
Kereszténység
és iszlám
A kereszténység és az iszlám viszonyát különböző korokban külön-
böző módokon látták és értékelték a kortársak. Tulajdonképpen azt
is állíthatnánk, hogy a két vallás viszonya arra az időre nyúlik vissza,
amikor az iszlám még meg sem született. Tudvalevőleg ugyanis a
mai Irak területén, az akkor Perzsiához tartozó Híra püspöke, Arethás
(eredeti arab nevén Hárisza) a bizánci (konstantinápolyi) pátriárká-
hoz fordult egy levélben, és engedélyt kért arra, hogy a lakhmida
törzshöz tartozó, arab nyelvű híveinek ne kelljen a keresztény teoló-
gia számukra átláthatatlan érveléseivel foglalkozniuk. Ők jámbor,
ámde egyszerű emberek, akik hisznek Istenben, megtartják a paran-
csait, azok szerint élnek, de nem képesek fölfogni, miként lehet az
egyetlen Istenben három személy és azok egyikében két természet;
azok milyen viszonyban vannak egymással, és így tovább. Nem
csoda, hogy ezek után hol ebbe, hol abba az eretnekségbe esnek szán-
dékuk ellenére. Mivel ragaszkodnak vallásukhoz, és nem szeretnek
eretnekek lenni, ezért engedje meg nekik a pátriárka, hogy csak
abban higgyenek, hogy van egy Isten, és hadd éljék mindennapi éle-
tüket ennek az egyetlen Istenüknek a parancsai szerint.

A válasz megjött Konstantinápolyból: nem! Tessék csak tanulmá-
nyozni a hitet, és igyekezzenek megérteni mindazt, amit az egyház
tanít. A görög nyelvű pátriárka levele nem sok empátiáról tanúsko-
dott az egyszerű, alapjában véve pásztorkodó arabokkal szemben.
A térség — a mai Irak és Szíria — lakói alapjában véve különböző,
anyanyelvükként a görögtől alaposan elütő valamelyik sémi nyel-
vet, közlekedő nyelvként pedig az arameust beszélték. Számukra a
görögök idegen hódítók voltak, akik agyonterhelték őket adókkal, és
folyamatosan üldözték őket az eretnekség vádja miatt.

Ekkor a határaikon fölbukkant egy nép, az arabok, akik az iszlá-
mot tanítva egy, az ő nyelvükkel rokon nyelvet, az arabot beszélték,
és pontosan azt tanították, amit ők maguk is kértek a konstantiná-
polyi pátriárkától: egy Isten van. Pontosan azt követelték tőlük, amit
maguk is kértek: ennek az Istennek a parancsai szerint szeretnének
élni. Adót az új hódítók jóval kevesebbet szedtek, mint bizánci elő-
deik, és senkit sem tekintettek eretneknek, ezért senkit sem üldöztek.

Érthető módon a térség lakosai — majd utóbb Észak-Afrikában
ugyanez történt — tömeges méretekben kezdtek áttérni az iszlámra.
Áttérésüket nagyban megkönnyítette még az a körülmény is, hogy
kortársaik közül sokan, köztük még néhány egyházatya is (így pél-
dául eredetileg Johannes Damascenus is) az iszlámot valamilyen új
keresztény szektának gondolták, azaz első pillantásra nem tudták
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az iszlámot a kereszténységtől megkülönböztetni. Az egyszerűbb
emberek tehát még inkább úgy gondolhatták, hogy áttérve az új
vallásra tulajdonképpen egy olyan keresztény felekezet tagjaivá
válnak, amilyennek mindig is a tagjai szerettek volna lenni.

Mik is voltak ennek az új vallásnak a legfontosabb tanításai? Erről
magában a Korán szövegében, a második szúra 178. versében a kö-
vet kezőket olvashatjuk: „Nem az a jámborság, hogy orcátokat Keletre és
Nyugatra fordítjátok, hanem az a jámbor, aki hisz Allahban (azaz: az Is-
tenben), az ítélet napjában (azaz: az utolsó ítéletben), az angyalokban, a
Könyvben és a prófétákban.” A szövegben öt alapvető tételt látunk
felsorolva, és ezek között egyetlen olyan utalás sem található (föl-
téve, hogy a Könyvön Isten kinyilatkoztatását értjük), amelyet egy
keresztény ne vallott volna. Majd a szöveg így folytatódik: „Az, aki va-
gyonát iránta (ti. Isten iránt) való szeretetből a rokonokra, az árvákra, a sze-
gényekre, a vándorra, a koldusokra és a rabszolgákra költi, és aki elvégzi az
imádságot és megadja a szegényadót (zakátot), s azok, akik megtartják szer-
ződésüket, ha szerződést kötöttek, és állhatatosak a szerencsétlenségben és a
szükség idején — ők az igazmondók és az istenfélők.”

