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Az iszlám kihívás – vallás és politika a 21. század 
Európájában 

(Bassam Tibi: Die islamische Herausforderung – Religion und Politik im 
Europa des 21. Jahrhunderts, Primus Verlag, Darmstadt, 2007)

Az iszlám kihívás – vallás és politika a 21. század Európájában a gö�ingeni profesz-
szornak, Bassam Tibinek valószínűleg az utolsó az elsőként Európában meg-
jelenő könyvei közül. A kötet egy több mint negyven évig tartó életszakaszt 

lezáró mű, tartalmában Bassam Tibi legfontosabb tézisei összefoglalásának tekinthető. 
A szerző 2009 szeptemberétől, németországi nyugdíjazását követően az Egyesült Álla-
mokban folytatja tudományos munkásságát. 

A mű hat fejezetben járja körül a politikai iszlám európai megerősödésének problé-
máját, a „politikai korrektségre” való legcsekélyebb törekvés nélkül, mely – amint az 
író fogalmaz – különösen a német tudományra jellemző alakoskodás, s amely gátolja 
a különböző vallások és a civilizációk közö�i őszinte párbeszéd kialakulását. Bassam 
Tibi 2002 májusában a Die Zeit-ban megjelenő Selig sind die Belogenen (Boldogok akik-
nek hazudnak) című cikkében1 éles kritikával illeti a keresztény–iszlám dialógus részt-
vevőit. Véleménye szerint a muzulmán bevándorlók integrációjával kapcsolatos prob-
lémák megoldásának kulcsa mindkét oldal őszinte, toleráns hozzáállásában, teológiai 
és történelmi felkészültségében rejlik. A „politikai korrektség” fémjelezte dialógust a 
vitapartner tömjénezése, a felek nyito�ságának és jó szándékának szükségtelen hang-
súlyozása jellemzi, mely ellehetetleníti a valós ellentétek felszínre hozását s ezzel a konf-
liktus megoldását. 

A könyv egyik központi tézise szerint a világpolitika alakulását egyre inkább a val-
lási hovatartozás fogja befolyásolni, ezen belül a legnagyobb szerepet az Európa és 
az iszlám civilizáció közö�i konfliktus kapja, melyben az Egyesült Államok kívülálló 
szerepre kényszerül. Bassam Tibi elhatárolódik Huntington elméletétől, nem mulaszt-
ja el azonban hangsúlyozni, hogy elismeri annak jelentőségét, s tiszteli Huntingtont 
saját mentoraként is, hiszen az ő meghívására ment 1982-ben a Harvard Egyetemre 
tanítani. Véleménye szerint azonban a Clash of Civilisations nem írja le megfelelően az 
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aktuális világpolitikai helyzetet. A Clash of Civilisations címet ráadásul helytelenül for-
díto�ák németre, hiszen a Kampf der Kulturen nem fejezi ki a civilizáció és a kultúra 
közö�i különbséget, ráadásul a clash megfelelőbb fordítása a Zusammenprall le� volna,
amely a konfliktus kevésbé súlyos változatát jelölné. Tibi a – provokatív című – Krieg 
der Zivilisationen könyvének 2001-es harmadik kiadásában három tekintetben is elha-
tárolja magát Huntington álláspontjától, és ezt a jelen műben újra hangsúlyozza. Tibi 
szerint Huntington történelmi szakaszolása legfeljebb Európára helytálló, s bár meg 
akarja haladni az eurocentrizmust, végig annak fogságában marad. Huntington össze-
keveri másrészt a civilizáció fogalmát a civilizáció fundamentalizmus által átpolitizált 
változatával. A civilizációknak – harmadrészt – nincsenek hadseregeik, így nem vívhat-
nak háborúkat. A prognosztizált „civilizációk közö�i harmadik világháború” épp ezért 
nem fog bekövetkezni. Tibi előszerete�el használja a fenti fogalmak helye� a civilizá-
ciós konfliktus (Zivilisationskonflikt) kifejezést, hiszen az mindössze a civilizációk közöt-
ti nézetbeli különbséget fejezi ki, előrejelző szándék nélkül, s nem hordozza magában 
annak vízióját, hogy a konfliktus már eszkalálódo� – ahogy azt a clash kifejezés teszi. 
A konfliktus ugyanis még megoldható tárgyalásos úton – írja Tibi – az összeütközés 
azonban már ezen út sikertelenségét hordozza magában.2

