétának az Isten.
A kinyilatkoztatás teljessége mint istenemberi személy — és mint tö-
kéletes isteni írott törvény. Olyan eltérés ez, amely kikerülhetetlenül
elválasztja a személyes hit, az intézményes vallási felépítmény, az élet-
vitel, az erkölcsiség kérdéseinek a vizsgálatát a két vallásban.

Bizonyos, hogy nekünk, keresztényeknek, van mit tanulnunk a
muszlim hívők elkötelezettségéből: ahogyan rendszeres imáik alkal-
mával a Korán szavai válnak lelki hódolatuk mozgatóivá, ahogyan
hitük tanítása vezérli őket mindennapi életükben, amilyen komoly-
sággal tanulmányozzák a szent szövegeket, amilyen tisztelettel és
lelki odaadással közelítenek hozzájuk. Olyan értékes hívő magatar-
tásformák ezek, amelyekben mi, keresztények, olykor túlontúl gyön-
gének mutatkozunk. Mindazonáltal a legfontosabbat nem feledhet-
jük: mi nem egyszerűen tanítást, törvényt vagy „könyvet” kaptunk
Istentől a kinyilatkoztatásban — hanem Őt magát, a megtestesült
Fiút, a kinyilatkoztatás teljességét, akihez éppen ezért személyes
módon, kommunikációban és kommúnióban köthetjük életünket.

A kinyilatkoztatás
kommunió-teremtő

kommunikáció

20II. Vatikáni zsinat:
Dei Verbum, nr. 2.

21II. Vatikáni zsinat:
Dei Verbum, nr. 4.

A kinyilatkoztatás
teljessége mint

istenemberi személy
— és mint tökéletes

isteni írott törvény

Nem egyszerűen
tanítást, törvényt vagy

„könyvet” kaptunk 
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