Ez a szöveg sem tartalmaz egyetlen olyan erkölcsi normát sem, ame-
lyet keresztényként ne kellett volna az egyszerű hívőknek betartaniuk.
Tulajdonképpen megtalálhatjuk a Koránban is a legfontosabb erköl-
csi elvek összefoglalását a hatodik szúra 152. és következő verseiben,
mégpedig úgy, hogy a szöveget olvasó keresztények emlékezetében
azonnal fölmerül az alább olvasható szöveggel párhuzamosan futó tíz-
parancsolat szövege is. Íme, a Korán megfelelő versei: „Mondd: Jertek
ide! Hirdetem azt, amit Uratok megtiltott nektek: nem szabad semmit sem tár-
sítanotok Allah mellé. Bánjatok jól a szülőkkel! Ne öljétek meg gyermekeite-
ket a szegénység miatt — mi ellátunk benneteket és őket. Tartsátok távol ma-
gatokat a hitvány cselekedetektől, legyenek azok láthatók vagy rejtettek. És ne
öljetek meg — csak jogosan — életet, amit Allah tilalmasnak nyilvánított. Íme,
ezt rendelte el ő nektek, talán éltek az eszetekkel. És ne nyúljatok az árva jó-
szágához — kivéve a legáldásosabb módot — mindaddig, amíg el nem éri nagy-
korúságát. Adjatok igazságos mértéket és teljes súlyt, ahogyan a méltányos-
ság megköveteli. Senkitől sem követelünk többet, mint amire képes. És ha
kijelentetek valamit, legyetek igazságosak, még ha egy rokonról van is szó.”

Ha figyelmesen olvassuk a szöveget, láthatjuk, hogy ez is az ele-
jén az egyetlen Istennek kijáró tiszteletet követeli meg, aztán áttér
a szülők tiszteletére, tartalmazza a „ne ölj”, majd a „ne paráznál-
kodj” parancsát (a „hitvány cselekedetek” kifejezés erre vonatko-
zik), majd a felebarátok vagyonának és tulajdonának tiszteletben
tartására szólítja föl a híveket.

A Korán ezen kívül, mint a korabeli zsidóságból kivált keresztény
szekta, Jézust is említi, mint Isten egyik prófétáját. A második szúra 172.
verse például ezt írja: „Óh, a könyv népe! Ne lépjétek túl a határt a vallá-
sotokban! S ne szóljatok Allah ellen, hanem (mondjátok) az igazságot! Bizony,
a Messiás, Jézus, Mária fia csak Allah küldötte és szava is, amelyet Máriának
mondott. És a lélek tőle van. Higgyetek tehát Allahban (azaz: az Istenben) és
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küldötteiben, és nem mondjátok: három! Hagyjátok! Jobb nektek! Allah csak
egyetlen Isten! (Távol legyen) az Ő dicsőségétől, hogy fia lenne! Övé, ami a
mennyekben van, és ami a földön van. Allah elegendő oltalmazónak.”

Amint láthatjuk, a korabeli szektás környezet tanítását vissz-
hangozva pontosan azt tanítja a Korán, amit a tanulatlan, hírai arab
pásztorok szerettek volna hallani, mert úgy gondolták, hogy azt
még képesek megérteni. Ezen kívül az iszlámban más keresztény
szekták tanítása is fölbukkan. A Szentháromságról szólva — amely-
nek létét egyébként tagadja — a Korán úgy ír, mintha Mária annak
tagja lenne. Ez a nézet kollyridiánus szekta tanításából származha-
tott. Az Újszövetségben szó van a Paraklétoszról, azaz a vigasztaló
Szent Lélekről. Jézus megígéri, hogy majdan őt küldi el maga he-
lyett. Ezt a szöveget később a kereszténység kebelében keletkezett
manicheusok Mánira értették: az ő elküldéséről szól ez az ígéret.
Természetesen az Iszlám, tanulva a manicheista keresztény szektá-
tól is, Mohamedet értette a Paraklétoszon, és ezért mind a mai
napig minden muzulmán szilárdan meg van győződve arról, hogy
az Újszövetségben megjövendölték Mohamed föllépését, ámde ezt
az isteni kinyilatkoztatást meghamisító keresztények tagadják.

