
Tariq Ramadan és a
két nyelvi univerzum
A svájci születésű Tariq Ramadan1 (1962 Genf), aki az egyiptomi
Musz lim Testvérek alapítójának, Haszan al-Bannának leányági uno-
 kája, évek óta a nyugati média jelentősebb szereplői közé tartozik.
Vallásos gondolkodó, aki Svájcban végezte iskoláit, filozófiából dok-
torált, és a kairói al-Azhar egyetemen vallásjogi tanulmányokat foly-
tatott. Gazdag munkásságát önálló kötetetek, tanulmányok, inter-
júk tanúsítják, melyek jelentősebb részét több nyelvre lefordították.2

Kritikusai ellentmondásos személyiségnek tartják. Megítélését
jelzi, hogy átmenetileg Franciaországból, majd az Egyesült Álla-
mokból is kitiltották. Ellenfelei iszlamista (terrorista-támogató) néze-
teiről értekeznek a médiában, és politikai állásfoglalásai kapcsán
antiszemitizmusát tárgyalják. Ezzel együtt Nagy-Britanniában kor-
mánytanácsadóként dolgozott, egyetemen tanít (Oxford) és önálló
civil szervezetével (Euro-Muslim Network) vezeti a nézeteit elfo-
gadó európai muzulmánokat. Olyan vallásos értelmiséginek tartja
magát, aki muzulmán vallású, s aki a kor kihívásaival szembesülve
fontosnak tartja, hogy részt vegyen a közösség életében. Ugyanak-
kor a muzulmán világ tartózkodóan viszonyul hozzá. A politikai re-
zsimek kritikája miatt persona non grata lett több arab államban, de
a nézeteivel kapcsolatos megnyilatkozások is visszafogottak. A val-
lástudósok egyhangúan elutasították például azt a javaslatát, amely
a Koránban megfogalmazott, és adott esetekre vonatkozó büntetési
tételek (az úgynevezett hudúd) moratóriumát3 vezette volna be.

Munkájában a nyugati diaszpórában élő muzulmán hívő válság -
helyzetére reagál. Arra a keresi a választ, hogy az iszlám vallásos és
az európai szekuláris értékrendszer hogyan építheti fel az európai
muzulmán identitást. Életrajzi élményeire utalva mondja, hogy „a
kör nyezetemben lévő kultúrával pozitív kapcsolataim voltak. Sohasem gon-
doltam, hogy fenyegetne. (…) Alapvető elvként mondhatom, hogy minden
muzulmánnak adott a lehetőség arra, hogy egyszerre legyen hívő muzul-
mán és európai.” Vagy másutt így jelölte ki pozícióját és programját:
„éppen ideje, hogy mi, nyugaton élő muzulmánok megszabaduljunk kettős
kisebbrendűségi érzésünktől, attól ugyanis, amit a nyugattal szemben és
attól, amit az iszlám világával szemben érzünk. Ez pedig arra szólít fel ben-
nünket, hogy a hitünket tisztán kifejtsük.”

A hit kifejtése azonban rendkívül bonyolult feladat. Erre utal, hogy
Tariq Ramadant minduntalan kettős beszéddel támadják, mondván,
hogy egyszer konzervatív muszlim benyomását kelti, máskor pedig
mintha a liberális demokraták nézeteit képviselné. Egymással ellen-
tétes rendszerek ezek, amelyek szükségképpen kizárják egymást. Ha
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azonban valaki azt a benyomást kelti, hogy esetleg a közönség ösz-
szetétele szerint módosítja erkölcsi, politikai vagy vallásos nézeteit,
akkor arról hamar megállapíthatják, hogy nem őszinte, sőt azt a gya-
nút is felébreszti, hogy valami rejtegetnivalója, titkos szándéka van.
S a kritikusok készen is állnak a legsúlyosabb váddal: Tariq Ramadan
nem tesz mást, mint hogy folytatja felmenői programját: azaz Euró -
pa, és általában a nyugat iszlamizálására törekszik.

