
A politikai életszentségnek persze különböző fokozatai vannak. Nem feltétle
nül-gondolunk arra, amit a szentté avatási perben az egyház még ma is szeritség
ként értelmez. Hiszen végső soron csak Isten ismeri az új szentek szeretetének
igazi értékét. Ez azonban nem akadályozhat meg abban, hogy észrevegyük ezt az
új, meglepő és kemény tényt, és meglássuk teljes jelentőségét. A politikai élet
szentséget ma a történelem teszi szükségessé, hogy a szegények befogadják a jó
hírt, és a történelem Isten eljövendő országa felé mozduljon. De magának az
egyháznak is szüksége van rá, hogy az evangélium igazságához. visszataláljon, és
ezt tegye küldetésének alapjává. Szavahihetőségét a mai emberiség szemében a
szegények iránti hatékony szeretet biztosíthatja. Csak ilyen módon nézhet szem
be azokkal a kihívásokkal is, amelyek szabadulást ígérnek a szegényeknek, de
Jézus Krisztus Istenét nem fogadják el.

Ennek a politikai életszentségnek a megvalósítása egyáltalán nem könnyu. pe
a történelmi szükségszerűségentúl ma Isten ajándékának is kell tartanunk. Igy
látta ezt Romero érsek. Néhány mondása minden hosszadalmas elemzésnél job
ban meg tudja magyarázni, mi a politikai életszentség, hogyan lehet megvalósí
tani, és miképpen lehét hálásnak lenni érte: "Testvéreim, örvendek, hogy egy
házunkatazért üldözik, mert a szegényeket választotta, és mert a szegények közt
próbált testet ölteni." "Szomorú lenne, ha az áldozatok között nem lennének pa
pok egy olyan országban, ahol annyi szörnyű gyilkosság történik. Ők egy olyan
egyház tanúi, amely a nép szenvedései közepette testesül meg."

ROSTOVÁNYI ZSOLT

AZ ISZLÁM VALLÁSI GYAKORLATA

Az iszlám a maga mintegy 800 millió, rendkívül gyors ütemben növekvő számú
hívőjévelaKereszténység mellett a második legnagyobb világvallás. Konkrétan
vett vallási gyakorlata - az alapelvek azonossága vagy hasonlósága ellenére 
számottevé eltéréseket mutat más vallásokétól. Az iszlám rendszerének leglé
nyegesebb alapelve a tauhíd, a monoteizmus (a vahada = egyedül lenni, egysé
gesnek lenni, egyesülni gyökből). Ezt fejezi ki a "Kalima" (pontos jelentése: szó),
vagyis a "Lá iláha il1á Alláhu va Muhammadun raszúl' Alláhi" (Nincs Isten Allá
hon kívül és Mohamed Alláh prófétája). Ez a kijelentés a Koránban is megtalál
ható, bár külön-külön: első része például a 47. szúra 21. versében, a második
pedig a 48. szúra 29. versében. Az egy Istenben, illetve Isten egységében való hit
elutasítja az ateizmust, a póliteizmust, de nem fogadja el a Szentháromságot
sem. A "tauhíd" elvét a mai muszlim irodalom a lehető legszélesebben értelme
zi, úgy is mint sajátos világnézetet (a neves iráni teoretikus, Ali Sharivati fogal
mazza meg talán a legrészletesebben a tauhídi világnézet jellegzetességeit), de
megszületett a "tauhídi társadalom", "tauhídi gazdaság" koncepciója'ís.

Isten egysége az iszlám szerint azt jelenti, hogy Isten egy létében, személyében,
attribútumaiban és tetteiben. A tauhíd az úgynevezett társítás (sirk) elutasítása;
vagyis annak elvetése, hogy több Isten létezik, bármely lény rendelkezhet Isten
tökéletességével, Isten bárkihez vagy bármihez hasonlítható, illetve más is meg-
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cselekedheti azt, amit Isten. Ezt a legtömörebben a Korán 112. szúrája (címe al
Ikhlász, értelemszerű fordítása ~egtisztítás - a "sirk"-től .::.., Egység, őszinte Is
tentisztelet) fejezi ki: "Mondd: O az egy Isten, Alláh az örökkévaló. Nem nemz
és nem nemzetett. Hozzá senki sem hasonlítható."