A Szentírásnak, azaz az Ábrahámnak adott őskinyilatkoztatás
meghamisításának vádja egyébként kezdettől fogva megfogalma-
zódott mind a zsidókkal, mind a keresztényekkel szemben. Az
egyik e váddal kapcsolatos hely a már többször idézett második
szú ra 77–78. verseiben található, ahol ezt olvashatjuk: „Vannak kö-
zöttük (ti. a zsidók között) tudatlanok, akik nem ismerik a Könyvet, csak
hiábavalóságokat, s csak sejtenek egyet, s mást. De jaj azoknak, akik a
Könyvet a kezükkel írják és azután így szólnak: ’ez Allahtól van’, hogy kis
árat adjanak érte! Jaj nekik kezük írásáért, és jaj nekik keresetükért.”

Az ábrahámi őskinyilatkoztatás tanának megfogalmazása után ter-
mészetes az iszlámnak az az állítása, miszerint Mohamed nem hozott
új kinyilatkoztatást, benne új tanítással. Az iszlám célja pusztán helyre
állítani az Ábrahámnak, közös ősatyánknak adott tanítást a maga ere-
deti tisztaságában, lehántva róla mindazokat a hamisításokat, pótlá-
sokat és torzításokat, amelyeket e kinyilatkoztatás a zsidók és a ke-
resztények kezén elszenvedett. Azaz nemcsak a keresztények
gondolták eredetileg azt az iszlámról, hogy egy újabb keresztény
szekta, hanem tulajdonképpen az iszlám maga is, ha nem is pontosan
így, de mégis hasonló módon megfogalmazott igénnyel lépett föl.

A Bizánci és Római Birodalom meggyöngült katonai erején kívül
éppen a provinciák lakóinak megtévesztése, a kisebb adók miatti
anyagi érdekeltsége, de mindenekelőtt az iszlám és a kereszténység
tanításának sokakat, még egyházatyákat is megtévesztő hasonlósága
együttesen vezetett ahhoz, hogy a muzulmán hódítók az egykori pro-
vinciák túlnyomó többségét könnyedén uralmuk alá tudták hajtani.

A viszony a kereszténység és az iszlám között ezek után termé-
szetesen ellenségessé vált. Ugyanakkor a hasonlóságok kezdeti föl-
ismerésén túl egyre inkább a különbözőségekre terelődött a figye-
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lem. Egyre nagyobb figyelmet kapott a felekezetek közti vitákban a
Szentháromság tana, amely elfogadhatatlan volt az iszlám számára,
és vele együtt Jézus Isten-fiúsága is. Ugyanakkor, ha nem is ez volt a
legfontosabb vitatétel, mégis világossá vált, hogy a két vallás közti
legnagyobb különbség nem abban keresendő, ami mindkettőben, ha
esetleg más fogalmazásban is, de megvan, hanem abban, ami lényegi
eleme a kereszténységnek, de egyáltalán nem szerepel az iszlámban:
Jézus Krisztusnak, az isteni személynek az áldozatában. A megváltás
fogalma ugyanis semmilyen szerephez sem jut az iszlámban, míg
éppen ez áll a keresztény tanítás középpontjában. Az isteni megvál-
tás tényét tagadó muzulmánok tehát többé nem tekinthetők egy
újabb keresztény szektának, hanem ettől kezdve pogányok.

Részben e hitbeli fölismerés, részben a volt Római Birodalom
görög és latin felén az ázsiai és észak-afrikai provinciákban végre-
hajtott sikeres hódítások, valamint az Ibériai-félsziget nagy részé-
nek elfoglalása és a franciaországi Poitiers-ig való előrenyomulás
után, azaz a kereszténység számára óriási vereséget hozó politikai
konfliktus hatására a keresztények legfőbb ellenségüket természet-
szerűleg az iszlámban találták meg, és már a 8. század elejétől
kezdve pogányságnak minősítették azt. Az új hit prófétáját a ke-
resz tény világ írásaiban csalónak, imposztornak minősítették, és a
Koránnal foglalkozó szakemberek, akik egyébként a szöveget nyel-
vileg csak alig értették meg, a 12. században készült, de a 16. szá-
zadig érvényesnek tekintett fordítás (a valóságban inkább tartalmi
kivonat) alapján igyekeztek a szövegből minél több tévedést kimu-
tatni. Legalábbis minden latinul megjelent, és a Koránnal kapcso-
latos műnek ez volt az alapvető célja.

