
Klaus von Stoschsal
Klaus von Stosch (1971) katolikus teológus, 2008 óta szisztematikus teo-
lógiát oktat a Paderborni Egyetemen, a paderborni Kultúratudományi és
komparatív teológiai kutatóközpont igazgatója, számos könyv szerzője. Ma-
gyarul 2018-ban jelent meg Az iszlám mint kihívás. Keresztény meg-
közelítések című könyve. Legutóbbi könyvét Mouhanad Khorchide-dal kö-
zösen A másik próféta. Jézus a Koránban címmel adta ki.

Ebből a szempontból a legfontosabb különbség abban jelölhető meg,
hogy a muszlim vallás alapítója politikus is volt, s az arab törzseket erős
katonai hatalommal rendelkező szövetség keretében egyesítette,
amely nem sokkal halála után világhatalommá is vált. Egyes funda-
mentalista muszlimok hajlanak arra, hogy dicső fénybe vonják hódí-
tásaik történetét, s azokat a hódító háborúkat, amelyekre csak Moha-
med halála után került sor, magának Mohamednek a tekintélyével
támasszák alá, vagyis vallási alapra helyezzék. A muszlim hagyomány
meghatározó alapjait vizsgáló némelyik történeti-kritikai megközelí-
tés azonban rávilágít, hogy a történeti Mohamed csak önvédelmi cé-
lokra vetett be katonai erőt, s már egészen korán voltak kezdemé-
nyezések a vallás és az állam szétválasztására. Ezért az iszlám és a
kereszténység között a legfontosabb különbségnek talán az tekinthe-
tő, hogy a kereszténység (legalábbis Európában) történeti-kritikai igény-
nyel átfogóan feldolgozta a saját erőszaktörténetét. A muszlim világban
erre még nem került sor, napjainkban viszont Nyugaton élő muszlimok
egyetemi munkájuk összefüggésében már fontosnak tartják.

Mint említettem, az iszlámban kezdettől fogva születtek törekvések a
politika és a vallás szétválasztására. Mohamed természetesen nem csu-
pán vallási, de politikai vezető is volt, mindenekelőtt azonban azért,
mert a korban egyáltalán nem létezett jól működő jogrend. Mohamed
ezt a hiányt töltötte be, s ily módon gyors ütemben politikai jogrend
alakult ki a muszlim világban, olyan jogrend, amely sem nagyobb, sem
csekélyebb mértékben nem volt szekuláris jellegű, mint a római jog.
Tévedés lenne, ha a mai szekuláris jogállamot alapul véve fogalmaz-
nánk meg igényeket a késő ókori világgal szemben — inkább észre kell
vennünk és termékenyen fel kell használnunk azokat a pozitív kez-
deményezéseket, amelyek napjainkban mutatkoznak.

Európában a muszlim értelmiségiek közül sokan ma már teljesen ma-
gától értetődőnek tartják, hogy mindenkinek el kell fogadnia az érvényben
lévő jogrendet, amely a vallási jogot szabályozza. Más szóval a legcse-
kélyebb kifogást sem emelik azzal szemben, hogy a jogrend keretébe il-
lesszék a vallási jogot. Ezen a téren különösen azért kész ségesek és el-
fogadóak, mert az európai szabadságközpontú és demokratikus
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Az iszlámmal kapcso-
latban Magyarorszá-
gon a legtöbb embernek
a muszlim erőszak tör-
ténet jut eszébe. Az erő-
 szakkal kapcsolatban
természetesen a keresz -
ténység sem ártatlan,
de van-e különbség ab-
ban, ahogyan a két val-
lás feldolgozza a saját
erőszaktörténetét?

Az említett korai kez-
deményezések ellenére
rendszeresen elhang-
zik, hogy az iszlám-
ban nem választható
szét a politika és a val-
lás. Az „európai isz-
lám ról” is elmondható
ugyanez? És miként
ér telmezhető e szem-
pont ból a saría, a musz-
lim jog?
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alkotmányos rend már megvalósította a saría legfontosabb alappillére-
it. A saría alapvető elemei ugyanis nem mások, mint a szegények és a ki-
rekesztettek felkarolása, jól működő jogállam kialakítása, megfelelő és
korrupciómentes bürokrácia kiépítése, a vallásszabadság biztosítása s más
hasonlók. Ezért némelyik muszlim tudós szerint egyes nyugati országok
(például Új-Zéland vagy Luxemburg) sokkal jobban megvalósítják a saríát,
mint az összes olyan ország, amely muszlim befolyás alatt áll.

