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Téma  1:  Értékekről szóló viták 
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Az iszlám 
 
Tf  161/1   Fundamentalizmus 
 
Azt már a vallási háttér rovatban is kifejtettük, hogy a Korán feltétlenül dicséretes erkölcsi alapelveket is 
tartalmaz. Emellett azonban olyan kijelentéseket és hívőknek szóló utasításokat is közvetít, amelyek nem 
felelnek meg az emberi jogokról vallott felfogásunknak, ezért nem is fogadhatjuk el őket. A következőkben 
idézünk néhányat a Korán ilyen jellegű szövegrészei közül. Mivel a Korán – mint az isteni akarat 
megnyilvánulása – az iszlám törvényei között a legfontosabb követendő útmutatást jelenti, ezért kiemelten 
kötelező érvénnyel bír minden muzulmán számára. 
 
Türelmetlenség a pogányokkal (a több istenben hívőkkel) szemben 
 
17 "A pogányoknak nem szabad Allah mecseteinek szolgálatát ellátniuk, miközben hitetlenségükkel önmaguk 
ellen tesznek tanúságot! Hiábavalóak az ő tetteik, és örökké a Pokol tüzében fognak égni.  (Korán. 9. Szúra 
17) 
 
36 "Akik azonban hitetlenek, azoknak a gyehenna tüze lesz az osztályrészük. Nem ítéltetnek arra, hogy 
meghaljanak és nem lesz enyhébb a büntetésük. Így büntetünk meg minden hitetlent.  (Korán. 35. Szúra 36) 
 
19 "... A hitetleneknek a Pokol tüzéből lesz szabva ruházat, a fejükre pedig forrásban lévő víz folyik, 20 
megolvad általa, ami a gyomrukban van és a bőrük is. 21 Vasból készült kampósbotok lesznek ott számukra. 
22 Valahányszor csak szorongattatásukban ki szeretnének jönni onnan, visszahajttatnak oda: „Ízleljétek csak 
meg a Pokol tüzének kínját!” (Korán. 22. Szúra 19-22) 
 
4 "Amikor összetalálkoztok a hitetlenekkel, akkor vágjátok el a nyakukat! Mikor azután nagy rontást tettetek 
bennük, akkor szorosan kötözzétek meg őket*; és utána vagy gyakoroljatok nagylelkűséget, vagy kérjetek 
értük váltságdíjat – amíg a háború véget nem ér.  (Korán. 47. Szúra 4) 
*Más Koránfordításokban ez így olvasható: "... vágjátok le a fejüket, a többit pedig kötözzétek meg a csata 
után!" 
 
Türelmetlenség a zsidókkal és a keresztényekkel szemben 
 
51 "Ti hívők! Ne kössetek testvérbarátságot a zsidókkal és a keresztényekkel: Ők egymás testvérbarátai! Ha 
valaki közületek barátságot köt velük – az közéjük tartozik! Allah nem vezeti az igaz útra a vétkes népet.  
(Korán. 5. Szúra 51) 
 
29 "Harcoljatok azok ellen – azok között, akiknek az Írás adatott -, akik nem hisznek Allahban és a Végső 
Napban, és nem tekintik tilalmasnak azt, amit Allah és az ő küldötte megtiltott, és nem vallják az igazság 
vallását – harcoljatok ellenük mindaddig, amíg megadják a jó tettért járó adót, lévén, hogy becsületüket-
vesztettek ők! 30 A zsidók azt mondják: „Ezra Allah fia” És a keresztények azt mondják: „A Messiás Allah 
fia.” Ezt mondják ők a szájukkal. Állításukkal hasonlítanak azoknak a beszédéhez, akik korábban hitetlenek 
voltak. Allah átka legyen rajtuk! Hogy fordulhatnak el ennyire az igazságtól?! 31 Írástudóikat és 
szerzeteseiket és Mária fiát, a Messiást Allah mellé uraiknak tették meg, holott nem kaptak más parancsot, 
csak azt, hogy egy istent szolgáljanak. Nincs más isten rajta kívül! Magasztaltassék!"  (Korán. 9. Szúra 29-
31) 
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Türelmetlenség az eretnekekkel (a hitszegő muzulmánokkal) szemben 
 
137 "Akik először hívők voltak, aztán hitetlenek, aztán ismét hívők lettek, aztán újra hitetlenek, majd 
hitetlenségük növekedett, azoknak Allah képtelen megbocsátani, s nem fogja őket az igaz útra vezérelni."  
(Korán. 4. Szúra 137) 
 