Ha tisztábban szeretnénk látni ezt a kérdést, akkor abból kell kiin-
dulnunk, hogy az ellentmondásos megítélés több okra is visszavezet -
hető. Először is számolni kell az európai közösség félelmével, amely
fenn tartással kezel minden muzulmán megnyilvánulást. A nyugatiak
iszlámképét sok olyan tényező határozza meg, mint a közel-keleti pa-
lesztin–izraeli konfliktus eseményei, az 1979-es iráni iszlám forradalom,
az algériai demokrácia-paradoxon, a 2001. szep tember 11-i amerikai, majd
a madridi, londoni célpontok elleni terrorakciók, illetve a legújabb „for-
radalmi” tömegmozgalmak képei stb. S ott van benne a mind látha-
tóbbá váló nyugati iszlám Theo van Gogh meggyilkolásával, a dániai
karikatúrabotránnyal, a XVI. Be ne dek pápa ellen szervezett verbális
támadásokkal, az „A Common Word” vallásközi párbeszéd kísérletével
stb. Ezek pedig beárnyékolják a megítélést és a kapcsolatokat.

De látnunk kell az európai muzulmánok szociális és kulturális hely-
zetének válságát is, amely megoldásért kiált spirituális és társadal-
mi-gazdasági értelemben egyaránt. Mind égetőbb szükséggé válik
az iszlám adaptálásának átgondolása vallásjogi és teológiai vonatko-
zásokban. Tariq Ramadan az euro-iszlám megfogalmazásával ilyen
kísérletre vállalkozott, ezért a munkájával kapcsolatos kritika is eb-
ben a kontextusban értelmezhető. A felmerülő kérdések értékelése
önálló monográfiát igényelne, hiszen itt az iszlám és a nyugat kap-
csolatainak szinte minden dimenziója megjelenik. Ezekre most
nin csen mód, ezért a következőkben először a nyugati muzulmán
közösségek lehetséges stratégiáit, majd Tariq Ramadan néhány kér-
désben kifejtett álláspontját, végül az alapstruktúrákban mutatko-
zó különbségeket vázoljuk. Úgy vélem, hogy ezek legalábbis árnyalják
tevékenységének megítélését.

A muzulmán bevándorlók magukkal hozott tradíciója és a nyugati
modern berendezkedés kölcsönhatásában alakul ki az iszlám sajátos
változata, az „euro-iszlám”. De a helyzet mégsem ilyen egyszerű, mert
időközben felnövekedett és a periférián való léttel küszködik a be-
vándorlók leszármazottainak újabb generációja. Vannak tehát a régi
betelepültek, vannak a leszármazottaik, és közben folyamatosan
újabb és újabb betelepülők jelentkeznek. A feszültségek sokfélék, a
feloldást ajánló válaszok többfélék, és ezek között rendszerint hár-
mat különböztetünk meg: a konzervatív, a liberális és a reform irány-
zatokat. Ezek nem tekinthetők teljesen homogénnek már csak azért
sem, mert a bevándorló csoportok etnikai hovatartozását, vallási fe-
lekezeti megoszlását, vagy európai eloszlásukat, egymás közötti el-
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lehetőségei
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lentéteiket stb. nem vettük számításba, csak a modernitással kap-
csolatos állásfoglalásuk szerint írjuk le őket. Ezeknek a kísérleteknek
a számbavétele azonban indokolt, mert megismétlődnek benne azok
a javaslatok, amelyek az iszlám és a modernitás találkozását kísérő
problémákra születettek az elmúlt két évszázad története során.

Az európai muzulmánok többsége a nyugattal való találkozás okoz-
ta válság ellen úgy védekezik, hogy ragaszkodik hazai kulturális ha-
gyományához. Könnyen járható út, hiszen az első generációk által lét-
rehozott szervezeteik révén biztos és jól működő kapcsolataik vannak
az anyaországgal. Ezek kulturális és gazdasági funkciókat is betölte-
nek: az újonnan érkezőket fogadják, szállást, munkahelyet biztosíta-
nak nekik, eligazítják őket a helyi idegenrendészeti és munkavállalói
adminisztráció kérdéseiben, rendezik a hazautalások körülményeit, to-
vábbá szellemi és lelki támogatást nyújtanak. Összességében bizton-
ságot jelentő hálóként működnek, és rendszerint mecsetként szolgá-
ló kulturális intézményben van a központjuk. A közösségek az
anyaország települései szerint szerveződnek, a mecsetek hívőinek szá-
ma nem haladja meg a kétszázat. Hazulról fogadott vallási tanítókhoz
fordulnak rituális és vallásjogi kérdésekkel, így a vallási identitás konst-
ruálásában az otthoni iszlám jelenti a referenciabázist. De ez a kon-
zervatív irányzat az, amelyik napirenden tartja a tradicionális dzsihádista
értékeket, amennyiben magatartását a nyugattal való szembenállás, a
nyugati életmód és végső soron a nyugati értékek tagadása és elutasí-
tása határozza meg.