Európa és az iszlám kapcsolatát a kölcsönös kulturális inspiráció és a háborúskodás 
egyaránt jellemezte. A történészek gyakran megfeledkeznek arról, hogy a hellenizmus 
hagyománya az iszlám közvetítésén keresztül juto� Európába. A kölcsönösen megter-
mékenyítő kulturális együ�működés ugyanúgy része a Földközi-tenger menti együ�-
működésnek, mint a keresztes háborúk és a dzsihád, mégis hajlamos a történetírás a 
civilizációk közö�i kooperatív időszakról megfeledkezni. Ez a hibás és hiányos törté-
nelemfelfogás a civilizációs konfliktus egyik fontos forrása.3 

Az aktuális világpolitikai történések helyes értelmezéséhez mindenképpen különb-
séget kell tenni az iszlám, mint vallás, és az iszlamizmus, mint az iszlám politikai vo-
nulata, az iszlám fundamentalizmus közö�, mely napjaink új totalitarizmusa – írja Tibi. 
Az iszlám modern, liberális, szekuláris felfogása nem ellentétes a demokrácia és az 
emberi jogok értékeivel, melyre Tibi a saját életét hozza példaként. A politika és a vallás 
– mint a magánszférába utalt személyes kérdés – elválasztása a civilizációs konfliktus
megoldásának záloga.

Európa és a politikai iszlám konfliktusa azért szükségszerű, mert az úgyneveze�
európai értékek nem egyeztethetők össze a politikai iszlám céljaival. Jellemzően euró-
pai értékek – a szerző szerint – az individuális emberi jogok, a demokrácia, a vallás és 
politika szétválasztása. Ezek azért zárják ki a politikai iszlámot, a konfrontáció tehát 
azért szükségszerű, mert mind az európai értékek – amelyeket a szerző nyugati ér-
tékeknek is nevez – mind a politikai iszlám univerzális törekvésű. A politikai iszlám 
nem nemzetállami keretek közö� gondolkodik, hanem az iszlám hívők közösségében, 
az ummában, ezzel gátolja a nemzetállami lojalitás kialakulását, megakadályozza az 
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európai muzulmán bevándorlók társadalmi integrációját. Az iszlám elsősorban a ki-
sebb falu vagy városközösség kialakításához szolgál jó alapul, azon felül az ummában 
gondolkodik, s a két szint közö�i nemzetállamot saját keretei közö� nem tudja értel-
mezni.4 Ehhez járul hozzá a kedvezőtlen történelmi tapasztalat is, hiszen a Nyuga-
ton kialakult „szuverén nemzetállamiság”-ot a gyarmati időszak után egyszerűen át-
ülte�ék a volt gyarmatok politikai rendszerébe. O� azonban – Tibi kifejezésével élve 
– transzplantátumként funkcionáltak, így eleve kudarcra voltak ítélve, hiszen nem a 
helyi sajátosságokra alapozódtak, nem szerves fejlődés eredményeként jö�ek létre. 
Ez a kudarc az egyik oka annak, hogy az iszlám fundamentalisták úgy tekintenek a 
nemzetállamra, mint a Nyugat által oktrojált politikai keretre, amely idegen a saját 
fejlődésüktől, s mint ilyen, káros is arra. A kudarc másik oka a nemzetállam azon sa-
játosságában rejlik, hogy a népet tekinti szuverénnek. Ez a fundamentalisták felfogása 
szerint összeegyeztethetetlen az iszlámmal, hiszen a vallásban kizárólag egy szuverén 
létezik: Allah. A konfliktus az iszlám és a Nyugat közö� tehát két szinten is jelentkezik. 
Az iszlám és a keresztény vallás közö�, valamint az iszlám politikai eszméi, valamint a 
szuverén nemzetállamiság közö�.5 