Erőszakra és gyilkosságra való buzdítás 
 
190 "Harcoljatok Allah útján azok ellen, akik ellenetek harcolnak! Ám ne hágjátok át Allah parancsait! 
Allah nem szereti azokat, akik áthágják a parancsait. 191 És öljétek meg őket, ahol csak rájuk leltek, és 
űzzétek ki őket onnan, ahonnan kiűztek benneteket! A megkísértés rosszabb, mint az ölés. Ne harcoljatok 
azonban ellenük a Szent Mecsetnél, amíg ők nem harcolnak ellenetek ott. Ám, hogyha harcolnak ellenetek, 
akkor öljétek meg őket! Ez lesz a hitetlenek fizetsége. 192 Ha azonban fölhagynak istentelen magatartásukkal 
és megtérnek, úgy Allah megbocsátó és könyörületes lesz. 193 Harcoljatok ellenük, amíg nem lesz többé 
megkísértés, s míg a hitvallás csupán Allahé lesz! Ha azonban fölhagynak ezzel és megtérnek, szűnjön meg 
az ellenségeskedés – kivéve az istentelenek ellen!  (Korán. 2. Szúra 190-193) 
 
33 "Akik fegyvert fognak Allah és a küldötte ellen, s csak abban serények, hogy romlást idézzenek elő a 
földön, azoknak az a jutalma, hogy megöletnek, vagy keresztre feszíttetnek, vagy egymással ellentétesen a 
kezük és a lábuk levágatik, vagy elűzetnek erről a földről. Ez lesz az evilágon az ő szégyenük, a túlvilágon 
pedig ráadásul óriási büntetés lesz az ő osztályrészük."  (Korán. 5. Szúra 33) 
 
A női egyenjogúság hiánya 
 
221 "Ne házasodjatok pogány asszonyokkal, amíg nem lesznek hívők! Egy hívő rabszolganő bizony jobb egy 
pogány asszonynál – még akkor is, ha ez tetszik nektek. És ne adjatok feleségül hívő asszonyokat 
pogányokhoz, amíg nem lesznek hívők! Egy hívő rabszolga bizony jobb egy pogány férfinál, még akkor is, ha 
ez tetszene nektek." (Korán. 2. Szúra 221) 
 
228 "... A férfiak azonban egy fokkal (az asszonyoknak) fölöttük állnak. Allah hatalmas és bölcs."  (Korán. 
2. Szúra 228) 
 
34 "A férfiak fölötte állnak a nőknek, mivel Allah előnyben részesített közülük egyeseket másokkal szemben, s 
amiatt, amit javaikból a nőkre költenek. A jóravaló asszonyok engedelmesek és vigyáznak arra, ami a 
kívülállók számára rejtve van, mivel Allah vigyáz arra. Akiknek nyakaskodó természetét félitek, azokat 
intsétek meg, kerüljétek őket a házastársi ágyakban és lássátok el a bajukat! Ha már engedelmeskednek 
nektek, ne keressétek ellenük a kényszerítés más útját! Allah magasztos és nagy.  (Korán. 4. Szúra 34) 
 
11 "Gyermekeitekre vonatkozóan Allah ekképpen rendelkezik: A fiúgyermeket az örökség elosztásakor annyi 
illeti meg, mint amennyi két leánygyermek része. ..."  (Korán. 4. Szúra 11) 
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Az iszlám 
 
Tf  161/2   A Korán és a szövegkritikai kutatások 
 
A természettudományok felvirágzása, a liberális gondolkodásmód a gazdaságban és a politikában, valamint 
az ipari társadalom kialakulásához vezető változások jellemzik a 19. század második felét. Ebben az időben 
– az első úgynevezett modern korszakban – új módszereket fejlesztettek ki a művészetelméleti és az európai 
teológiai kutatásokban, amelyeket azóta is használnak az Ótestamentum és az Újtestamentum elemzésekor. 
A 20. század első felében először a református teológusok, majd bizonyos habozás után a katolikus 
teológusok is nekilátta annak, hogy elvégezzék a Biblia úgynevezett mitológiamentesítését. Ez a módszer 
nem kívánja a Szentírást teljes egészében a mítoszok birodalmába száműzni, hanem el akar jutni az isteni 
kinyilatkoztatás eredeti értelméhez, és ennek keretében a kutatók a Biblia mitikus elemeit visszavezetnék az 
eredetileg vélt szerepükhöz. 
 
Úgy tűnik, a Korán kutatásában még nem tették meg ezt a lépést. Egyébként ennek az esélyei jelenleg igen 
csekélynek látszanak az iszlám országokban. 
 