A legnagyobb problémát ma a vahhábita iszlám jelenti, amelyet Szaúd-
Arábiából terjesztenek, és a szalafizmus formájában egyre nagyobb
hatást fejt ki az egész világon. A szalafisták közül sokan békés emberek,
de a muszlim hagyomány minden történelmi vívmányát elvetik, s úgy
vélik, hogy kizárólag a Korán szó szerinti értelme jelenti az igazságot.
Ennek hatására gyakran nyers és sajnos keresztényellenes kijelenté-
sekre ragadtatják magukat, s ebben a szellemben magyarázzák a Ko-
ránt, főként azért, mert figyelmen kívül hagyják a szövegek történelmi
kontextusát. E téren haladéktalanul politikai ellenintézkedéseket kel-
lene tennünk, és korlátoznunk kellene a muszlim világra gyakorolt szaú-
 di befolyást. Sajnálatos módon a szaúdi olajimporttal azonban pontosan
ennek ellenkezőjét tesszük.

Ha történeti-kritikai igénnyel vizsgáljuk a Koránt, megállapíthatjuk, hogy
kifejezetten jóindulatúan viszonyul a kereszténységhez, s a krisztológiát
és a szentháromságtant illetően olyan jellegű bírálatokat fogalmaz meg,
amelyeket a mai keresztények is elfogadhatnak. Éppen ezért módunkban
áll, hogy e két kérdéskörrel kapcsolatban újfajta párbeszédet alakítsunk
ki a muszlimokkal, olyat, amely bőségesen teret ad az egymás iránt ta-
núsított tiszteletnek. Sok muszlim kollégám irigyel minket a szenthá-
romságtan miatt, mert Hegel óta a szentháromságtan filozófiai szem-
pontból olyan meggyőzőerőre tett szert, amely nagy hatással van rájuk,
és örömmel vennék, ha a muszlim istentannak is lenne ilyen dimen-
ziója. Sajnos azonban előfordul, hogy keresztények is félreértik a szent-
háromságtant, politeista színezetű képet alkotnak maguknak a Szenthá -
romságról, ami joggal vált ki tiltakozást a muszlimokból.

Az ilyen emberek a szabadság nevében reményre adnak alapot min-
denkinek, aki humánus megjelenési formát akar adni az iszlámnak Né-
metországban — és sokakban él ez az igény, főként a fiatal muszlimok
körében. De olyan konzervatív muszlimok is építő és kiváló együtt-
működést valósítanak meg velünk, akik megítélése szerint Khorchide
elgondolásai és felvetései már túl messze mennek. A fundamentalis-
ta szemléletű és az erőszaktól sem visszariadó muszlimok Németor-
szágban szerencsére csupán elenyésző kisebbséget alkotnak. Ha elő-
adásokat tartok németországi mecsetekben vagy éppen muszlim
országokban, rendszerint azt tapasztalom, hogy az emberek készek pár-
beszédet folytatni, és elismeréssel adóznak annak, amit mondok. Az
a benyomásom, hogy a muszlimok fontos szövetségeseink lehetnek
az agresszív európai vallásellenesség terjedésével szemben.

A helyzetet azonban
mégiscsak bonyolítja,
hogy az iszlámnak
számos különböző for-
mája van. Melyek a
legfontosabbak és a leg-
terméketlenebbek a ke-
reszténységgel folytatott
párbeszéd szempont-
jából?

Ami a konkrétumokat
illeti, az iszlámmal
folytatott keresztény
párbeszéd fő nehézsé-
gét a Jézus Krisztusba
és a Szentháromságba
vetett keresztény hit-
ben szokás megjelölni.
A jövőben is a krisz -
tológia és a szenthá-
rom ságtan lesz a két fő
vitás terület?