Az európai muzulmánok kisebbségét teszik ki azok, akik integrálód-
tak a nyugati társadalomba. Öntudatos képviselőik liberálisoknak te-
kintik magukat, jellemző módon az értelmiségi körökből kerülnek ki,
és sokszor meglepően változatos életpályát járnak be, a marxizmus-
tól egészen a misztikáig. Hosszabb ideje élnek Európában, érvénye-
sülésükben nem volt szerepe az iszlámnak. Identitásukról beszélve
elmondják például, hogy német, francia stb. állampolgárok, egyetemi
oktatók, mérnökök, stb., iraki vagy algériai születésűek, és muzulmán
vallásúak, akik mondjuk a hanafita vagy sáfíita jogi iskolát követik. Az
európai normához igazodva az állampolgárság és a foglalkozás a meg-
határozó elem, míg a vallás többed rangú szerepet kap, vagy meg sem
jelenik. A privát szféra része. A Bassam Tibi által először használt
„Euro-Islam” kifejezés ennek a liberális muzulmán vallásosságnak a
megfogalmazása volt a kilencvenes évek elején.

A harmadik csoport azokat foglalja össze, akik egyszerre kívánnak eu-
rópaiak és muzulmánok lenni. S éppen emiatt állnak szemben az előb-
bi két csoporttal. Hiszen miközben a liberálisok feladják muzulmán
mivoltuk megjelenítését, a konzervatívok a hagyományok egyolda-
lú megőrzése mellett teszik le a voksukat. Másfelől éppen ez a refor-
mista csoport az, amelyik a legnagyobb kihívást jelenti az európai tár-

A konzervatívok

A liberálisok

A reformisták
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sadalmak számára is. A liberálisok meg sem jelennek a nyugati tár-
sadalmi-kulturális térben, a konzervatívok zárványszerű szerveződése,
és önmagában sokrétű társadalmi problematikát jelentő működése vi-
szonylag könnyen kezelhető, hiszen végső soron a „visszatérés” pa-
radigma lehetőségét (vágyát) is magában hordja. A reformisták ezek-
kel az elképzelésekkel szemben az „európai iszlám” koncepciójával
lépnek fel. Ez az iszlámhoz való hűséget, és az európai körülményekhez
való alkalmazkodást jelenti. Társadalmi bázisát tekintve ez a csoport
az, amelynek a tagjai már Európában születtek, a második vagy töb-
bedik generációhoz tartoznak, sokan közülük gettólakók, nagyszü-
leik hazájához már csak emlékek láncain át kötődnek, őseik nyelvet
nem, vagy nem jól ismerik, iskolázottságuk európai, de szociális hely-
zetüket és munkalehetőségeiket, általános egzisztenciális helyzetüket
a köztes állapottal lehet leírni. Többnyire áldozatmentalitásuk van. Eu-
rópai állampolgárok, de fizikai jegyeik alapján diszkriminatív módon a
bevándorlók közé sorolják őket. A család metaforáját alkalmazva azt
mondhatnánk, hogy ők a muzulmán Sejkh és a szekuláris Európa gyer-
mekei. De elárvultak, mert elszakadnak apjuktól, és Európa sem gon-
doskodik róluk. Az ő élethelyzetükre adott válaszok pedig vagy a ra-
dikális vagy a mérsékelt reform lehetőségeit fogalmazzák meg.

Tariq Ramadan a mérsékelt reform képviselőjének tekinti magát.
Pozíciójának megértéséhez végig kellene követnünk az írásait, most
csak a legfontosabb üzenetét foglaljuk össze. Tariq Ramadan sze-
rint az európai iszlám sajátos történelmi, társadalmi és kulturális
körülmények között, a bevándorló muzulmánok második és töb-
bedik generációs leszármazottaiból, de kisebb részben az európai
konvertitákból is, a résztvevők többnyire tudatos választásának útján
szerveződik megújuló (born again) iszlámmá.