A Koránban Isten úgy szerepel, mint aki lát, hall, beszél stb., azonban a teo
retikusok nyomatékosan felhívják a figyelmet, hogy mindezek szimbolikusan ér
tendők, annak ellenére, hogy első benyomásra antropomorf szemléletet sugall
hatnak, Isten négy fő.attribútumának elnevezése a Korán els9 szúrájában talál
ható: Ur (Rabb), Könyörületes (Rahmán), Irgalmas (Rahím), Ur, Király (Málik).
A Koránban Isten 99 elnevezése szerepel (Szent, Teremtő, Magasságos stb.).

Ezúttal nincs mód bővebben szólni az iszlám Isten-képéről, az angyalokról, a
sátánról, a dzsinnekről, a prófétákról és szerepükról vagy a Koránban igen ér
zékletesen taglalt tűlvilágról, a halál utáni életről. Mindez szerves részét képezi
az iszlám rendszerének.

Az iszlám vallás szerint a. vílágon minden hatalom és szuverenitás kizárólag
Istené. Ezt a legszebben talán a Korán úgynevezett "trónv,~rse" (Ayat al-kurszi,
2:256) foglalja össze. "Alláh az, akin kivül nincsen Isten. O az élő, az örökkéva-.
ló. Nem vesz rajta erőt sem szendergés, sem álom. Az övé az, ami a mennyekben
van é~ az, ami a földön van. Ki járhat közben Nála, hacsak nem az ő engedelmé
vel? O tudja, mi van előttünk és mi van mögöttünk. Tudásából semmit sem ért
hetnek meg, csak azt, amit ő akar. Trónszéke kiterjed a mennyekre és a földre, s
nem fárasztja őt mindkettőneka megtartása sem. S ő a Magasságos, Hatalmas."

Az emberek Isten földi helytartói (khalífat Alláh), akik tetteikben szabadok,
ugyanakkor felelősséggeltartoznak Istennek és egymásnak,

Az iszlámban nincs papság, nem létezik egyházi hierarchia a szó Európában
megszokott értelmében, ahogyan nem beszélhetünk egyházról sem. Az iszlám
szerint a muszlim közösség (umma) minden tagja közvetlen kapcsolatban áll Is
tennel, ezért nincs szükség közvetítőkre. Ezzel együtt igen fontos szerepet ját
szik a vallási értelmiség - a vallástudósok (ulemác) és a vallásjogi tudósok
(fukahá') - mind a különböző kérdések értelínezése, az iszlám értékrendjében
való elhelyezése miatt, mind pedig képzettségükből, tanult mivoltukból követke
zően. Az iszlám szunníta és sícita irányzata valamelyes eltérést mutat, mivel a
sicizmus jellegéből eredően ott nagyobb a vallási értelmiség, a vallási yezetők
szerepe (példáullránban). . .

A továbblépés előtt célszerű röviden megvízsgálni néhány fogalom pontos je
lentését,mivel az iszlámban sok kategória másként értendő, mint Európában.