A párbeszédet nem-
csak keresztények, de
muszlimok is sürgetik,
Németországban pél-
dául Mouhanad Khor -
chide. Mennyire elis-
mertek ezek a muszlimok
a saját vallási közös-
ségükön belül?
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Már sok-sok éve a bizalom jegyében dolgozom együtt Khorchide-dal.
Ezért kézenfekvő volt, hogy egyszer a krisztológiai kérdéseknek is kö-
zösen figyelmet szentelhetünk, s megvizsgálhatjuk, hogy a Korán pon-
 tosan miként foglal állást Jézus Krisztussal kapcsolatban. Ám annak el-
kerülése érdekében, hogy az idevágó kutatásokban csupán egyetlen
liberális muszlim szerző legyen a társam, ügyeltünk arra, hogy egze getikai
elemzéseinket az egész muszlim világból felkért tudósokkal folytatott
párbeszéd keretében dolgozzuk ki. E célból számos alkalommal jártam
Iránban, Libanonban és Tunéziában, de az Egyesült Államokba és Nagy-
Britanniába is többször elmentem, hogy eszmét cseréljek kiemel kedő
muszlim teológusokkal. A kollégám, Khorchide egyebek mellett az egyip-
tomi Al Azhar Egyetemen fordult meg rendszeresen. A szakértőkkel
folytatott egyeztetéseink révén egyre pontosabban meg tudtuk fogal-
mazni a felismeréseinket, és fel tudtuk vértezni őket a lehetséges ellen -
vetésekkel szemben. Ezért kijelenthető, hogy könyvünk nem csupán egyé-
ni kutatásaink eredményeit tükrözi, hanem az egész világról számos tudós
felismeréseit is magában foglalja. Hat éven át folytatott intenzív együtt-
működésen alapul, amelyben keleti, protestáns és katolikus keresztények
épp úgy részt vettek, mint szunnita és síita muszlimok, illetve a szeku-
láris kultúratudományok képviselői és szekuláris filológusok.

Először is felismertük, hogy a Korán jóindulattal és nagyrabecsülés-
sel tekint a kereszténységre. A 19. szúra például, amely időben az első
szúra, mely a kereszténységgel foglalkozik, önálló karácsonyi elbeszélést
tartalmaz, s rendkívül pozitívan nyilatkozik Jézusról és Máriáról. Az
egész szúra Máriáról kapta a nevét, sőt Mária révén kerül egyáltalán
az irgalmasság mint istennév a Koránba, és helyenként ki is szorítja az
Allah nevet. A szúrában Mária alakján keresztül Isten az emberhez fel-
tétlen jósággal viszonyuló irgalmas Istenként jelenik meg. Ennek az is-
teni tulajdonságnak az egész Koránban meghatározó jelentősége
van, más helyeken azonban inkább az igazságosság felől értelmező-
dik. A 19. szúrában csupán egyetlen olyan vers szerepel, amely mint-
ha bírálatot fogalmazna meg a kereszténységgel szemben: a 35. vers
kifogásolja, ha Jézust Isten fiának nevezik. E helyütt azonban nem ke-
resztényekről, hanem pogány arabokról van szó, akik a Korán kiala-
kulásának idején már régóta Isten egyik gyermekeként tisztelték Jézust
a Kábánál. Megfigyelhető, hogy az arab szövegben a walad kifejezés
szerepel, amikor Isten gyermekéről van szó — és az arab keresztények
soha nem használják ebben az összefüggésben ezt a fogalmat. Az arab
keresztények mindig az ibn szóval jelölik Isten Fiát, s ily módon ele-
jét veszik annak, hogy bárki politeista szellemben biológiai értelem-
ben vett gyermekre gondolhasson. A Korán keletkezésének középső
szakaszára eső mohamedi igehirdetés is Isten szavának és Messiásnak
nevezi Jézust, akit különböző tiszteletcímekkel nevez meg.

Csak a Korán keletkezésének kései szakaszában találkozunk olyan
kijelentésekkel, amelyek bírálják a kereszténységet. E szakaszokat ele-
mezve azonban ki tudtuk mutatni, hogy a Korán a keresztény hit olyan
hagyományaival fordul szembe, amelyeket ma már mi, keresztények

Ön könyvet is írt
Mouhanad Khorchide-
dal közösen, amely a
jelek szerint egyenesen
úttörő munka, hiszen
még soha nem írt ke-
resztény és muszlim
teológus közösen köny-
 vet Jézusról. Milyen
folyamat során szüle-
tett meg a mű?