A kereszténység nagyjából az ezredfordulóig nem volt elég erős
ahhoz, hogy akár gazdaságilag, akár tudományosan, akár katonai-
lag fölvegye a versenyt az iszlám világával. Ez a hátrányos helyzet
az ezredforduló után elkezdett megváltozni, de a változás, azaz a
keresztény világ fejlődése, szemben a muzulmán világ hanyatlásá-
val, lassú volt, és így az erőviszonyok végleges eltolódása száza-
dokat vett igénybe.

Az iszlám világának országai ugyanis kiterjedt kereskedelmet foly-
 tattak a mai Indonéziától Indián át Angliáig, Délen az Arab-félszi-
geten túl Közép-Afrikáig, Keleten pedig a Selyem-úton végig
Kínáig. E kereskedelmi tevékenységük az egész világot behálózta,
és gyakran katonai hódításokkal is járt, így egyúttal sikeresen ter-
jesztették az új hitet Közép- és Belső-Ázsiában is. Európában az ez-
redfordulóig egy száraz időszak volt, amelynek következtében az
európai országok mezőgazdasága nem hozott jó eredményeket, más
jelentős bevételi forrása pedig Európának nem volt. Ilyen körül-
mények közt jelentek meg Európában előbb a germán, utóbb a szláv
népeknél a keresztény hittérítők, és tolták igen lassan egyre tovább
Keletre a kereszténység határait. Mi magyarok éppen az ezredfor-
duló táján vettük föl fokozatosan a kereszténységet.
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A világ nagy része eközben, engedve a hódító seregek kardjának
és a nagyszámú kereskedő kínálta anyagi előnyöknek, néhány év-
század leforgása alatt viharos gyorsasággal muzulmán hitűvé vált.
Az iszlám egy évszázadon belül eljutott Keleten Kínáig, Nyugaton
az Atlanti-óceánig. Eközben a kereszténység lélekszámában nem-
csak nem gyarapodott jelentős mértékben, de körülötte mindenütt
még le is zárult a világ, mert az iszlám mindenütt, mind Keleten,
mind Délen, megelőzte a hit terjesztésében. Miközben a muzulmán
seregek eljutottak Kína határáig, kereskedőik bejárták az egész vi-
lágot (az előbb említett területeken folytatott sikeres kereskedel-
mükön túl még a mai Finnország területén is jártak az ott talált arab
pénzek tanúsága szerint), addig a kereszténység versenyképtelen
módszereket alkalmazott a térítés érdekében: kisszámú szerzetes
hittérítőt küldtek a távoli ismeretlen népekhez, hogy azokat az igaz-
ság erejével győzzék meg. Elég, ha mi magyarok Juliánusz barát ke-
leti útjára gondolunk. Nemzeti emlékezetünkben úgy él ő, mint aki
a tatár támadás veszélyétől sarkallva elment megkeresni és hoz-
zánk vezetni az Ázsiában maradt magyarokat. Tudni kell azonban,
hogy Nyugat-Európából jött szerzetesekhez csatlakozva tette meg
útját, és a csoport alapvető célja a hittérítés volt.

A hittérítők munkájának további gyengeségét jelentette a nyelvi
akadály: igen nehéz bárkit is pusztán az igazsággal meggyőzni még
anyanyelvünkön is, de ha egymás megértése még elemi szinten is
akadozik, akkor az számít csodának, ha sikerül.

Erre a minden tekintetben vesztes helyzetre az ezredforduló után
az egyre inkább magukra találó keresztény országok kettős választ
adtak. Ezek együttesen sem voltak alkalmasak az iszlám előnyös
helyzetének megingatására.