.Maga az iszlám szó Isten akaratának való alávetés, alárendelés. Az iszlám egyút
tal "din", ami valhist és hitet is jelent. "Inna ad-din cinda Alláhi al-iszlám" (Ko
rán 3:19, vagyis az igaz vallás/hit Alláhhal az iszlám/alávetés) és "Radllitu
lakúrn al-iszláma dínan" (Korán 5:3, vagyis az iszlámot választottam számotokra
mint vallást/hitet). A hit jelölésére egyébként más kifejezés is használatos,
mégpedig az imán. A muszlim vallástudósok szerint alegszélesebben. értelme
zett hit (ímán mudzsmal) tulajdonképpen a Kalíma elfogadását jelenti, míg a hit
részletesebb kifejezése (imán mufasszal) az Istenben, az angyalokban, Isten
könyveiben, a prófétákban, az ítéletnapban és a túlvilági életben való hitet (Ko
rán 2:2-4, 177). Ezek közűl a Korán csak ötöt tartalmaz, a hatodik a különbözó
hagyomány (hadisz)-gyűjteményekben fordul elő (például Szahíh Bukhári' 2:37).
Az ímán nyelvileg az amina - békében, biztonságban lenni - gyökre vezethető

vissza. Csaknem ugyanez a jelentése a szalima gyöknek. amelynek egy származé
kos alakjából ered végül is az iszlám. A "hívő" (mu'min) kifejezés a Koránban
nem csupán a muszlimokra, sle egy helyütt: Istenre is vonatkozik. Az 59. szúra
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24. verse szerint Alláh az, akin kívül nincs más Isten. Ő az I.'r, a Szent, a Béke
adó, a Hívő ... "

A hit fogalmát illetően is különbözó vélemények léteznek. Vannak, akik sze
rint a hit intellektuális, a szívból és értelemből fakadó meggyőződés. Mások sze
rint emellett a nyelv tanúbizonyságát is tartalmazza (azaz a meggyőzŐdés dekla
rálását, kinyilvánítását). Többen ehhez még a konkrét tetteket is hozzászámítják,
s csak aki mindhárom kritériumnak megfelel, az nevezhető hívőnek Egyes gyűj

teményekben a hit definiálására nyolc különbözö álláspont is található.
Az iszlám tauhídi rendszerében a hit (ímán) és a tett, cselekedet (camal) szer

ves egységet képeznek. A muszlim vallástudósok szerint ugyanis az iszlám 
mint szerves egység, rendszer - két részből, egy teoretikus és egy gyakorlati
részből áll. Előbbi tartalmazza- magát a hitet, a doktrínát, az elvet, a "gyökere
ket" ('uszúl, caká'idu), utóbbi az élet gyakorlati menetére vonatkozó útmutatáso
kat,.előírásokat, az "ágakat" (furúc, ahkám). Egyes vallástudósok szerint az isz
lám mint dín két része a tudás, ismeret (macrífa), illetve az engedelmesség, hó
dolat, megadás (táca). Az elsővel a dogma tudománya, a másodikkal 'a jog tudo
rnánya foglalkozik. Voltaképpen ugyanezt az egységen belüli kettősséget fejezi ki a
dín és a sarica is. A sarica (szó szerint "vízhez vezető út". "tiszta út')a teljes éi..t-

, re vonatkozó viselkedésmód, az iszlám szellemének megfelelő életmód fő rende
ző elve, "magatartási kódex", Míg a dín állandó, változatlan, a sarica módosul
hat, fejlődhet. A kettő egymástól elválaszthatatlan, "·nk szempontból szinonim
kategóriák, amelyek végső soron azonosak az iszlámmal. A sarica főként morálís,
erkölcsi előírásokat, normákat, szabályokat tartalmaz. Ezek konkrét kifejezése

, az iszlám vallésjog. a fikh. A jogrendszer meghatározó szerepet tölt be az iszlám
teljes rendszerében, kidolgozására igen rövid idő, az iszlám létrejöttét követő

mintegy másfél-két évszázad alatt került sor. Az öt fő jogi irányzat (madzhab)
sok kérdés szabályozásában 'kisebb-nagyobb eltéréseket mutat egymástól.