A könyv központi fe-
jezete „szoros” Korán-
 olvasatot nyújt, három
Korán-szúra össze-
függésében vizsgálja
Jézus alakját. Hogyan
tudná összefoglalni a
végkövetkeztetéseiket?
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is elutasítanánk. Az 5. szúra 75. versében a Korán például olyan ke-
resztényekkel szemben emeli fel a hangját, akik nem ismerik el, hogy
Jézusnak ugyanúgy ennie és innia kellett, mint nekünk. A hetedik szá-
zadban egyes keresztények valóban tagadták ennek szükségességét.
Azt állították, hogy mivel Jézus mentes volt az áteredő bűn követ-
kezményeitől, nem szorult rá az étkezésre. Mára a különböző feleke-
zetekhez tartozó keresztények egyaránt belátták, hogy téves ez az
elképzelés, vagyis ebből a szempontból egyetértenek a Koránnal. Ösz-
szességében az a benyomásom, hogy a Korán ugyan más tényezőkre
helyezi a hangsúlyt, mint a Biblia, s ezért egyértelműen másféle val-
lásnak is vet alapot, de történeti-kritikai szempontból tekintve egyet-
len helyen sem mond ellen a Bibliának, hanem csupán eltérő tényezőket
emel ki, de úgy, hogy annak okait pontosan rekonstruálni tudjuk. Ép-
pen ezért ki merem jelenteni, hogy korunk nagy intellektuális vitáiban
nem ellenfeleink, hanem szövetségeseink a muszlimok. A Korán vég-
ső soron a bibliai hagyományhoz kapcsolódó könyv, amely védelmé-
be veszi a bibliai hagyományt a pogány tendenciákkal szemben.

A magam részéről nagyon szépnek és megragadónak tartom, ahogy
muszlimok a Koránt recitálják. A Korán hirdetésének hangzásában egé-
szen sajátos méltóságot fedezek fel, és megértem, hogy ezt a méltósá-
got a muszlimok Isten erejével hozzák összefüggésbe. Isten jóindulata
tehát esztétikai formában jelenik meg számukra, s erre úgy felelnek,
hogy esztétikai formába öntik saját egzisztenciájukat. Gondoljon csak
a musz lim böjti időszakra, amely egészen pontosan rögzített szabályok
szerint telik, és nagyfokú esztétikai minőséggel van felruházva. Csak
akkor érthetjük meg, ha tudatosítjuk, hogy egy csoport identitását ki-
alakító és szavatoló szertartással állunk szemben. Úgy vélem, a ke-
resztények azt is megtanulhatnák a muszlimoktól, hogy többet kell kö-
zösen imádkoznunk. És azt is, hogy közben a testünkről sem szabad
megfeledkeznünk. Istenhez fűződő kapcsolatunk nemcsak a fejünkben
valósul meg, és biztosítanunk kell annak lehetőségét, hogy egész léte-
zésünkben kifejeződjön. Ezt a muszlimok megragadó formában állítják
elénk, és nyugodtan támaszkodhatunk a példájukra annak érdekében,
hogy elhatoljunk keresztény gyökereinkig. Mindaz ugyanis, amit az imént
felsoroltam, egykor a kereszténységben is meghatározó szerepet játszott.

Ami azt a kérdést illeti, hogy vajon a muszlimok is készek-e tanul-
ni a keresztényektől, először is azt tudom elmondani, hogy jelenleg tíz
muszlim igyekszik doktori fokozatot szerezni a vezetésemmel, és en-
nél sokkal több muszlim diák tanul nálam. Csupa tudásszomj mind e-
gyik, és mindannyian katolikus teológiát tanulnak. Ez feltétele annak,
hogy azután kutatásokat végezhessenek a komparatív teológia tárgy-
körében, s ily módon párbeszédet kezdeményezzenek a kereszténység
és az iszlám között. Mindannyian őszinte szándékkal tanulni akarnak
a kereszténységtől, és nagyon meg is szerették a kereszténységet. Kü-
lönösen megindító volt számomra annak a muszlim diáklánynak az ese-
te, aki elment a paderborni székesegyházba, részt vett a szentmisén, majd
elmesélte, hogy még soha nem érezte magát ennyire közel Jézushoz.