A könyv elsősorban azzal a problémával foglalkozik, hogy az iszlám politizált vál-
tozata a 21. században miért jelent nagyobb veszélyt, mint az azt megelőző időszakban 
bármikor. A szerző véleménye szerint a 21. századra a feszült helyzet tovább éleződö�
abban az értelemben, hogy a konfrontáció Európa határain belülre került a muzulmán 
migránsok számának növekedése következtében. Európában jelenleg körülbelül húsz-
millió muzulmán él, és a demográfiai mutatókat tekintve az arányuk a jövőben jelentősen 
nő. Tibi bírálja az Európai Uniót, melynek szerinte semmilyen bevándorlási stratégiája 
nincs. Különösen Németország kap lesújtó értékelést. A szerző megkülönbözteti a gaz-
daságilag és társadalmilag is megalapozo�, átgondolt bevándorlást (Einwanderung), és 
a koncepció nélküli bevándorlást (Zuwanderung). Tibi szerint Németország tipikusan az 
utóbbi példája.6 Európa a hiányzó migrációs stratégiája és a félreértelmeze� keresztényi 
felebaráti szeretet következtében, valamint a gyarmati időszak mia� érze� lelkiismeret-
furdalás jegyében válogatás nélkül minden bevándorlót befogad, ezért az Zuwanderung 
veszélyes következményeivel találja szembe magát.7 A probléma gyökere tehát o� van
– ahogy a szerző már az Europa ohne Identität című könyvében is kifejti – hogy Európa – 
mindenekelő� Németország – Janus-arcú a bevándorlókkal szemben. Egyrészt elutasító 
velük a mindennapokban, hiszen soha nem érezheti igazából németnek magát az, aki 
nem „néz ki úgy, és nem beszél úgy” mint egy német. Tibi gyakran megemlíti személyes 
sérelmét, amikor egy újságíró a következő jelzővel ille�e: „egy szír, német útlevéllel.”  
A szerző felhívja a figyelmet arra is, hogy Németországban egyelőre utópia az, hogy 
magas politikai pozíciókat bevándorlók vagy bevándorlók leszármazo�ai töltsenek be. 
Részben tehát a kiközösítés, másrészt viszont egyfajta félreértelmeze� humanizmus jel-
lemző az európai társadalmakra. Az angolok és a franciák részéről a gyarmati múlt mia�
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érze� kollektív lelkiismeret-furdalás akadályozza a józan bevándorláspolitika kialakítá-
sát, a németeknél pedig a második világháború óta konstans félelem az idegengyűlölő-
ként történő megbélyegzéstől. Mindez megakadályozza azt, hogy az európai államok 
saját jól felfogo� érdekeiknek megfelelően cselekedjenek.8 Ezért állnak még mindig ki 
olyan sokan a multikulturalizmus mint integrációs koncepció melle�, holo� ez a „libe-
rális” felfogás legalább olyan veszélyes, mint a szélsőjobboldali ideológiák – írja Tibi 
– hiszen mindke�ő a párhuzamos társadalmak kialakulásának katalizátora.9 Amerika 
ebből a szempontból is jobb stratégiát választo� Európánál, hiszen nagyon tudatosan 
megválasztja azokat, akik az ország területére léphetnek és o� letelepedhetnek. Ame-
rika másrészt valódi identitást kínál a bevándorlóknak – vélekedik Tibi – Európával 
ellentétben, amely „nem mer” kiállni saját civilizációs értékei melle�, amelynek az a kö-
vetkezménye, hogy még a politikailag veszélyes, fundamentalista elemekkel szemben 
is toleráns. Észre kell vennünk, hogy a terrorista szervezeteknek már stabil bázisuk van 
Európában, ezekkel szemben nem lehet elfogadó egy társadalom, már csak azért sem, 
mert a fundamentalisták tudatosan kihasználják az európai toleranciát, és minden ezzel 
ellentétes törekvést „iszlám ellenségkép” generálásaként bélyegeznek meg. A profesz-
szor éppen ezért szkeptikus a jelenlegi török kormányza�al szemben is, amely vélemé-
nye szerint egyre inkább eltávolodik az atatürki szekuláris hagyományoktól.10 Érdekes 
adalék ebből a szempontból Erdogan török miniszterelnök 2008. februári kĳelentése né-
metországi látogatása alkalmával, amelyben török tanárok küldését indítványozta Né-
metországba, hogy lehetőséget teremtsen a bevándorlók gyermekeinek az anyanyelvi 
oktatásra. Az ehhez hasonló kezdeményezésekkel szemben Európának konzekvensen 
ki kell állnia saját értékei és a befogadó ország nyelvének kötelező elsajátítása – mint az 
integráció szükséges de nem elégséges feltétele – melle�.