Egyes vallástudósok a két fő rész, a teoretikus és a praktikus mellett további
megkülönböztetéseket alkalmaznak. Ezek egyike az iszlámot öt részre osztja: a)
ietikádát (hit, mégpedig beleértve a felsorolt hat hitcikkelyt); b) ádáb (erkölcsi el
vek, morális normák), e) <ibádat (valamennyi, közvetlenül Istennek szentelt csele
kedet, beleértve ai iszlám öt fő "pillérét"), d) mucámalát (az emberek egymás közti
kapcsolataira vonatkozó kötelezettségek), e) cukúbát (büntető szankciók).

Már az eddigiekből is nyilvánvaló, hogy az iszlám szerves rendszer, totalitás,
"az emberi lét valamennyi területére vonatkozó komplett életmód", amely
"irányvonallal szolgál az élet valamennyi szférája - individuális és társadalmi,
anyagi' és morális, gazdasági és politikai, jogi és kulturális, nemzeti és nemzet
közi - számára". Az iszlám rendszerének egy részét képezi a szorosan vett val
lási gyakorlat. A hívők vallási kötelezettségeit (cibádat) a muszlim jogrendszer
szabályozza. Az cibádat szó jelentése tisztelet, hódolat, imádat. Több teoretikus
ezt is egészen tágan értelmezi, mint minden, Istennek tetsző, lsten akaratának
megfelelő cselekedetet. Egyes vallásjogi tudósok (így Ibn cAbidín) szerint az
cibádat a muszlim jogrendszernek az a része, amely a hívők kimondottan vallási
jellegű cselekedeteire vonatkozó előírásokat tartalmazza. Az iszlám teljes gyr
korlati rendszerében' az cibádat (vagyis a konkrét vallási kötelezettségek, illetve
gyakorlat) egyes vallástudósok, vallási vezetők (például Khomeini) véleménye

, szerint is csak kisebb részt foglal el, míg a nagyobb resz "erkölcsi, illetve szoro
san társadalmi érdekű kérdéseket taglal, mint például a gazdaság, közigazgatás,
politika és emberi jogok". "erraészetesen tágan értelmezve, az egyének és a kö
zösség tetteinek az élet valamennyi szférájában összhangban kell állniuk a tau-
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híd elvével: "megfelelni Isten akaratának és az iszlám szellemének". Ali Sharicati
szerint "az ember szabad tetteiben ... , de köteles követni az eleve létező termé-
szeti törvényeket, hogy realizálhassa szabadságát". .

A hit és a tettek egységére' épül az iszlám öt fő pillére (arkán ad-dín "" a hit
oszlopai), amelyek pontosan megszabják a vallásgyakorlás módját is.

1. Mindennek alapja a hitvallás, tanúságtétel (sahádat), amely voltaképpen a'
Kalíma elfogadását, Isten kizárólagosságának és Mohamed prófétaságának az
elismerését jelenti. Ennek kinyilvánítása az alapfeltétele annak, hogy valaki.
muszlim legyen. Ez a hit legfontosabb pillére.

2. Imádkozás, istentisztelet (szalát). Minden muszlim számára napjában öt al
kalommal: hajnalban (fadzsr), valamivel dél után (zuhr), késő délután (caszr),
napnyugtakor (maghrib) és napnyugta után mintegy két órával, lefekvés előtt

(cisá) kötelezé az imádkozás. (Korán, 30:17, 11:116, 20:130 stb.) (Természetesen
ezen kívül is bármikor imádkozhatnak.) Ez az előírás 12 éves kortól érvényes.

Az ima végzésének legideálisabb helye a mecset, de mivel erre napjában öt
alkalommal nincs lehetőség,bárhol elvégezhető,akár egyedül, akár csoportosan.
A niecseten kívüli imádkozás céljára szolgál a kis méretű imaszőnyeg. Haa kö
rülmények úgy kívánják, az öt ima közül némelyek összevonhatóa vagy elha
laszthatók (ha például az éppen végzett munka jellege nem teszi lehetövé). Az
imádkozás iránya (kibla), amely felé fordulva kell az imát a világ bármely részén
elvégezni, Mekka, illetve az ott lévő Kacba-szentély. AJIlecsetekben mindenütt a
falbari egy félkör alakú bemélyedés, fülke (mihráb) jelzi Mekka irányát.