Ön a komparatív teo-
lógia művelője. A kom-
paratív teológusok úgy
vélik, hogy nem a val-
lások közötti kapcsolat
nagy elvi kérdéseivel
kell foglalkoznunk, ha-
nem a különböző val-
lási hagyományokat,
tantételeket és gya-
korlati formákat kell
aprólékosan egybevet-
nünk egymással, hogy
tanulni tudjunk má-
sok tól. Az iszlámtól
vajon mit lehet tanul-
ni? És jelentkezik-e
hasonló tanulási kész -
ség muszlim részről?
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Azt hiszem, azért tanulnak szívesen, s azért jönnek el hozzánk Pader -
bornba, mert azt tapasztalják, hogy ezt a fajta viszonyulást mi is hite-
lesen és őszintén képviseljük. Ha gyűlölettel és félelemmel vagyunk a
muszlimok iránt, fennáll a veszélye, hogy valóban sor kerül a kultúrák
összecsapására, amelyet oly gyakran emlegetnek. És akkor a funda-
mentalisták mindkét részről továbbra is tápot kapnak a szélsőségek han-
goztatásához, és továbbra is nagy hatást fejthetnek ki másokra. Ha viszont
Isten útján járunk, azon az úton, amely Jézus Krisztusban mutatkozott
meg, és emberségesen, alázattal és szeretettel közeledünk muszlim
embertársainkhoz, részt veszünk egy olyan világ felépítésében, ame-
lyet a kölcsönös megértés és az egymás valódi elismerése hat át.

Magyarországon több szempontból is nagyfokú bizonytalanságot ta-
pasztaltam az iszlámmal kapcsolatban. A bizonytalanság sokszor ab-
ból fakad, hogy Magyarországon nagyon nehéz megismerkedni
muszlimokkal. Az emberek elsődlegesen a médiából tájékozódnak az
iszlámról, a különböző médiumok pedig kifejezetten kritikusak az isz-
lámmal szemben (nemcsak Magyarországon), és csak alig engednek
teret az összetettebb és árnyaltabb felvetéseknek. A tájékozódás má-
sik forrását az interneten fellelhető muszlim források alkotják. Sajnos
azonban ezeket a szövegeket a legtöbben nem megfelelőképpen ol-
vassák. A Korán olyan szöveg, amely a késő ókorban keletkezett, és sok
olyan kijelentést tartalmaz, amely ma már megütköztet minket — aho-
gyan egyébként minden szöveg, amely ebben az időszakban született.
Ezért fontos, hogy történeti-kritikai eljárást alkalmazva pontosan re-
konstruáljuk, valójában mit is akar mondani a Korán és hogyan ágyaz-
ható a korba a mondanivalója. Én hat éven keresztül tanulmányoztam
ezzel az eljárással néhány verset, és úgy vélem, ennek alapján most már
bátorkodhatok kijelenteni néhány dolgot. Fontos, hogy figyelmesen
meghallgassuk azokat, akik egész életüket a Korán tanulmányozásá-
nak szentelték, ne szakítsunk ki az összefüggésükből néhány mondatot,
és ne vonjunk le elhamarkodott következtetéseket ezekből a kontex-
tusuktól megfosztott szakaszokból. Szerencsére Magyarországon
azonban olyan kollégákkal is találkoztam, akik nyitottak és készséget
mutatnak a tanulásra. Különösen szerzeteseknél és teológusoknál ta-
pasztaltam, hogy árnyalt és megfontolt ítéletet tudnak alkotni. A jövőre
nézve fontos, hogy meghallják ezeknek az embereknek a szavát.

Másfelől nagyon elgondolkodtatott, hogy a tudomány képviselői is
megfogalmaztak olyan nézeteket, melyek szerint a muszlimok világ-
uralomra törnek és a keresztények tömeges kivégzését tervezik. En-
nek az elgondolásnak az a valóságmagva, hogy az erőszaktól sem visz-
szariadó muszlim fundamentalisták között valóban vannak ijesztő
alakok. Mindannyian hallottunk az Iszlám Állam rémtetteiről, ame-
lyek ma sem értek véget. Ugyanakkor Paderbornban beható tudo-
mányos kutatások révén részletesen kimutattuk, hogy az ilyen jellegű
ideológiák nem hivatkozhatnak a Koránra, és teljes mértékben ellen-
tétesek a muszlim hagyománnyal. Ha nem tudjuk megkülönböztet-
ni egymástól az elvakult fundamentalistákat és a hiteles muszlimokat,

