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KIK AZOK A SlITAK? - A VALLAS SZEREPE AZ IBANI VALSAGBAN

Az Iránban, az egykori Perzsiában (új nevét csak 1934-ben vette fel) kitört
nagy politikai válságnak jelentős vallási összetevője is volt. Ennek leglényegesebb
elemeire és vonásaira mutat rá érdekes cikkében a Freiburgban megjelenő Chríst
in der Gegenwart című és a Herder kiadásában megjelenő katolikus hetilap.

Azok, akik eddig csak keveset tudtak az iszlámról - írja cikkében a lap
-, most annyit legalább megtanultak az újságok jóvoltából, hogy hogyan hívják
Iránban a legalacsonyabb rangú papságot. A mullahok ezek, akik - a mi plébá
nosainkhoz hasonlóan - a legközvetlenebb kapcsolatban vannak a néppel, vele
együtt élnek és így mindenkinél jobban ismerik a nép gondjait és hangulatait.
Ugyancsak a sajtó jóvoltából ismertük meg a legfőbb papot is az "ajatollah"-t
(az elnevezés azt jelenti "isten jele"), családi nevén Ruholla Khorneínit, aki 15
év óta élt száműzetésben. A sah annakidején politikai ellenállás miatt űzte el
őt hazájából, míg most lényegében ennek a fordított ja történt.

Ahhoz, hogy az Iránban történteket valamelyest megértsük, több mindent kell
figyelembe vennünk. Igy például azt is, hogya harmincnégymillió embernek,
aki ma Iránban él, 96 százaléka muzulmán vallású éspedig az iszlám egyik kü
lőnleges irányzatának a siitizmusnak híve. Ez a szó "sia" azt jelenti, hogy "párt".
Eredetileg amikor a siiták a szunnita többségtől ("szunria" a. m. "hagyomány, ta
nitás") elszakadtak, lényegében csak az iszlám közösség vezetésének kérdésében
támadt vita. A silták elutasították a kalifátust mint világi-vallásos uralmat, mínt
egy az egész iszlámra kiterjedő "teokráciát"; mert az volt (és ma is az) a vélemé
nyük, hogya kalifának Mohamed próféta vér szerinti leszármazottjának kell len
nie, amely feltételnek utoljára csak a negyedik kalifa felelt meg. Az ötödik
kalifa már nem a próféta rokonságából származott. Igy aztán a siitáknál már
korán bekövetkezett a lelki és világi hatalom bizonyos szétválasztása, rníg a
főként arab, majd később török szunnitáknál a kalifa mínt a próféta helytartója
szerepelt és a. virágzó középkoríg olyastéle világi hatalmi állása volt, mint az
egykorú keresztény Európában a pápának. Az újkorban azonban megszűnt már
a kalifátusnak ez a jelentősége, a török szultánok csak mellékesen viselték a
kalifa címet is, amikor pedig az első világháború után megszűnt a török szultán
ság és a török állam szekularizálódott, már nem került sor új kalifa megválasz
tására vagy kijelölésére.

Ettől függetlenül azonban a siiták az idők folyamán nemcsak jogilag, hanem
vallásos életükben is eltávolodtak a szunnita többségtől. Egy sajátságos szenvedés
történeti buzgóság alakult ki a siita egyházban, amelynek a leghatásosabb kife
jeződése a muharTan nevű gyászhónap. amikor tíz napon át egyfolytában gyá
szolfák Husszeint, a meggyilkolt negyedik kalifát. Pierre Rondot, a neves iszla
mológus tudós a siitizmus sajátságos lelki érzelmességéről beszél, szemben a
szunna "hideg merevségével", Egy másik iszlám-szakértő Emmanuel Kellerhals
pedig odáig megy, hogy szerinte a síita egyház aszunnitától eltérően nem ér
telmezi önmagát társadalmi, politikai erőtényezőként.