Az imádkozás formája pontosan meghatározott, nyelve míndenütt az arab, hi
szen a Korán is ezen íródott, amelyből az imádkozás 'során gyakran mondanak
részleteket. Az iszlám egyes jogi irányzatai, a négy szunníta (hanafita, málikita,
sáficíta, hanbalita) és a síCita imavégzésre vonatkozó előírásai közőtt mutatkoz
nak bizonyos - nem jelentős - eltérések.

Az ima idejének elérkeztét a mu'addzin jelzi a következők többszöri recitálá
sával: "Alláh a legnagyobb (Alláhu akbar) ... Tanúsítom, hogy' nincs Isten AI
láhon kívül... tanúsítom, hogy Mohamed Alláh prófétája... Gyertek imá
ra ... Gyertek, hogy üdvözüljetek ... Nincs Isten Alláhon kívül." A hajnali ima
alkalmával még hozzáteszi: "Az imádkozás jobb, mint az alvás." .

Az imádkozás első fázisa az álló helyzet (kijárn). (Az imádkozás minden fázisát
nem ismertetjük teljes részletességében, csupán a legfontosabb jellegzetessége
ket.) Az imádkozó lábait egymás mellé helyezve, kezeit leengedve, a Kacba felé
fordulva megáll. Ezután két kezét tenyérrel előrefordítvaa füle fnellé emeli, mi

.közben a takbírt(Alláhu akbár) .mondja (takbír at-tahrím - tiltó takbír, mivel et
től kezdve az imát végzőnek tilos mást mondania vagy tennie, mint az imádko
zást), majd kezeit összefonja a mellén (vagy elöl leengedve egymásra teszi úgy,
hogy jobb keze legyen felül, vagy egyszerűen természetes leengedett helyzetben
tartja, a különbözó jogi iskolák eltérő elóírásainakmegfelelóen).

Ezt követi a taszbih mondása: "Dicsőségneked, Isten, nagy a Te neved, nagy ~

Te magasztosságod, Rajtad kívül nincs Isten", 'majd a Koránból az első szúra
recitálása. utána több olyan részé (tetszés szerint), amelyek legkevesebb három
verset tartalmaznak (általában a 112. szúra).

Az ima második fázisa a meghajlás (rukús): a fejet és a felsőtestet vízszintes
helyzetig előrehajtva a kezek ráhelyezése a térdekre, kissé elkülönítve az ujjakat
egymástól. Közben az imát végző ismét a takbírt mondja, majd hozzáteszi: "Di
csőség a magasságos Istennek". Ezután felemelkedik ismét álló helyzetbe, kezeit
maga mellett leengedve (kijám at-taszmíc), és azt mondja: "Isten meghallgatja
azt, aki dicséri őt", továbbá "Urunk, dicsőségedbetölti a mennyet és a földet".
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Az ima következő szakasza a: földre borulás (szadzsda vagy szudzsud), amely
az imádkozás csúcspontját jelenti. Az imát végző térdelő helyzetben két tenyeré
vel a feje fölött, majd orrával és homlokával megérinti a földet. (A síviták közül
sokan szent hélyeikről, Nedzsefből vagy Kerbelából származó földrögöt horda
nak magukkal és azt érintik meg.) Közben a hüvelykujjak megérintik a fülcimpá
kat, a könyöknek azonban nem szabad hozzáérnie sem a földhöz, sem a: testhez. ,
Az ima szövege: "Dicsőség Neked, magasságos Uram". Ezután az imát végző tér
den máradva felegyenesedik, s a lábára ül, kezeit a combjára helyezi (dzsalsza),
és többször elismétli a takbírt. Ezt újbóli földre borulás követi, ezután térdelve a
bal lábra ülés (kueúd), kezek a térdeken, majd az imát végző feláll (kijám), és
ismét a takbírt mondja, Az eddig elmondottak együttesen képeznek egy rakca-t,
azonban minden imádkozás több rakca-ból áll (a déli, délutáni és éjszakai ima 4,
,a reggeli 2, a napnyugtakor végzendőpedig 3 raksa-ból].