Részben belső európai problémák orvoslására és azok mederbe te-
relésére megindult a mozgalom a „pogányoktól” megszállt szent he-
lyek fölszabadítására.1 Ezt a mozgalmat nevezzük keresztes háborúknak
(1096–1291). A keresztes háborúk az iszlám világának és a keresztény
Európának nyílt, fegyveres összecsapását jelentették, amelyek céljukat,
a szent helyek végleges fölszabadítását a pogány uralom alól, nem tud-
ták elérni. Összességében a vállalkozás csak egy gyönge és sikertelen
válasz volt az iszlám sikeres hódításaira, de a muzulmánok a tör-
ténteket mid a mai napig képtelenek voltak lelkileg földolgozni.

Mindezt annak ellenére, hogy a háború nemcsak pusztulást és
ellenségeskedést hozott magával, hanem megteremtette a kereske-
delmi együttműködés kereteit, egymás kölcsönös megismerése a
technológiai tudás cseréjét is jelentette. Ugyanakkor Európában, és
ez volt az európai hagyományok egyik legszebb vonása, a fegyve-
res konfliktus fölkeltette az érdeklődést az iszlám világa iránt. (For-
dítva ugyanezt nem mondhatjuk el.)

Az érdeklődést sok apró tény is bizonyítja, ezek közé tartozik
például az első Korán-fordítás létrejötte. A keresztes háborúk meg-
mutatták, hogy egyrészt az iszlám világát fegyverrel nem lehet le-
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győzni, másrészt viszont inkább a keresztesek tanultak a muszli-
moktól, mint fordítva. Mindez ösztönzően hatott arra a gondolatra,
hogy misszionáriusok révén kellene a muszlimokat megtéríteni.

Petrus Venerabilis a ciszterek ibériai kolostorait látogatva ismerte meg
a muszlimok és keresztények viszonyát, tájékozódott az iszlámmal, s
az ekkor uralkodó Almohádok politikájával és valláspolitikájával kap-
csolatban. (Forrás erre a korra többek közt az ekkor keletkező Cid is.)
Arra az eredményre jutott, hogy ha háborúban nem is lehet legyőzni
a muszlimokat, meg kell próbálni keresztény szeretettel és a szó ha-
talmával meggyőzni őket. Ehhez azonban először meg kell ismerni az
ő tanításukat. Az Ebro folyónál találkozott két európai pappal, az an-
gol Robertus Ketenensis-szal és Hermannus Dalmatával. Ők Kele-
ten asztronómiát és matematikát tanultak, ezért járatosak voltak az
arab nyelvben. Jó fizetés fejében megnyerte őket a vállalkozásnak.
R. Ketenensis fordította latinra a Koránt, amely 1143-ban készült el.

Előttük már az eredetileg bencés szerzetes II. Szilveszter pápa,
aki később Szent Istvánnak küldte a koronát, párizsi tanulmányai
után tanult a marokkói Qarawijjín egyetemen. (Ezen a világ legré-
gebbi alapítású, máig működő, az iszlám vallástudományának egyik
legjobb egyetemén számon tartják, hogy még egy pápát is adtak a
keresztény világnak.) Nem véletlen, hogy II. Szilveszter matemati-
kusként is ismertté vált, és őt tartják az ingaóra fölfedezőjének.

Látva tudásbeli elmaradottságunkat, az Ibériai-félsziget püspö-
kei számos arab fordítást rendeltek meg tudós papjaiktól. E fordí-
tási mozgalom keretében Európa megismerhette arab fordításból a
görögök több csillagászati és filozófiai munkáját, így többek közt
Ptolemaiosz, Arisztotelész és Alexandrosz Aphrodiszeusz műveit.
Ezekkel együtt latinra fordítottak eredeti arab munkákat is, így pél-
dául Avicenna Kánon című orvostudományi művét, amely aztán öt-
száz éven keresztül az európai egyetemek tankönyve maradt. Ezen
kívül lefordítottak több filozófiai munkát is Alfarabitól, al-Kindítől,
Avicennától és Averroestől, valamint néhány olyan zsidó szerző
művét is, aki az iszlám tudományos világának szerves részét alkotta.
Ezek között meg kell említeni például Maimonidést és Avencebrolt.

Averroes filozófiája nem maradt minden hatás nélkül Európában.
Míg a középkor néhány kiemelkedő gondolkodója (például Clair -
vaux-i Szent Bernát, Damiáni Szent Péter és mások) a hitet a (fölös-
legesnek tartott) filozófia, és ezzel a racionális bizonyítások fölé he-
lyezték, addig az Averroes filozófiájának elterjedése után megjelent
csoport, az averroisták, élükön Brabanti Siegerrel, a szélsőséges ra-
cionalizmust képviselték. Tanításaikat, és ezen keresztül az averroiz -
must, az egyház 1270-ben és 1277-ben elítélte.