Ha már a tanulási kész -
 ségről van szó: külön-
böző konferenciák al-
kalmával Ön többször
is járt Magyarországon
— milyen tapaszta la-
tokra tett szert a hívők
és az egyetemi emberek
körében?
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mi magunk is könnyen fundamentalisták lehetünk. A fundamenta-
listáknak ugyan is pontosan az a céljuk, hogy Európa ellenlábasának
állítsák be az iszlámot, és lerombolják azokat a hidakat, amelyek a tör-
ténelem folyamán mindig is léteztek a két vallás között, és ma is sok
muszlim számára fontosak. A muszlim fundamentalisták arra töre-
kednek, hogy a dolgokat ily módon beállítva radikalizálják, és meg-
nyerjék saját erőszakos álmaiknak a mérsékelt muszlimokat. Rossz len-
ne, ha Európában mi magunk is előmozdítanánk a fundamentalisták
célkitűzéseit, és úgy tennénk, mintha kibékíthetetlen harc lenne Európa
és az iszlám között. Ennek a beállításnak nincs alapja, ha figyelembe
vesszük az iszlám normatív alapjait és a keresztényekkel békében együtt
élő muszlimokat, akik a többséget alkotják. Veszélyes is ez a fajta gon-
dolkodás, mert könnyen háborút generálhat a kultúrák között, amit
valójában könnyen meg tudnánk akadályozni, ha meg tudnánk ma-
radni a racionalitás szintjén. De magát a kereszténységet is elárulnánk,
amelyet csakis a szeretet eszközeivel lehet hirdetni.

A legalapvetőbb tapasztalatom, hogy nálunk mély barátság fűzi össze
a muszlimokat és a keresztényeket. Legyen szabad elmesélnem ezzel
kapcsolatban egy rövid történetet. Ha nálunk valaki protestáns vagy
katolikus teológiát tanul, a muszlim teológia körében is járnia kell
valamilyen órára, amelyet muszlim tanár tart. A kereszténységnek
ugyan is számos sajátos vonására csak akkor ébredünk rá, ha kap-
csolatba kerülünk egy másik vallással. Az egyik tanítványom, egy ke-
resztény diáklány nem akart eleget tenni ennek az egyetemi kötele-
zettségnek. Keresztény családja Törökországból származott, és az első
világháború végén a kényszerkitelepítések áldozata volt. A lány sze-
mében a muszlimok népe gyilkosai voltak, és nem volt hajlandó szó-
ba állni velük, mert úgy vélte, hogy az iszlám csak a keresztények vé-
rét akarja. Csupán arra köteleztem, hogy egyetlen egy alkalommal
vegyen részt az egyik muszlim tanárnő előadásán, és azt mondtam
neki: „Ha sikerül az előadás után is gyűlölnöd ezt az embert, és ha az
iszlámot továbbra is embertelennek tartod, akkor többször nem kell be-
járnod, felmentést kapsz, és nem kell elvégezned ezt a kurzust.” A ta-
 nárnő bölcs, melegszívű, élénk tekintetű idős asszony. Lehetetlen, hogy
ne szeresse meg, aki találkozik vele. Az óra után a keresztény diák-
lány is elismerte, hogy nem érez többé gyűlöletet, hanem megnyerőnek
tartja a muszlim asszonyt. Mára mély barátságot kötött egy Török or-
szágból származó muszlim diáklánnyal. Tavaly karácsonykor a csa-
ládja meghívta magához a muszlim lányt, és közösen ünnepeltek. Hosz-
szú évek elteltével a szülei először beszéltek ismét törökül, és letették
az iszlám iránt táplált gyűlöletüket. Sok ilyen történetnek vagyok szem-
tanúja. Csak akkor történhetnek meg ilyen dolgok, ha különböző val-
lású emberek valóban találkoznak egymással, és teológiai párbeszé-
det kezdenek folytatni egymással. Mi pontosan ehhez próbálunk
lehetőséget biztosítani. Muszlim és keresztény doktori hallgatóim sok-
szor éveken át ugyanabban az irodában dolgoznak, s nap mint nap
beszélgetnek egymással. Tisztelet ébred bennük egymás iránt, és ba-

Ehhez képest milyen
tapasztalatai vannak
Paderbornban? Hogyan
fogadják be a keresz-
ténységet a muszlimok,
és hogyan az iszlámot
a keresztények?

57



rátságot kötnek egymással. Ettől persze a vallások közötti különbség
még nem lesz kisebb. Azt viszont felismerjük, hogy a különbözőség
gazdagságot rejt magában, és tudunk tanulni egymástól.