Az euro-iszlám az iszlám és az európai jogrendszer kölcsönhatásában
nyeri el legitimitását. Ennek alapja a „hazai” iszlám és a nyugati kö-
zösségek képviselőinek együttműködésével a közelmúltban kidolgo-
zott fiqh al-aqallijját („A [muzulmán] kisebbségek vallásjoga”), amely
tartalmazza a legfontosabb életvezetési és életmódbeli szabályokat. Ezt
elemezve Tariq Ramadan így fogalmazza meg az alapelveket: 1) A nem
muzulmán főhatóságú államban élő muzulmánoknak meg kell érte-
niük, hogy az állammal morális és szociális szerződésben állnak, és tisz-
telniük kell az ország törvényeit. 2) Be kell látniuk, hogy a szekuláris
jogrendszer keretében a hitük szerint élhetnek, nem kell asszimilá-
lódniuk, és nem kell feladniuk muzulmán identitásukat. 3) Viszont fel
kell adni a világ felosztását dár al-harb (a háború háza) és dár al-iszlám
(az iszlám háza) területekre, minthogy a mögötte álló militáns misszió
nem áll összhangban a modern élet realitásaival. Helyettük olyan fo-
galmakkal kell leírni a világot, amelyek a muzulmán misszió pozitív
lehetőségét fogalmazzák meg. Ilyen például a dár al-saháda (a bizony-
ságtétel háza), amely az iszlám mintaadó nagyköveteiként mutatja fel a nyu-
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gaton élő hívőket. 4) A muzulmánok a befogadó állam teljes jogú ál-
lampolgárai. Így minden jogi lehetőséggel élniük kell, hogy részt ve-
hessenek a befogadó ország gazdasági, társadalmi, kulturális és poli-
tikai életében. 5) A muzulmánoknak ugyanolyan lehetőségük van, mint
minden más állampolgárnak, aki saját meggyőződése és hite szerint
él. Ha olyan kötelezettség terhelné őket, amely szemben áll az isz-
lám elveivel, akkor meg kell vizsgálni az adott helyzetet, és a prio-
ritások figyelembevételével kell kidolgozni a megfelelő stratégiát.

Tariq Ramadan az elvek adaptálásához tudatosságot és feltétlen
elkötelezettséget követel a nyugati muzulmánoktól. Az általa el-
képzelt személyes „euro-iszlám” tartalmi sajátosságait többnyire a ta-
gadásokból kiindulva körvonalazza. Az euro-iszlám tagadja az
első-generációs bevándorló szülők nyelvét és kultúráját, elutasítja
azok Európán kívül gyökerező vallási hagyományát, elutasítja a
hozzájuk „otthonról” küldött vallási vezetők tanításának érvé-
nyességét és hitelességét. Elutasítja az otthont nyújtó európai tár-
sadalmak diszkriminációs gyakorlatát, iszlamofóbiáját, vagy máskor
szociális érzéketlenségét és közömbösségét. Ugyanakkor az európai
muzulmán hívők közösségét vizionálja, amelynek egységét az isz-
lám hit európai formájához való csatlakozás biztosítja. Tudatos,
akaratlagos választást tételez, amellyel a hívő felmondja „eredeti”
vallásosságát, és az azzal összekapcsolódó, vérségi leszármazásban
is manifesztálódó közösségét. Identitását új formában éli át: abban,
hogy muzulmánnak lenni és európainak lenni ugyanazt jelenti.

Az alapelvek és a gyakorlat éles elválasztása, a princípiumok tisz-
tán elvont szemlélete lehetőséget ad arra, hogy azonosnak vagy egymáshoz
közelinek fogja fel az iszlám tradíciójában illetve az európai keresztény
és szekuláris kultúrában megfogalmazódó értékeket. Érvelése szerint
a muzulmán vallástörvény nem zárt rendszer, hanem olyan módszer
(eljárás, út), amely révén az iszlám céljai (maqászid) valósulnak meg. Ezek
pedig nem mások, mint a vallás, az élet, az ész, a család és a vagyon
védelme, a méltóság, az igazságosság, az egyenlőség, a béke, a természet
megóvása és megőrzése. Ezek egyetemes értékek, és ezért minden olyan
jogrendszer, amely ezek megóvását és megőrzését biztosítja, a muzul-
mán vallástörvény megvalósulásának tekinthető. Függetlenül attól, hogy
nem muzulmán többségű társadalom ban és nem muzulmán tudósok
dolgozták ki. A törvénybeni érték ugyanis azonos az iszlám vallástör-
vényben megfogalmazódó értékkel, ezért a muzulmán hívő végered -
ményben a saríához lesz hű, ha betartja az adott ország rendelkezéseit.