A hollandiai Leiden Egyetemen azzal próbálkozik Abu Zaid iszlámkutató, hogy bebizonyítsa, a Koránt 
folyamatosan újra kellene értelmezni. Őt sem kerülték el – a többi kritikus hajlamú gondolkodóhoz 
hasonlóan - a halálos fenyegetések. 
 
A következőkben részleteket idézünk Nasr Hamid Abu Zayd egyik cikkéből, amely 2003. január 23-án jelent 
meg a „Die Zeit” című német hetilapban. 
 
"Isten csak arabul beszél?" 
 
"Egyiptomi muzulmán állampolgárként mindig növekvő aggodalommal és félelemmel tapasztaltam, hogyan 
manipulálták az iszlám alapjelentését. A hatvanas és a hetvenes évek óta kísérték végig az életemet az iszlám 
legkülönbözőbb értelmezései, amelyeket szinte alig lehetett egymással összeegyeztetni. A hatvanas években 
azt hangsúlyozták az irányadó vallásos közbeszédben, hogy az iszlám a társadalmi igazságosság vallása. 
Egyiptom legfontosabb vallási hatóságának, az Al-Azhar Egyetemnek, a legnevesebb hittudósai két nagy 
témával foglalkoztak: az iszlám és a szocializmus, valamint az iszlám és az arab nacionalizmus hatásaival. 
Népszerűsítették a dzsihád eszméjét, valamint az imperializmus és a cionizmus elleni harcra biztattak. 
Amikor a hetvenes években egy jóval engedékenyebb gazdaságpolitikát vettek át, akkor az iszlám olyan 
vallás lett, amely a magántulajdont védelmezi. 1978-ban megindult a békefolyamat Egyiptom és Izrael 
között, ettől kezdve az iszlám a béke vallása lett. ... 
 
Így vált számomra bizonyossá, hogy a Korán értelmezése soha sem volt ártatlan és kockázatmentes 
vállalkozás. Arra a meggyőződésre jutottam, hogy először magát a szöveg értelmét kellene kutatni. 
Megpróbáltam a magyarázandó szöveg lényegét meghatározni, és azokat a szabályokat megvizsgálni, 
amelyek a kutatásokat irányították. Ha nem tisztázzuk, hogy a Korán szövege milyen mértékig alkalmas a 
szövegmagyarázatokra, és hol vannak az értelmezés határai, akkor ez a szöveg arra kényszeríthető, hogy 
minden ideológiának a szája íze szerint szóljon. 
 
Isten csak arabul beszél? Mit jelent ez, ha a Korán többször is hangsúlyozza, hogy „egyszerű arab nyelven” 
került kinyilatkoztatásra? Ha a Korán mondandóját követjük, akkor az iszlám nem egy új vallás üzenetét 
hordozza, amely csak Mohamed számra lett felfedve, hogy hirdesse az araboknak, hanem lényegében 
ugyanaz az üzenet, amelyet az összes próféta hirdetett a világ teremtése óta. Habár a Korán üzenete 
általános érvényű és az minden ember számára meghatározó, mégis hétköznapi arab nyelven szól, mert Isten 
figyelembe veszi azoknak az embereknek a nyelvét, akihez elküldi hírnökét: „Nem küldtünk más követet, csak 
a népének nyelvén tudót, hogy felvilágosíthassa őket.” 
 
Ezért sem valószínű, hogy a Korán kizárólag csak Isten szavát képviseli, és az ő szavai csak az arab nyelvhez 
köthetőek. Ha ezt a feltételezést követnénk, akkor Isten szava egyedül csak a Koránra korlátozódna, és ezzel 
minden korábbi írást éppen abból a jogából zárnánk ki, hogy Isten szavát a saját, azaz eredeti nyelvükön 
fejezhessék ki. Ez automatikusan odáig vezetne, hogy az arabot szent nyelvnek kellene tekintenünk. 
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Három szempontból vizsgálhatjuk a Koránt: a tartalma, a nyelve és a szerkezete szerint. Azt nem lehet vita 
tárgya, hogy az isteni jelző csak a Korán eredeti forrását illeti meg. A Koránt eredetileg élőszóban adták át. 
Az iszlám irodalomban mindenhol kifejtik, hogy előbb a Szent Lélek verses formában mondta el üzeneteit a 
prófétának minden egyes jelenés idején, majd ezeket később Mohamed előadta a társainak. Az iszlám 
források szerint később ezeket a verseket vagy szövegrészeket fejezetekbe rendezték, és részben írásos 
formában is rögzítették A próféta halála után ezeket a fejezeteket összegyűjtötték, sorrendbe rakták és végül 
könyv formájában foglalták írásba. 
 