Az arab nyelvről latinra fordított művek az addig platonista fi-
lozófiát művelő, és a platonista Szent Ágostont követő Európában
ismertté tették Arisztotelész filozófiáját és az arisztotelészi hagyo-
mányt. Részben úgy, hogy eleinte magának Arisztotelésznek a mű-
veit fordították arabról latinra, részben úgy, hogy a hozzá készült
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arab kommentárokat, mindenekelőtt Averroes kommentárjait is
lefordították. Ez, mint láthattuk, a keresztény Európában egy új
irányzatot teremtett: egyrészt Arisztotelész művein keresztül meg-
alapozta az alapvetően az érzékfölötti világ iránt érdeklődő plato-
nista-augustinus Európában a természettudományok művelését
(ennek az irányzatnak első és legnagyobb képviselője volt nagy
Szent Albert, majd tanítványa, Aquinói Szent Tamás), másrészről
átalakította a tudományos bizonyítások módszerét. Ez egyre inkább
a racionális, logikus, szillogisztikus bizonyításokra támaszkodott.

Ha megvizsgáljuk Aquinói Szent Tamás műveit, akkor azt látjuk,
hogy azokban, elsősorban a muzulmánok ellen írt Summa contra gen -
tiles című könyvében, gyakran támadja az iszlám filozófusait is,
mégpedig név szerint. Ugyanakkor olvasva műveit láthatjuk, hogy
abban az ens necessarium, a „szükségképpen létező” fontos szerepet
játszik. Voltaképpen ez jelenti számára az öt Isten létét bizonyító érv
kiindulópontját. Márpedig ez a fogalom Avicenna metafizikájában
merült először föl mint vádzsib al-vudzsúd. A szükségképpen létező köré
építi föl Avicenna a saját metafizikai elméletét, ezért mondják azt,
hogy ő Arisztotelésszel szemben, aki a lényeg filozófusa, a metafi-
zikát átértelmezve a lét filozófusává lett. Aquinói Szent Tamást ol-
vasva meggyőződhetünk arról, hogy ő sokkal inkább Avicenna kö-
vetője ebben a tekintetben, mint Arisztotelészé. Természetesen
műveiben nem hivatkozott nyíltan arab forrásaira, így is negyven
évig indexen tartotta írásait az egyház, mielőtt hivatalosan is elis-
merte volna legnagyobb tanítójának.

Érthető módon az ellentétes irányú, a hitben a racionális bizonyí-
tások ellen tiltakozó mozgalom legfőbb képviselője az augustinusok
rendjéből jött. Luther Márton meghirdette a sola fides, „csak a hit” el-
vét. Luther Márton az arab nyelvű filozófiával, benne az Arisztote lésszel
és az arab filozófusokkal való megismerkedés után kialakuló, egyre in-
kább a racionalitás irányába haladó hivatalos egyházi tanítással
szemben a pietista vallásosságot képviselte. Az összecsapás eredmé-
nye közismert: nem pontosan és nemcsak a racionalizmus és a pietizmus
miatt, de mégis annak mentén, a nyugati kereszténység szétszakadt.

A szétszakadt kereszténység jelentős mértékben meggyöngült,
és a szakadás után már sohasem tudott azzá lenni, ami korábban
volt: a fejlődés motorja. Ez volt az iszlám utolsó, jóllehet nem szán-
dékos csapása a kereszténység elleni harcban? Ezt nem mondhat-
juk. Az arisztotelészi filozófiai hagyomány idegen volt az iszlám
világában is, művelése nem ritkán veszélyes volt, és ezért a filozó-
fusok gyakran rejtegették tudásukat. Az arisztotelészi hagyomány
inkább az emberiség közös kincse, amelyet görögül dolgoztak ki,
arabul fejlesztették tovább, majd latinul vált a középkori Európa
meghatározó szellemi irányzatává.