A tisztánlátást nagymértékben segítheti a fogalmak egyértelmű
használata. Érdemes követni Tariq Ramadan gondolatait például a
„kisebbség” és az „állampolgárság” fogalmával kapcsolatos fejte-
getéseiben. Ezekkel kapcsolatban két akadálytól is meg kell szaba-
dulniuk a muzulmánoknak, mert ha ezt nem teszik meg, akkor
hamis képet alakítanak ki saját helyzetükről. Annak ellenére
ugyanis, hogy teljes jogú állampolgárok egy adott államban, a val-

Személyes
„euro-iszlám”

Egyetemes értékek

A fogalomhasználat
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lásuk és a kultúrájuk miatt következetesen kisebbségként kezelik őket
a helyi hivatalok. Ismert, hogy a „hazai” iszlám képviselői is kisebb -
ségként írják le őket (lásd a fiqh al-aqallijját koncepcióját). Ez utóbbi
megközelítés a főhatalom felől teszi fel a kérdést, és ezért jogosult-
nak is tekinthető. A nyugati szekularizált társadalmakon belül
azonban más a helyzet. Itt a jog világosan különbséget tesz az ál-
lampolgár és a hívő között. A két fogalom a használatban azonban
összemosódik, a kisebbségben lévő muzulmánok pedig magukra
veszik a rájuk vetített kisebbségkoncepciót. Tariq Ramadan joggal
mutat rá, hogy ezzel két különálló tényt kevernek össze: a vallási
hovatartozást és az állampolgárságot. Az állampolgárság tekinte-
tében a kisebbségkoncepciónak pedig nincsen értelme, hiszen nin-
csen olyan, hogy kisebbségi állampolgár. Tariq Ramadan szerint a
muzulmánoknak fel kell adniuk ezt a koncepciót, és inkább állam-
polgári jogaikkal kell élniük. Ehhez meg kell ismerniük állampol-
gári kötelességeiket. Hiszen állampolgárok, és állampolgárként kell
részt venniük az amerikai, az ausztráliai és az európai kultúrák éle-
tében (ahogy a dél-afrikaiban, a mauritániaiban vagy a szingapúri-
ban is), amelyek immár az ő saját kultúrájuk.

A fogalmak tisztázása vezethet el oda is, hogy felszámolják a mu-
zulmán közösségeket jellemző áldozatmentalitást. Tariq Ramadan
nagy kihívást lát ebben: a nyugati muzulmánoknak fel kell adniuk
azt a társadalomkritikát, amelyik csak iszlámofóbiát érzékel a befo-
gadó társadalomban. Ez súlyos veszélyt jelent, mert igazolja a pasz-
szivitást, a lemondást, a közügyektől való elfordulást, és nem engedi
az állampolgárság kiteljesedett megélését. Valóban súlyos a helyzet,
hiszen a nyugati társadalmakban kisebbségnek tekintik a muzulmá-
nokat, s iszlámofóbiának, rassszizmusnak, mindenféle diszkriminá-
ciónak vannak kitéve. Tariq Ramadan azt hangsúlyozza, hogy a mu-
zulmánoknak az adott ország törvényei alapján kell fellépniük az
igazságtalanság, a populista megbélyegzés és a hipokriták ellen. Kul-
turális forradalmat kell megvívniuk, melynek keretében le kell szá-
molniuk a paternalista diskurzussal, a neokolonialista gyámsággal.
Kiemeli, hogy bár a nyugat több mint fél évszázada szembesül a be-
vándorlók problémáival, és ezen belül több mint harminc éve kísér-
letezik a fiatal muzulmánok helyzetének rendezésével, mégsem veszi
észre, hogy a bevándorlók és köztük az újabb generációk immár nyu-
gatiakká váltak, a fiatalok felnőttek lettek, azaz ez a tömeg már nem
felel meg a bevándorló muzulmánok illetve a fiatal muzulmánok fogal-
mának. Európaiak, európai államok állampolgárai, akiknek összes
problémájára ebből az alapállásból kiindulva kell választ keresni.
A nyugati iszlám így elsősorban szociológiai kérdésként értelme-
zen dő, ahogy mások is megfogalmazták ezt.