Azáltal, hogy a Korán részenként, úgyszólván részletekben tárult fel, reagálhatott a közösség igényeire és 
elvárásaira. Mivel a Korán a közösség kérdéseire adott megfelelő válaszokat, így fokozatosan törvénykönyvi 
jelleget öltött, és ezáltal az isteni kinyilatkoztatás és az emberi érdekek közötti kölcsönhatást tükrözte vissza. 
A Korán szentté nyilvánítása azt vonta maga után, hogy a verseket és a fejezeteket a napjainkban is 
használatos formában rendezték újra, amely viszont már nem felel meg az eredeti, időrendi sorrendnek. 
Eltérő szövegeket, amelyek különböző történelmi események idején kerültek kinyilatkoztatásra, foglaltak 
egybe egyetlen szöveggé. Így az addig élőszóban előadott Koránt egy elolvasható könyv, azaz kitáb, 
formájában rögzítették. 
 
Mindazonáltal Isten szavának az eredeti tartalma a maga megfoghatatlan tökéletességében – úgy gondolom, 
még mielőtt arab nyelven elhangzott volna – szent és isteni, még akkor is, ha kézzelfogható formájában se 
nem szent, se nem isteni. Mindegy, hogy követjük-e a mutaziliták tanait a „Korán megteremtéséről” vagy 
sem – a végkövetkeztetés mindig ugyanaz: A Korán, amelyet olvasunk és értelmezünk, semmiképpen sem 
azonos Isten örökérvényű szavával. 
 
A Korán egy „üzenet”, melyet Isten az embereknek nyilatkoztatott ki Mohamed prófétán keresztül. Mohamed 
ugyan Isten hírnöke, de ő maga egy ember. A Korán ezt egyértelműen kijelenti. Az üzenet egy közlésen 
alapuló kapcsolatot feltételez az üzenet küldője és vevője között a megfelelő kód segítségével. Mivel Isten a 
Korán közvetítőjeként nem lehet a tudományos kutatás tárgya, az üzenet feltárásához az egyetlen utat a 
Korán kultúrtörténeti hátterének az elemzése biztosítja. 
 
Az ilyen tények elemzése vezethet el a Korán tudományos megértéséhez. Az nem igényel további bizonyítást, 
hogy a Korán a kultúra terméke. 
 
Az iszlám üzenete teljesen következmények nélkül maradt volna, ha azok az emberek, akik először jutottak 
hozzá, nem lettek volna képesek megérteni azt. Ezek az emberek az életkörülményeikből kiindulva érthették 
meg az iszlámot, és miután megértették és alkalmazták is azt, megváltozott a társadalmuk. A muzulmánok 
első generációja és az utána következő generációk által adott értelmezést semmi esetre sem tarthatjuk 
véglegesnek vagy tökéletesnek. A Korán szövege végtelenül sok megfejtési folyamatot tesz lehetővé. Ebben a 
folyamatban az eredeti jelentést nem hagyhatjuk figyelmen kívül, vagy nem egyszerűsíthetjük le, mert ez a 
jelentés lesz az irányadó a szöveg további jelentéseinek a feltárásakor. Ha megvan a helyes irány, akkor 
sokkal könnyebb lesz eljutni a szöveg lényegéhez a mai társadalmi és kulturális háttérben. 
 
A Korán, amelyet korábban egy adott kor történelmi, kulturális és nyelvi környezetében fejtettek meg, a 
szöveget a mai befogadójához igazodó, az ő kulturális és nyelvi környezetének megfelelő kódon kell ismét 
újraértelmezni. Ez az eljárás az értelmezések sokszínűségét eredményezi, majd az értelmezések és 
újraértelmezések végtelen folyamatát teszi lehetővé. Ezen folyamat nélkül csorbul az üzenet, és a Korán a 
továbbiakban is politikai jellegű, és a gyakorlatias célokat szolgáló manipulációk tárgya maradhat. 
 
Látszólag ellentmondásosan hangzik ugyan, de éppen ahhoz van szükség az értelmezések sokszínűségére, 
hogy az iszlám üzenete tértől és időtől függetlenül az egész emberiség számára érvényes lehessen. Ha a 
szöveg egy isteni eredetű történelmi valóság, akkor lehet teljesen emberi az értelmezése." (ABU ZAYD. 
2003. január) 
 
 
 
_____________________________________________________ 
Német nyelvből magyarra fordította:  Szigeti Imre 
 