Az Iránban történtek ugyanakkor ellentmondani látszanak ezeknek a meg
állapításoknak - írja a Christ in der Gegenwart. Hiszen itt a síita iszlámnak
a világi politikai kérdésekbe való vaskos beavatkozásáról beszélhetünk. Azok a
riporterek azonban, akik Khomeini ajatollahtfelkeresték és beszélni tudtak vele,
így írták őt le: "Inkább jóságos, mint demagóg benyomást kelt, nyoma sincs
benne a fanatikus lázítónak, inkább filozófus, mínt politikus..." Igy hát nyugod
tan kiindulhatunk abból, hogya mai siitizmusban is túlsúlyban van a lelki, val
lásos komponens. Amiről viszont könnyen megfeledkezünk, az az a történelmi
tény, hogy Iránban, illetve Perzsiában a vallás évszázadok óta a lelkiség minden
hangsúlyozása mellett, nemzeti tartalommal is telítődött, ami könnyen érthető egy
olyan országban, amely évszázadokon keresztül élt idegen hatalmak elnyomása
alatt, az araboktól kezdve mongolokon, törökökön át egészen az angolokig. Az
elnyomatások idején a mullahok és az általuk vezetett mecsetek jelentették az
iráni történelemben a nemzeti és szabadságmozgalmak egyetlen mentsvárát. Itt

206



érezte a nép egyedül úgy, hogy megértik és elfogadják, hiszen a saját feudális
nemességüle rendszerint készségesen együttműködött az idegen hatalmakkal, hogy
ily módon megőrizze kiváltságai t.

Ezt a szerepét, hogy törvényes védelmi zóna és mintegy szabad terület le
gyen, az iráni iszlám mindmáig megtartotta. Tisztában kell lennünk azzal, hogy
milyen vak despotizmussal uralkodott saját országában a nyugati képeslapokban
oly nyájasnak ábrázolt Reza Pahlavi sah. Betiltotta az összes pártokat, brutálísan
elnyomott minden, az uralkodó házat illető bírálatot és nemcsak politikai el
lenfeleit, hanem bírálóit is becsukatta és a hirhedt titkos szolgálat, a Savak
megkínozta őket. A sah maga is elismerte egyszer a televízióban, hogy háromezer
-ötezer politikai fogoly van Iránban, az Amnesty International azonban ötven
ezerről beszélt. Minélkeményebbé vált a Pahlavi-klan diktatúrája - állapítja
meg a Christ in der Gegenwart cikkírója -, annál többen lettek azok, akik a
szabadságért aggódva a mecsetben kerestek menedéket. "Csak a mecset tud a
páncélosokkal szembeszállni" - olvashattuk egy újságcímben.

Sokan, akik Iránban eddig nem sokat törődtek a vallással, most ismét föl
vették vele a kapcsolatot. A "Zeit" című hamburgi hetilap írja tudósításában :
•.Az, hogy az ajatollah ősreakciós. egyelőre senkit sem zavar. - Sem azt a nyuga
ton kiképzett orvost, aki sok év után most hirtelen a mecsetbe kezd járni, sem
azokat a fiatal leányokat, akik újabban a sadort, a nők hagyományos fekete
köpenyet kezdik hordani a farmernadrág és a fatalpú papucs fölé..."

Itt persze egy másik szempontot is figyelembe kell venni - állapítja meg
a Christ in der Gegenwart - nevezetesen, hogy bár az iráni eseményeket egyrészt
kétségkívül az uralkodó despotikus politikája váltotta ki, ugyanakkor az ellen
zék magatartásának megvannak az objektív társadalmi és gazdasági okai is.
Az ország hirtelenül elkezdett "modernizálásáról" van szó. A sah rövid idő

alatt akart Iránból "nyugati ipari államot" teremteni. Amikor azonban e kényes
feladathoz hozzáfogott, elmulasztotta azt, hogy a konzervatív mecset jóindulatát
megnyerje, inkább ellenkezőleg, "felvilágosult uralkodóhoz" illően szakított a
vallási közösséggel, amely ezek után még inkább vallásellenesnek ítélte ennek
a modernizálásnak bizonyos megnyilvánulásait. A sah azonkívül nyilván alábe
csülte az országában fennálló társadalmi nyugtalanságot is, ami míndíg együtt
jár az ilyen erőltetett iparosítással. Az évszázados hagyományokban nevelke
dett perzsa emberek, akiknek soraiból az új ipari munkásság és a nyugaton ki
képzett új értelmiség toborzódott, sem lélektanilag, sem szociológlailag nem vol-
tak eléggé felkészülve erre a hirtelen változásra. .