A nyugati iszlám lehetséges stratégiáinak számbavétele és Tariq
Ramadan néhány elgondolásának bemutatása több vonatkozásban is
a kölcsönös megértés és a kölcsönös befogadói kompetenciák hiányára
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hívja fel a figyelmet. Ezek azt a benyomást keltik, mintha a nyugat és
az iszlám közötti kommunikáció szereplői egymástól eltérő nyelvet hasz-
nálnának. S valóban, ebben a feltételezett kommunikációs térben leg-
alább három olyan szereplő közösség van, amelynek kompetenciái lé-
nyegesen eltérnek egymástól. Ezek a nyugatiak, a nyugati muzulmán
közösségek és az iszlám „eredeti” világa. A nyugati befogadói kom-
petencia más, mint a keleti befogadói kompetencia, s szinte minden-
napi tapasztalat, hogy a szavak, a terminusok, a gesztusok mást je-
lentenek a keleti megértésben, mint a nyugatiban. S ezek egyfajta elegyét
mutatják a nyugati muzulmán közösségek. Így talán joggal vetődik fel
a kérdés, hogy vajon a Tariq Ramadant kritizálók vádja a kettős be-
szédről valóban az ő alakoskodásával magyarázható-e, vagy egysze-
rűen a befogadói kompetenciák különbözőségén nyugvó különböző-
ségről van szó? Befejezésül ehhez kívánok visszatérni.

Ha végiggondoljuk az iszlám mai terjedésének reflexióit a vallás-
szociológiai kutatásokban, akkor olyan bizonytalanság tűnik fel,
amely bizonytalanság feltételezésem szerint a terjedő iszlám és a be-
fogadó kultúra alapstruktúrája közötti kongruencia vagy más esetben
inkongruencia értelmezési nehézségeire hívja fel a figyelmet. Az
alapstruktúrák közötti összhang problémájának megközelítéséhez kis
történeti kitérőt kell tennünk. A muzulmán vallású népek közel más-
fél évezredes történetében megszokott jelenség, hogy miután a kato-
nai túlerő elfoglalt egy adott területet, a lakosság eredeti kultúrája min-
den nehézség nélkül kölcsönhatásba lépett az iszlámmal, és a „maga
képére formálta” azt. A kölcsönhatás eredményeképpen az iszlám egye-
di változata alakult ki az adott területen. Az átalakítás az iszlám rituális
gyakorlatát, egyes dogmatikai vagy jogi kérdéseit érintette, de soha-
sem módosította az iszlám központi tételeit: az Isten egységében, a Ko-
ránban megtestesülő isteni útmutatásban való hitet, illetve Mohamed
próféta küldetésének értékelését. A terjeszkedés és a behódolás rend-
kívül gyorsan zajlott akkor, ha a hódító és a meghódított társadalmi-
kulturális viszonyait tekintve azonos kategóriába tartozott. A pre in -
dusztriális társadalom archaikus berendezkedésében született iszlám
könnyen adaptálható volt az ugyancsak preindusztriális viszonyok kö-
zött élő és archaikus jegyeket mutató társadalmakhoz. Az iszlám ázsiai
és afrikai terjeszkedésének és történelmi sikerének egyik jelentős ösz-
szetevője éppen ez a társadalmi-kulturális tipológiai rokonság volt. Az
iszlám különösebb nehézség nélkül, zökkenőmentesen tudott alkal-
mazkodni az új és újabb környezethez. Rá kell azonban mutatni arra,
hogy az így tételezett „idegen” környezet valójában sokkal „ismerő-
sebb,” mondhatni „sajátabb” volt, mint ahogy elgondolni szoktuk.
S azért, mert ezek az államok társadalmi és kulturális alapstruktúrá-
jukban azonos jegyeket mutattak az iszlám történelmi országaival. Az
iszlám terjedésének, zökkenőmentes befogadásának egyik feltétele te-
hát az a kongruencia, az a tipológiai megegyezés, amely a muzulmán
világképben kódolt premodern berendezkedés és a befogadó államok
társadalmi és kulturális életének sajátosságai közötti áll fenn.