Párhuzamosan lehetünk tanúi a világban a gazdaság, az infrastruktúra és az informá-
ció területén megjelenő strukturális globalizációnak és a kulturális fragmentációnak.11 

A nyugati civilizáció technikai vívmányait átve�e a többi civilizáció, de a Nyugat tech-
nikai fejlődését megalapozó tudományos módszereket és kulturális értékeket nem. 
Bassam Tibi e jelenséget „felemás modernitásnak” nevezi.12 A strukturális globalizáció 
azonban nemhogy csökkente�e volna a civilizációs konfliktuspotenciált, hanem tovább 
mélyíte�e a szakadékot. A farmer és a McDonald’s ugyanis nem teremt semmiféle közös 
bázist a kulturális közeledéshez. A kulturális közeledés és a civilizációk közö�i megbé-
kélés záloga ugyanis egy „interkulturális moralitás” lenne, melynek koncepcióját Tibi 
Hans Küng „világetika” elméletével szemben dolgozta ki. Az interkulturális moralitás 
nem azonos a vallások közös elemeiből összeállíto� mesterséges – a valóságban nem 
létező és nem reális – „világetikával”, az interkulturális moralitás ugyanis a civilizációk 
közö�i dialógus eredménye. 

A vallástól egyre jobban eltávolodó Európa paradox módon egy olyan civilizációk-
ból álló világban találja magát, amelyben a vallás szerepe egyre jelentősebb lesz mind 
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a mindennapokban, mind a politikában. A vallástól való eltávolodással párhuzamosan 
Európában is megjelent a vallás felé fordulás tendenciája, épp a muzulmán bevándor-
lók számának növekedésével.13 Ezzel a paradoxonnal kell tehát megküzdenie Európá-
nak, ha szembe akar nézni a muzulmán bevándorlók integrációjának problémájával.

Bassam Tibi Európán belül leginkább Németországot bírálja, amikor azt állítja, hogy 
a német társadalom etnikailag exkluzív, a bevándorlókat még mindig csak vendégmun-
kásként kezeli, elfogadja, hogy a németországi török diaszpóra iszlamisták melegágya, 
nem alkalmazza a szigorú laicizmus francia modelljét, és a reformiszlám képviselői 
helye� a fundamentalistákkal ül tárgyalóasztalhoz. 

Az iszlám nem homogén egység, különböző változataiban él, az arab iszlámtól az 
afro-iszlámon keresztül az indonéz iszlámig, létezhet tehát egy európai változata is. 
Valótlant állítanak azok – Tibi szerint elsősorban a vallási fundamentalisták – akik azt 
mondják, hogy az európai értékek átvételével az iszlámnak teljes mértékben meg kelle-
ne tagadnia az alapelveit.14 Az iszlám a 9–12. században nemcsak átve�e, hanem a saját 
képére is formálta a hellenizmus vívmányait, megerősödö� az iszlám racionalizmus.15 
Ma azonban e tanok képviselőit (al-Fárábí, Avicenna, Averroës, Ibn Khaldún) idézni a 
fundamentalisták szemében istenkáromlás. Nem a vallás, hanem annak politikai vonu-
lata az, amely kizárja a nyugati értékek implementálását.16 

Tibi – szír származású német állampolgárként – nem a bevándorlás ellen érvel, és 
azt sem állítja, hogy az Európába érkező muzulmánok veszélyt jelentenek az európai 
társadalmi berendezkedésre, mindössze arra hívja fel a figyelmet, hogy válaszút elő�
állunk: az iszlám „európaizálása” vagy Európa iszlamizálása.17 Nem az a kérdés, hogy 
jöjjön-e az iszlám Európába, hanem hogy milyen iszlám jöjjön. 

