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 TÉMA  1: Értékekről szóló viták 
 
 Tanítási és tanulási segédanyagok 
 
 

 
 
 
Mohamed próféta  (570-632) 
 
Amikor Szent Ágoston – Hippo Regius püspöke – 430-ban meghalt, éppen akkor szállták meg ezt a 
kikötővárost a vandálok. Csak körülbelül 350 évvel később hódították meg a muzulmánok a mai Algéria és 
Tunézia közötti parti sávot, és ettől kezdve egészen napjainkig döntően az iszlám határozta meg az összes 
észak-afrikai nép életfeltételeit.  
 
Míg Szent Ágoston bizonyos mértékben elterelte a keresztények figyelmét a konkrét evilági társadalomról 
(civitas terrena) az Isten állama irányába (civitas Dei), addig az iszlám inkább arra utasítja a muzulmánokat, 
hogy a világ formálásában aktívabban vegyenek részt. (T 1/15) 
 
 
Umma 
 
A társadalmi berendezkedést, amelynek szabályoznia kell a muszlimok együttélését, Ummának nevezik, 
amelyet úgy is értelmezhetünk mint törzs, birodalom vagy állam, de lehet ez akár egy vallási közösség is, 
mint amilyen a zsidóké vagy a keresztényeké. Idővel egyre inkább a muszlimok közösségét értették ezalatt 
(Umma Muhammadiyya vagy Islamiyya). „A muszlimok szellemi és kulturális egysége az „Umma”, és ez 
úgy jelenik meg a muszlimok számára, mint Isten egységének szimbóluma. Az „Umma” tagjaként egy 
muzulmán ember a „Dar al-Islam” (az iszlám haza) része volt és lesz. Vallási kötelezettségeit csak ennek a 
tagjaként tudja a legoptimálisabban teljesíteni. Az „Umma” egysége a közös hitvallásban és az isteni 
törvények közös követésében ölt testet. A muszlim politikai vezető feladata az „Umma” funkciójának 
fenntartása, valamint távol tartani tőle a vitákat és az eretnekséget.” (KHOURY u.a., 1991, 292.o.). 
 
Az arról szóló viták, hogy milyen is legyen az Umma, elérendő cél vagy egy újból helyreállítandó egykori 
állapot, élénken folynak a tudósok, a fanatikus iszlám értelmiség és a fundamentalisták körében is. (T 1/16) 
 
Mivel a hithű muszlimok alig tudnak elképzelni egy világias jellegű Ummát az isteni törvénykezés, a Sharia 
nélkül, nehezükre esik társadalmilag teljesen integrált életet élniük egy nem iszlám államban. Egy hithű 
muzulmán ezt állandó fenyegetésnek érzi az önazonosságára nézve. (T 1/17) 
 
Figyelembe véve a jelenlegi szociális és gazdasági viszonyokat csaknem az összes iszlám államban felmerül 
az alábbi kérdés … „vajon az iszlám egy olyan kulturális szisztéma, amely a teljességet és az időfelettiséget 
követeli meg, és ezért történelemellenes és gátolja a változásokat, vagy a muszlimok sajátságos utakon 
járnak és ezt a teljességet a hétköznapi gyakorlatban megkerülik, anélkül hogy feladnák a benne való 
hitüket.” (TIBI, 1991, 28.o.)  
 
 
Európa mint az Umma egyik részterülete? 
 
Az Európában élő muszlimok egy része valószínűleg nem veszi annyira szó szerint (fundamentalista módon) 
a Korán egyes kinyilatkoztatásait, de azok, akik ezt mégis megteszik, az alábbi problémával 
szembesülhetnek. Nekik vagy képmutatóan kell viselkedniük az európai társadalommal szemben, vagy a 
szigorú iszlám felfogás szerint vétkeznek az isteni megbízatás ellenében, hiszen aktív misszionáriusként az 
európai élettérben is be kellene vezetniük az Ummát az európaiak számára is.  
 
"Ennek szellemében a következő szavakkal fejezte ki véleményét egy belgiumi iszlamista Hollandiában a 
Leideni Egyetem által rendezett nyilvános fórumon: ’Mi muszlimok betartjuk az Európában érvényes 
törvényeket, de a szellemüket már nem’. Ezután pedig egy korlátozó értelmű mellékmondat következett: ’… 
és mindezt pedig addig, amíg kisebbségben vagyunk. (TIBI, 2002, 55.o.) 
 



 
 
A Londoni Muszlim Kollégium alapítója és igazgatója, Imam Zaki Badawi, a 2001-ben Davosban rendezett 
Világgazdasági Fórumon Nyugat-Európát jóindulatúan többé már nem a háborúk hazájaként (Dar al-harb) 
nevezte meg, hanem az iszlám hazához (Dar al-Islam) sorolta, mivel állítólag itt már kereken 15 millió 
muzulmán él. Azt, hogy Európának egy saját (kb. 1000 évvel régebbi) identitása van, és néhány millió 
iszlám emigránstól még nem lesz iszlám, nem akarta belátni. (TIBI, 2002, 55.o.) 
 
 
Kihívások és konfliktusok az iszlám és a nyugat-európai világ között  
 
A vallások és az erőszak  
 
Számtalan példa akad az erőszak alkalmazására az isteni hatalom jeleként a Bibliában a zsidók és a 
keresztények körében, de a koránban is a muszlimok esetében. De éppígy számos jele van mindkét könyvben 
az erőszak elítélésének és kordában tartásának is, amelyek mind a zsidókat és keresztényeket, de a 
muzulmánokat is a békére, a könyörületességre, a megbocsátásra és az igazságosságra kötelezi egymás 
között. (MAIER, 2004, 18.o.) 
 