Ez a kérdés nem választható el korunk egy aktuális, másutt (pél-
dául Franciaországban) a mindennapi élet egyik leghevesebben vi-
tatott központi problémájától: Európa szellemiségének kialakításá-
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ban és fejlődésében volt-e szerepe az iszlámnak, és ha igen, milyen.
A föntebb elmondottak alapján mindenki láthatja maga is, mi lehet
az egyetlen helyes válasz: az iszlámnak (tehát a muzulmán hitnek
és az azon létrejött kultúrának) nem volt szerepe az európai szel-
lemi élet fejlődésében, de néhány, történetesen muzulmán hiten
levő tudós, mint Alfarabi, Avicenna, Averroes és társaik, nagy sze-
repet játszottak az arisztotelizmus Európai elterjesztésében.

Az iszlám és a kereszténység viszonyát tehát az ezredforduló utáni
első három században Keleten a keresztes háborúk hangos, fegyve-
res harcokban is megnyilvánuló konfliktusa jellemezte. Ezzel szem-
ben Nyugaton a muzulmán és keresztény tudósok, gyakran kerülve
az egymásra történő nyilvános hivatkozást, titokban és csöndben
együttműködtek, tanultak egymástól. Eleinte, az ezredforduló előtt,
a muzulmán tudósok sok mindent eltanultak az egyházatyáktól és az
arisztotelészi hagyományhoz tartozó keresztény tudósoktól (az arab
filozófusoknál és Aquinói Szent Tamástól Schütz Antalig a skolasz-
tikában megtalálható érveket a világ teremtett volta mellett Philo po -
nosz, egy alexandriai keresztény–monofizita–újplatónikus filozófus
dolgozta ki a 6. században), majd az ezredforduló után az immár
latin nyelvű, európai keresztény filozófusok ezt a tudásanyagot visz-
szavették az arabul író kollégáiktól.

Eközben a kereszténység egy pápai határozat alapján már a 13.
században megállította a térítő mozgalmakat a muzulmánokkal
kapcsolatban. A tapasztalat ugyanis azt bizonyította, hogy muzul-
mánok igen ritkán térnek át a keresztény hitre, de ha ez megtörté-
nik, akkor az iszlám egy törvénye alapján azonnal megölik az átté-
rőt. Ha keresztény területen ilyen vagy olyan nyomással sikerült
elérni valakinél az áttérést, abból sohasem lett jó keresztény. Már-
pedig, hangzott a hivatalos magyarázat, nem érdemes jó muzul-
mánból rossz keresztényt faragni.

E változásnak két következménye lett.
Az egyik az 1311-ben tartott Viennei zsinat határozata (11. kánon),

amely elrendelte az arab, a héber, a görög és az arámi nyelv és az isz-
lám tanulmányozását az öt legnagyobb és legjobb, pápai felügyelet
alatt álló európai egyetemen (Paris, Oxford, Bologna, Salamanca és
a Curia egyetemén).2 Ezt a határozatot aztán a 20. század elején, 1928.
szeptember 8-án a De studiis rerum orientalium provehendis című en-
ciklika megerősítette. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy a mai böl-
csészettudományi karok tanrendjén a legrégebbi, alapvető tantár-
gyaknak a klasszika-filológia és az orientalisztika, azon belül a sémi
filológia számítanak.

A másik változás a 20. században következett be. A katolikus
egyház ma hivatalosan is azt tanítja, hogy a három, ugyanabban az
Istenben hívő nagy vallás hívei, amennyiben megtartják saját val-
lásuk előírásait, egyaránt bejutnak a paradicsomba.

A kezdeti nézet, miszerint az iszlám egy új keresztény eretnekség
(tézis), majd a konfrontáció (antitézis) után ez lehet a szintézis.

Konfliktus
és együttműködés

2Hoc sacro approbato
Concilio, scholas in

subscriptarum linguarum
generibus, ubicumque

Romanam curiam residere
contigerit, nec non in

Parisiensi, Bononiensi et
in Salamantino studiis,
providimus erigendas,

statuentes ut in quolibet
locorum ipsorum

teneantur viri catholici
sufficientem habentes

hebraicae, graecae,
arabicae et chaldaicae

linguarum notitiam, duo
videlicet unius cuiusque

linguae periti, qui scholas
regant inibi, et libros de

linguis ipsis in latinum
fideliter transferentes,

alios linguas ipsas sollicite
doceant, earumque

peritiam studiosa in illos
instructione transfundant,

ut instructi et edocti
sufficienter in linguis

huiusmodi fructum
speratum possint Deo

auctore producere,
fidem propagaturi
salubriter in ipsos

populos infideles… etc.
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