Egy kicsit a kereszténység XIX. századi helyzetére emlékeztet a dolog, amikor
ugyanez előtt az alternatíva előtt állt az egyház: megnyílás a modern világra,
vagy visszavonulás a gettóba. Míndnyájan nagyon jól 'tudjuk - írja a Christ
in der Gegenwart -, milyen szenvedélyes harcok törtek ki az egyházban,
amelyek lényegében a II. vatikáni zsinatig tartottak. Valójában elmondhatjuk.
hogya felvilágosodás szellemi forradalmát és az azt követő technológiai fejló
dést sem teológiailag, sem szellemileg-etikailag nem dolgoztuk még fel kellő

képpen. Az egyház a világbim című konstitúció nem mint végpontot. hanem mint
egy új korszak kezdetét értelmezte önmagát, viszont nagyon jól tudjuk, hogy
ennek ellenére újra meg újra föltámadnak a romantikus vágyak a "régi világ"
iránt, amikor a vallás még az egész társadalmi életet meghatározta.

Vajon hasonló álmok kísértik-e a jelenlegi iráni iszlám papságot? Az újsá
gok előszeretettel használják a "reakciós" vagy szelídebben a "konzervatív" ki
fejezést. Khomeini tagadja az ilyen értelmezéseket, O egy modern iszlám köztár
saságot akar, ha azonban megkérdezik, hogy mit ért ezen, nehéz világos vá
laszt kapni tőle. Turisták elbeszélése szerint Irán vidéki tartományaiban - így
például a híres mesed-í zarándokhelyen - a legsötétebb vallási türelmetlenség
uralkodik és az élet bármiféle modernizálásának vak elutasítása. Másrészt a
városokban és elsősorban a milliós Teheránban van egyelőre tekintő vallásos
mozgalom is. Ez egyidőben kíván vallásos, demokratikus és nemzeti lenni. Hogy
ez sikerül-e? Mindeddig egyetlen iszlám országban sem beszélhetünk igazi de
mokráciáról,

. Iránnak jelenleg 34 millió lakosa van, ezek nem mind siita muzulmánok,
mert főleg az ország nyugati és északnyugati részén szép számmal élnek szun
níta muzulmánok is. Van azonkívül egy számszerűen nem nagy, társadalmilag
azonban befolyásos. keresztény réteg. Ezek között elsősorban az örményeket kell
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említeni, akik északnyugaton és a nagy városokban laknak, és főleg kereskedé
lemmel foglalkoznak. A rájuk vonatkozó lélekszám adatok 50 ezer és 100 ezer
között ingadoznak. Az örmények egy kis csoportja, rnintegy háromezer lélek,
egyesült a római egyházzal.

A régi perzsa kereszténységet "kelet-szíriainak", "asszírnak", .Jcaldeusnak''
vagy "nesztoriánusnak" nevezik. Ez az egyház már nagyon régen elszakadt a
rémat-bízáncí birodalmi egyháztól, virágzott még az arab időkben is, később

azonban megtizedelték. A nesztoriánus keresztények lélekszámát ma Iránban csak
míntegy 25 ezer hivőre becsülik. A nesztoriánusok nagyobbik része ugyanis a
XVI. században ismét egyesült a római' egyházzal. Ennek a "kaldeus"-nak ne
vezett egyháznak, amelynek pátriárkája az iraki Bagdadban székel, ma 40 ezer
híve van Iránban, akik három püspöki egyházmegye között oszlanak meg. Van
azután néhány evangélikus közösség is, míntegy nyolcezer hivővel és egy római
katolikus püspökség 25 ezer hivővel. Magában Teheránban huszonnégy keresztény
templom működik. Ezekhez iskolák és kórházak is tartoznak és a keresztény
egyházak tagjai igyekeznek mind szorosabb kapcsolatot kiépíteni az iszlám kö
zösségekkel,