 
A történelem a népek emlékezetében  
 
Az elmúlt 3000 évben számos olyan esemény volt, amelyek megfelelnek a fentebb említett elveknek az egy 
istenben hívő vallások esetében: Palesztina elfoglalása a zsidók által, az iszlám terjeszkedése (C 1/3), a 
reconquista keretében a keresztények visszahódítják Spanyolországot (C 1/4), a keresztények keresztes 
hadjáratai a Szent Helyek iszlám megszállása ellen (C 1/5), Amerika részben erőszakos módon történő 
keresztény hitre térítése. Csak reménykedhetünk abban, hogy a napjainkban az iszlám fundamelisták által 
elkövetett erőszakos cselekedeteket (dzsihád) is hamarosan majd egy olyan fázis követi, amikor a Korán 
békésebb tételeihez nyúlnak vissza.  
 
A jelenlegi helyzetben nagyon nehéz feladatok állnak előttünk, és igen nagy erőfeszítéseket követelnek, 
főleg az oktatásügy terén.  
 
 
Miben rejlenek a konfliktusok?  
 
A helyzetet muszlim szemszögből Adel Theodor KHOURY előadásának egyik szövegrészlete írja le, melyet 
2004. február 8-án tartott Utrechtben, a COMCULT szervezet nemzetközi konferenciáján. (T 1/18) 
 
Az európai országok és Amerika szemszögéből olyan értékekkel kell az iszlámot szembesíteni, amelyek 
nélkülözhetetlenek a békés egymás mellett éléshez ezeken a területeken, és nem képezhetnek tárgyalási 
alapot.  
 
1. Az iszlámnak le kell mondania felsőbbrendűségi igényéről az úgynevezett nyugati kultúrával szemben  
 
2. Az egyenrangúság alapján ismerjék el a vallási pluralizmust. Ez nem jelent több istenben való hitet, hiszen 
 mindhárom Ábrahámot elismerő vallás alapjában véve ugyanabban az istenben hisz. 
 
3. A vallás és a politikai élet (állam) szétválasztása 
 
4. Az általános emberi jogok elismerése, különös tekintettel az egyén jogainak, valamint a férfiak és nők 
 egyenjogúságának elismerésére 
 
 
Hogyan alakult ki a nyugat-európai és az iszlám kultúrkör különböző irányú fejlődése?  
 
A kiindulási feltételek a két kultúrkörnél alapvetően nem különböztek egymástól egészen a 16. századig, bár 
a két jelentős fejlődésfolyamat már sokkal korábban elkezdődött. 
 



 
 
-  Az iszlám a görög-római filozófiai örökséget másképpen dolgozta fel, mint az úgynevezett keresztény 
 Nyugat.  
 
- Az iszlám nem ismerte a világi és vallási hatalom közötti kettősséget. Ez Nyugat-Európában viszont már 
 a középkorban kialakult, így a 16. századtól lehetővé tette az uralkodói hatalomtól és a vallástól független 
 gondolkodásmódot. A humanizmus, a reneszánsz és a felvilágosodás, mint szellemi irányzatok egészen a 
 19. századig ismeretlenek maradtak az iszlám világ számára.  
 
Csak kevés oszmán tudós és követ érezte szükségesnek, hogy foglalkozzék a hitetlenek világával, és ha 
megtették, akkor is igen felületesek és pontatlanok voltak. „Az európai másmilyen, de nem azért, mert más 
nemzethez tartozik, más uralkodó alattvalója, egy másik országban él vagy más nyelvet beszél. Ő azért más, 
mert egy másik valláshoz tartozik. Ezen másfélesége miatt ellenségként kezeljük őt, és tudjuk róla, hogy 
alacsonyabb rendű. Azok a szerzők, akik a kereszténységről írnak, már kétségtelenül a modern propaganda 
és reklámok eszközeivel élnek, amikor nézeteiket a végtelenül sok ismétléssel emelik ki és sulykolják a 
tudatba. Kevés kivételtől eltekintve, semelyik európai nemzet vagy csoport, sőt még európai egyén sincs az 
állandó kísérő elem a „hitetlen” szó nélkül megemlítve. (LEWIS, 1983, 177.o.) 
 
 
 
 
 
Összefoglalás 
 
Az iszlám lényege és hatóereje az egységben és Isten egyedülállóságában (tawhid) rejlik. Ennek analógiájára 
az Ummáról úgy gondolják, hogy az minden hívő egyedülálló közössége. Az Umma egy fontos keretet 
jelent, amelyben a hithű muzulmán tanúságot tehet a hitéről, így igen nehezére esne, hogy egy plurális 
módon szervezett Ummát belülről fakadóan elviekben is elismerjen.  
 
Mivel a nyugati demokráciák lényegüket tekintve az emberek (individuumok) szabad konszenzusán 
alapulnak, akik a törvényeket maguk szabják meg, ez a muszlimok szemében pedig vagy bűnként jelenik 
meg, vagy minimum rosszallást kelt, esetleg változtatásokra, sőt a dzshihád legkülönbözőbb szintű 
cselekedeteire készteti őket.  
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