Terjeszkedés
és behódolás
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Az utóbbi fél évszázad során a muzulmán bevándorlók révén az isz-
lám a nyugat földrajzi területén is jelentkezik, és „Európa második val-
lásává” vált. Ebben a környezetben azonban új helyzettel kell számolni,
hiszen a nyugati társadalmak alapstruktúrája lényegesen különbözik
a muzulmán államok alapstruktúrájától. Annak ellenére ugyanis, hogy
a modernizációval találkozó muzulmánok lényeges fejlődésen men-
tek keresztül két évszázaddal ezelőtti viszonyaikhoz képest, számos
olyan strukturális elemet is megőriztek, amelyek archaikusak és ide-
genek a nyugati felfogás számára. A társadalmi szerkezet vizsgálata pél-
dául azt mutatja, hogy a muzulmán világot alapvetően a következő sa-
játosságok különböztetik meg a modern nyugati társadalmaktól: 1) Az
archaikus és minduntalan újraalakuló társadalmi — neopatriarchális —
berendezkedés. 2) Az állam jellemző módon „járadék állam” (rentier
state). 3) A nyugatról „importált” állami intézményeket és a politikai
berendezkedést szervetlen egymásmellettiség jellemzi: az alkotmányos de-
mokrácia (a virtuális politikai tér) és a patrimoniális „birodalmiság” (a
reális politikai tér) elkülönültségeként. 4) Az előbbiektől nem függet-
lenül az intézményeket funkcionális „személyesség” hatja át, amely-
ben a társadalmi funkció és a személy elválaszthatatlanul össze-
kapcsolódik egymással. 5) „Kettős (tradicionális és modern polgári)
jogrendszer” van érvényben függetlenül attól, hogy ezek egymást tá-
mogatják-e, vagy kioltják. 6) A társadalmi együttélés adott formájá-
nak jogi és politikai legitimitását az iszlám egységes kerete biztosítja,
például abban, hogy az alattvaló és az uralkodó kölcsönös viszonyát
a vallási-politikai „hűségeskü” (baj’a) rögzíti. Olyan társadalmi-po-
litikai helyzettel van dolgunk, amely a legjobban az Isten — uralko-
dó — alattvaló hierarchiájára emlékeztet, és amely nem ismeri a mo-
dern nyugati berendezkedés állam — állampolgár viszonyát.

Nem szeretnénk az esszencializmus hibájába esni, de ezek a jel-
zésértékű megfigyelések talán mutatják, hogy a nyugati és a muzul-
mán világ alapstruktúrája, s annak a nyelvi-kulturális univerzum-
ban való leképződése lényeges eltéréseket mutat, s hogy ezeknek
hatása lehet a felek kommunikációjára. Elegendő felidézni azt, hogy
a dániai karikatúrabotrány idején a koppenhágai muzulmánok a dán
miniszterelnök személyes eljárását követelték az inkriminált lappal
szemben. A társadalmi funkciókat világosan körülíró és elkülönítő
nyugati társadalmakban ilyen lépésre nem kerülhet sor, s akár mint
ötlet is, elképzelhetetlen, miközben a követelés ténye azt jelzi, hogy
a muzulmánok szerint ez a cselekedet magától értetődő volt.

Tariq Ramadan a nyugati muzulmánok válsághelyzetének értéke-
lésére vállalkozik, és erre kíván megoldást nyújtani. Így szükségkép-
pen egyszerre alkalmazza a két nyelvi univerzum lehetőségeit, s így
elkerülhetetlenül megsérti a nyelvi kompetenciákat. Az írásokban ér-
zékelt bizonytalanságok egy része szerintem éppen ebből fakad. De a
kétértelműség és a kettős beszéd minden bizonnyal további vizsgálatot
érdemel, mely vagy igazolja a vádakat, vagy ha nem, akkor az iszlám
új változatának, az euro-iszlámnak a genezisét tárhatja fel.

Különbségek
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