Minden két raksa, illetve a teljes ima befejeztével kuCúd helyzetben a tahiyát
(üdvözlet: "Béke veled, próféta, Isten kegyelme és áldása, Béke velünk és Isten
szolgáival") kell mondani. Majd a jobb kéz mutatóujját felemelve a tasahhud (a
sahádat, tanúságtétel deklarálása) következik. Ezután az imádkozó Isten áldását
kém Mohamedre, Abrahámra és leszánnazottaikra. Az egész imádság a taszlím
mal zárul ("asz-szalámu calaikum·va rahmat Alláh" = béke veletek és Isten ke
gyelme), amit az imádkozó kétszer, először fejét jobbra, azután balra fordítva
mond. Ez-az üdvözlet a hagyományok szerint elsősorban annak a két angyalnak
szól, akik a muszlimok vállain állnak (a jobb vállon álló a jó, a bal vállon álló a
rossz cselekedeteket tartja számon), emellett azonban szól az egész gyülekezet
nek is. Ezt pedig' a könyörgés követi: az imádkozó kezét melle magasságáig eme
li, tenyerét az ég felé fordítva, miközben Isten áldását kéri. Tenyereit ezután ar
ca felé fordítja, mintegy továbbítva magafelé az áldást.

A nők imavégzésére ugyanazok az előírások érvényesek - némi könnyítéssel -,
míht a férfiakéra. Így például kezeiket nem kell olyan magasra emelniük, térde
lő-ülő helyzetben mindkét lábukra támaszkodhatnak, nemcsak a balra stb. A me
cseteket nők is látogathatják, számukra azonban inkább az otthoni imádkozás
ajánlott. A mecsetekben a férfiaktól elkülönülve, rendszerint azok mögött, egyes
országokban pedig teljesen elkülönítve imádkoznak.

Az imádkozást a Korán és a hagyományok szerint teljes megtisztulásnek kell
megelőznie mind fizikai, mind szellemi értelemben (Korán 5:8-9, 4:46, 9:109
stb.) A muszlim jog szerint a szennyeződésnek különbözó fajtái ismeretesek,
amelyek eltávolítása is különbözó módszerekkel történhet. (A témának igen ala
pos és részletes irodalma van.) Az imádkozás előtti kötelezé mosdás ún. rész
leges tisztálkodás (vudu), mely a kéz, arc, száj, fül; orr, lábfej megmosását jelenti
vízzel, annak hiánya esetén tiszta homokkal (tajammum). A hajból a szennye
ződést ki kell fésülni, a ruhát le kell tisztítani. Ezt a mosdást elegendő napjában
egyszer is elvégezni, amennyiben valaki nem szennyeződikbe ismételten. Bizo
nyos fajta szennyeződésekeltávolítása "teljes tisztálkodást", fürdést (ghuszl) igé
nyel. A neves vallástudós. al-Ghazálí az ima előtti tisztálkodás négy fázisát kü
lönbözteti meg: a) a test megtisztítása a szennyeződéstől; b) a test egyes részei
nek megtisztítása a bűntől és vétségtől; e) a szív, a lélek megtisztítása a bűnös,

szégyenletes hajlamoktól; d) a legtitkosabb gondolatok megtisztítása mindentől,

kivéve Istent. Mindez együttvéve adja a külső és belső tisztaságot, s a hívő iga
zán ebben az állapotban léphet kapcsolatba Istennel.

Az előírások pontosan tartalmazzák az imavégzés közben elkövethető hibás
(tehát tilos) dolgokat, mint a láb rossz tartása, földre ülés, a kéz csípőre helyezé-
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se stb. Lehetőség szerint kerülendő ll;Z imavégzés, ha valaki éhes, bosszús vagy ál
mos, vagyis valami meggátolja abban, hogy kizárólag Istenre koncentrálhasson.