Bassam Tibi szerint a kulturális relativizmus helye� a közös európai „értékbázis” 
kialakítására törekvő kulturális pluralizmusnak van jövője Európában. A kulturális 
pluralizmus éppen abban különbözik a kulturális relativizmustól, hogy feltételez egy 
közös bázist, közös metszetet, amely azon értékeket tartalmazza, amelyek a kultúrák 
közö�i konszenzust jelentik.18 A kulturális sokszínűség csak olyan környezetben va-
lósulhat meg, ahol létezik egy úgyneveze� Leitkultur vagyis egy mindenkire kötele-
ző „civil társadalmi értékorientáció”. A szerző szerint közös értékeink: a demokrácia, 
a polgári társadalom és az individuális emberi jogok, laicizmus, kulturális és vallási 
pluralizmus, amelyek minden kulturális különbség fele� kell, hogy álljanak.19 Ezeket 
minden Európába érkező bevándorlónak el kell fogadnia, és el kell sajátítania mint a 
társadalmi integráció elsődleges feltételeit. Az európai társadalomba történő beillesz-
kedéshez ugyanis nem elég az állampolgárság megszerzése vagy a nyelv tökéletes elsa-
játítása, az integráció csak a közös értékek bázisán valósulhat meg. Tibi az „aszabidjja” 
koncepcióját állítja a párhuzamos társadalmak realitásával szembe, amely Ibn Khaldún 
iszlám filozófusra vezethető vissza. Az elmélet hasonlít Montesquieu esprit de corps fo-
galmához, s egy közös európai kulturális bázis kialakítását célozza. Sajnálatos azonban, 
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hogy az Európába érkező muszlimok egy része az alkotmány fölé helyezi a vallást.20  
Ez teljesen lehetetlenné teszi a bevándorlók társadalmi integrációját, amely jelen pilla-
natban a legnagyobb veszélyforrás Európa biztonságára nézve – írja Tibi. 

A 2007 októberében megjelent könyv nem kavart igazán nagy port sem a német tu-
dományos, sem a német közéletben. A 3sat televízióadó 2007 novemberében szentelt 
egy félórás műsort a könyvnek, 2008 januárjában pedig az ARTE rendeze� egy csak-
nem egyórás vitát, amelynek az elején Bassam Tibi muta�a be téziseit, három szakértő 
pedig bírálta azokat. Ezenkívül egy recenzió jelent meg az interneten21 a könyvről a 
szintén széles körben ismert – és vitato� – Ludwig Watzal tollából. 

A Tibit érő kritikák alapvetően két irányból érkeznek. Az egyik csoport a stílusát 
kifogásolók, ők tudománytalannak tartják a szerzőt, aki gyakran hoz példákat a sa-
ját életéből, és lépten-nyomon megemlíti azokat a projekteket és publikációkat ame-
lyeknek részese volt. A másik csoport a szerző elméletét vitatja több ponton, s rávi-
lágít az esetleges ellentmondásokra. Az első csoport állítja, hogy a szerző gyakran 
esik az öntömjénezés hibájába, többek közö� akkor, amikor magának tulajdonítja 
az euroiszlám irányzatának és német „Leitkultur” koncepciójának kidolgozását, va-
lamint a multikulturalizmus ötletének első bírálatát, néhányan pedig az „egyszemé-
lyes euroiszlám szekta alapítójaként és tagjaként” említik. Érdekes módon éppen ez 
a csoport állítja egyú�al, hogy Tibi az elméletével nyito� ajtókat dönget, s hogy merő 
öncélú fontoskodásból ellenségeket kreál magának. Ugyanők állítják, hogy a szerző a 
multikulturalizmus tagadásával a szélsőjobboldalon talált helyet magának. Tibi ezeket 
a vádakat azzal utasítja vissza, hogy úgyneveze� „hatvannyolcasként” és muzulmán-
ként semmi nem állhat tőle távolabb, mint a szélsőjobboldal és az idegengyűlölet. Tibi 
gyakran utal a német tudományos társadalom azon sajátosságára is, hogy bármifajta 
nemzeti vagy kulturális öntudat kinyilvánításával a szélsőjobboldalhoz sorolódik egy 
kutató, ez pedig egyet jelent a tudományos ellehetetlenüléssel. 