Igen, mindenképpen. Eleve a paderborni kutatóhely munkája is hatalmas
lépésekkel halad előre. Egyre több muszlim, keresztény és zsidó mű-
ködik együtt az intézmény keretein belül. De más intézményekben is
hasonló folyamatokat látok, például Edinburgh-ban. És számos más he-
lyen is vannak törekvések arra, hogy kialakítsunk egy európai kom-
paratív teológiát, például Strasbourgban, Amsterdamban és Luzernben.
Ha azt látom, milyen sok helyen kutatnak és tanítanak ma már vállvetve
különböző vallások követői, és ha annak jeleit is tapasztalom, hogy új-
fajta és új stílusú teológiai kutatást próbálnak meghonosítani, akkor iga-
zán úgy érzem, hogy van okom a reményre. Nagyszerű lenne, ha Ma-
gyarországon is lennének olyan fiatal tudósok, akikben lelkesült
érdeklődés ébredne a komparatív teológiai kutatás iránt.

Én magam sok mindent csak akkor láttam meg igazán a saját vallá-
somban, és sok mindent jobban is szeretni kezdtem, amikor más val-
lások nézőpontjából közelítettem meg. Ha például az iszlám imént em-
lített esztétikai formája felől tekintek a kereszténységre, észrevehetem,
hogy ma már egyáltalán nem világos, valójában mitől is keresztény a
keresztény élet. A kereszténység ma sokszor gyengének és homályosnak
tűnik, miközben az iszlám világos struktúrájúnak és kifejezőnek mu-
tatkozik. A muszlimok tudják, hogy naponta ötször imádkozniuk kell,
évente egy hónapon át böjtölniük kell, és anyagi javaik pontosan meg-
határozott részét adakozásra kell fordítaniuk. Máskülönben nem le-
hetnek muszlimok. Nekem viszont mit kell tennem azért, hogy jó ke-
resztény legyek? E téren nagy a bizonytalanság. Ha viszont pontosabban
megnézzük a dolgot, beláthatjuk, hogy a kereszténységnek pontosan
ez a gyengeség az erőssége. A kereszténységben Isten úgy mutatko-
zik meg az embernek, hogy a gyengeségét tárja fel, mondotta egykor
Schelling. Isten a kereszt erőtlenségében mutatja meg a hatalmát. A ke-
reszténység szerint Isten nemcsak valamit akar tőlem, hanem mindent
akar. Ez rendkívül radikális igény, és nem is mindig könnyű életre vál-
tani, de az én szememben egyszerűen lenyűgöző. Egyszerűvé csak ak-
kor válik, ha sikerül élő kapcsolatot kialakítanom Jézus Krisztussal. És
a jelek szerint sajnos ma sok embernél pontosan ez hiányzik. Ma fő-
ként ezen a téren kell erőfeszítéseket tennünk, és ebben segítségünk-
re lehet a muszlimokkal folytatott párbeszéd. Ha már a muszlimok is
arról számolnak be, hogy nagyon szeretik Jézust, és a keresztény li-
turgiában találkoznak is vele, akkor végre valahára nekünk is késznek
kell lennünk arra, hogy mindent egy lapra tegyünk fel, kizárólag Jé-
zust állítsuk a középpontba, s pontosan így legyünk mások, mint az
iszlám és a világ. Megítélésem szerint mi, keresztények túlságosan ke-
vés hajlandóságot mutatunk ma ezen a téren, és sokkal vonzóbban kel-
lene beszélnünk Jézus Krisztusról, akinek szeretetétől semmi nem vá-
laszthat el minket, ahogyan Pál apostol olyan szépen mondja.

A komparatív teológia
kifejezés valószínűleg
nem túl sokat mond a
magyar olvasónak.
Annyi talán közismert,
hogy nagyrészt Ame-
rikában van jelen ez a
teológiai megközelítés-
mód — de vannak-e je-
lei vannak, hogy Eu-
rópában is gyökeret
tud verni?

Ez a teológiai szemlé-
letmód nemcsak össze-
hasonlítja a vallásokat,
hanem úgy akar ja em-
lékezetbe idéz ni a saját
vallás esetleg elfelejtett
vagy elhanyagolt té-
nyezőit, hogy egy má-
sik vallás szemével
láttatja őket. A keresz -
ténység mennyiben
mu tatkozik másként,
ha mások szemével is
látni tudja magát?
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