A keresztény közösségek kultusz-szabadságot élveznek, ami azt jelenti, hogy
elláthatják saját híveik lelki gondozását, mísszíós munkát azonban nem fejthetnek
ki. Az elmúlt hónapok politikai nyugtalanságaitól távol tartották magukat. Ép
pen ezért,' bármilyen új kormányzat jöjjön is, helyzetük valószínűleg változat
lan marad. Az ország jellege míndenképpen iszlám marad, csak arra a kérdésre
nem tudna senki sem felelni, hogy egyrészt. a vallásos restauráció, másrészt
a modern ipari és társadalmi fejlődés, valamint .a fellángoló nacionalizmus kö
zött melyek lesznek a meghatározó vonásai.

D. K.

A MAGYAR IRODALOM
HANGLEMEZFN (II.)

Az elmúlt évben ugyancsak jónéhány
klasszikus irodalmi remekünk vált hoz
záférhetővé hanglemezen. A legérdeke
sebb vállalkozás Az ember tragédiájának
felvétele. A rendeZő Szinetár Miklós hal
latlanul nehéz föladatra vállalkozott, hi
szen három olyan szereplőt kellett kivá~

lasztania, akik hangjukkal is teljes illú
ziót tudnak kelteni, s hitelesen tolmá
csolják a madáchi látomást és a mű drá
mai- mondanivalóját (melynek értelmezé
se még ma is alaposan megosztja az
irodalomtörténészeket, akik szívesen fe
ledkeznek meg a szerző eredeti intenci
óiról és a leveleiben világosan megmu
tatkozó szándékáról). Adám szerepében
Lukács Sándort hallhatjuk, Evát Molnár
Piroska szólaltatja meg, Lucifer: Hau
mann Péter. Nyilván "kísérletnek" szán
ta ezt a szereposztást a rendező, s mint
minden nagyszabású kísérlet ez is tiszte
letet parancsol ugyan, de csak felerész
ben hozott teljes értékű megoldást. Hau
mann Péter ugyanis valóban kitűnően

tolmácsolja szerepét, remekül azonosul
Lucifer sokarcú alakjával, s ízig-vérig
"korszerű" felfogásban közeledik a figu-
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rá hoz. Molnár Piroskát hallgatva képze
letünkben óhatatlanul felmerülnek a ré
gebbi Evák, a magyar színészet nagyjai,
akik mind hozzátettek valamit a maguk
sugárzó egyéniségéből ehhez a tiszta, szép
alakhoz. Molnár Piroska rendkívül von
zóan mondja el szerepét, s itt-ott érzé
keltük azt a csodálatos égi harmóniát
is, mely fel-felcsendül Madách mÚ'vé
ben, s búvópatakként szövi át a tra
gédia leglehangolóbb részeit is. Lukács
Sándor a színpadon bizonyára igazi
Adám volna, a mikroiot:nál nem min
denütt kelt teljes illúziót. A hatalmas
szereplő gárdát kitűnően mozgatja a ren
dező, s közülük természetesen elsősorban

azok ragadtak meg emlékezetünkben,
akik orgánumuk jóvoltából a játék élmé
nyét is sugallani tudják, így mindenek
előtt Bessenyei Ferenc (Az Úr), Kállai
Ferenc (Péter apostol), Garas Dezső (Ru
dolf császár), Némethy Ferenc (az Első

gyáros), Gelley Kornél (Tudós), Darvas
Iván (Az aggastyán) és a sok szerepben
megszólaló Nagy Attila. A lemez beve
zető ismertetését Sőtér István írta;
messze túlemelkedve .a múfaj szokásos
keretein, vonzó, izgalmas portrét rajzol
va a szerzőről, művéről és annak kortör
téneti hátteréről. (Hungaroton SLPX
13805-09)