A másik csoport három ponton kifogásolja Tibi munkásságát. Gyakran illetik a szer-
zőt azzal a kritikával, hogy túlságosan az iszlámra fókuszál, amikor a világpolitika 
történéseit magyarázza. A fundamentalizmusról szóló könyveit és publikációit például 
azon az alapon támadták, hogy nem foglalkozik többek közö� a hindu fundamenta-
lizmus problematikájával. A szerző a kritikákat azzal utasíto�a vissza, hogy csak a ke-
resztény és az iszlám fundamentalizmus univerzális törekvésű. Csak az iszlamizmus 
törekszik például a térítéssel együ� az egész világot átfogó politikai képződmény, 
Allah kormányzatának – hukúmĳja-t-Alláh – létrehozására. Az iszlám világméretű el-
képzeléseivel szemben a hindu fundamentalizmus csak a helyi hatalom megszerzését 
tűzte ki célul. 

A Tibit érő kritikák másrészt arra vonatkoznak, hogy a szerző az iszlámot mint val-
lást élesen elválasztja annak politikai értelmezésétől, az iszlám fundamentalizmustól.  
E ke�ő az iszlám jellegéből adódóan azonban semmiképpen nem egymástól herme-
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tikusan elzárható kategória, hiszen az iszlám vallás az élet minden területét áthatja, s 
eleve vannak politikai célkitűzései, illetve politizálható elvei. Tibi ezzel szemben azzal 
érvel, hogy a Koránban szó sincsen semmiféle államelméletről vagy politikai célkitű-
zésről, minden ilyen törekvés posztkoráni képződmény. 

A leginkább megalapozo�nak tűnő kritika Tibi elméletének gyakorlati átültethető-
ségét kérdőjelezi meg. A szerző maga is bevallja, hogy míg Franciaországban és Hollan-
diában politikai célkitűzésként fogalmazódik meg elmélete, addig Németországban 
zárt ajtókba ütközik. Tibi elméletének alapja ugyanis az, hogy mindenekelő� az iszlá-
mon belül kell megújulás ahhoz, hogy az iszlám és az európai civilizáció közö�i dialó-
gus létrejöhessen az emberi jogok, a demokrácia, a pluralizmus és a kölcsönös toleran-
cia bázisán. Tibi szerint Európában csak egy szekuláris, liberális, felvilágosult muzul-
mán társadalom lehet életképes, s hibát követnek el mindazok, akik dialógus címszóval 
iszlám fundamentalistákkal ülnek le a tárgyalóasztalhoz. A gyakorlati átültethetőség 
azonban éppen ezen a ponton válik lehetetlenné, mert éppen ezek a tanok számítanak 
eretnekségnek a vallási vezetők közö� – ahogy Tibi maga is elismeri. A téma szakértői 
közö� abban mindenképpen egyetértés van, hogy Európának határozo�abban kellene
körvonalazni saját kulturális identitását, mert ez elengedhetetlen feltétele a más kultú-
rából érkező bevándorlók sikeres integrációjának. 

A könyv a Bassam Tibitől megszoko�, közvetlen stílusban íródo�, a szerző gyakran 
osztja meg olvasóival személyes élményeit, az európai társadalomba történő beillesz-
kedés nehézségei terén, ami nagyon élővé, színessé teszi a művet. Tibi gyakran ismétli 
a művön belül néhány legfontosabbnak tarto� gondolatát, ez néha megakasztja az ol-
vasás gördülékenységét, viszont minden bizonnyal hozzájárul ahhoz, hogy a hatodik 
fejezet végére a laikus célközönség minden tagjában megragadnak a központi tézisek, 
s a „civilizációk közö�i közvetítő”22 elérje célját, az őszinte, udvariaskodástól és sárdo-
bálástól egyaránt mentes társadalmi vita kezdeményezését. 

Tüske Rita Gabriella
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