Különleges jelentőségű az iszlám pihenőnapján, pénteken történőimavégzés
(a péntek arab elnevezése eleve jaum al-dzsumva, a gyülekezés napja). Ez köz
vetlen előírásként szerepel a Koránban (62:9): "O ti, akik hisztek, ha elhangzott
a pénteki imára hívó szó, siessetek Alláh megemlékezésére." Minden muszlim
kötelessége, hogy személyesen részt vegyen il péntek déli, szónoklattal, prédi
kációval (khutba) összekötött istentiszteleten. (Ezt a szónoklatot eleinte maga a
kalifa tartotta.) A közös ima helye lehet a mecset, de valamely más zárt épület is.
A résztvevő személyek minimális számát illetően az egyes jogi iskolák külön
böznek egymástól: a hanafita szerint az imám mellett legalább .három muszlim, a
sáfiCita szerint legalább negyven muszlim férfi kell hogy részt vegyen rajta.

Az iszlám vallásban nincs templom. A mecset (maszdzsid = a leborulás helye,
illetve dzsámiv - az összegyűlni igéből) csupán azért van, hogy biztosítsa a ked
vező feltételeket az imádkozáshoz. Ezzel együtt a mecsetek az iszlámban mindig
is kiemelkedő kulturálís, oktatási központok voltak és azok ma is. (Lásd például
a kairói Al Azhar mecset és egyetem szerepét, Az egyetem elnevezése egyébként
az arab nyelvben - ugyanabból a tőből eredően - dzsámiva.) ,

A mecsetekbe, illetve az imádkozás helyére csak a cipőt levéve szabad belép-,
ni, amit a következő szunnára és hadíszra (a Próféta cselekedete és mondása)
vezetnek vissza: a Próféta kíséretével egyszer imát mondojt, amikor hirtelen le
vetette cipőjét, és maga mellé tette bal oldalra, Amikor ezt a többiek észrevették,
valamennyien levetették a sajátjukat, Befejezvén az imát, a Próféta így szólt:
"Miért vettétek le a cipótöket?" Ok ezt válaszolták: "Azért tettünk így, hogy pél
dádat kövessük." Erre a Próféta azt mondta: "Gábriel jött hozzám és szólt ne
kem, hogy szennyeződés van a cipőmön, ezért, ha valaki közületek a mecsetbe
megy, először jőlnézze meg a cipőjét." Legbiztosabb módszer pedig nyilvánva
lóan acipő levetése.

A mecsetben a közösen végzett imát előimádkozó (imám) vezeti, aki a többiek
előtt áll, szemben a mihrábbal., Bárki lehet előimádkozó, aki járatos a vallási
kérdésekben és erre emberi tulajdonságai alkalmassá teszik.

Uton lévők számára mások az imádkozás előírásai. Igy egyebek mellett négy
rakCa helyett elegendő kettő is,nem kell részt 'venni a pénteki nyilvános közös
imádkozáson; az imádkozás előtti tisztálkodás során nem kell megmosni a lábat,
hanem elegendő megnedvesíteni a cipőt és a zoknit stb. Az iszlám nagy ünnepei,
különleges alkalmak külön imádkozással kapcsolódnak össze. Ilyen az cId el-Fitr
(vagy cId Ramadán), amely a Ramadán havi böjtölés befejezésének ünnepe. Ez
.az ünnep jellegében valamelyest emlékeztet a karácsonyra annyiban, hogy kö
zösségi, családi ünnep, amelyet a gyermekek megajándékozásával is összeköt
nek. Hozzá tartozik a szadakat al-fitr, alamizsnaadás a szegényeknek abból a cél
ból, hogy ők is méltóképpen ünnepelhessenek.

Az áldozat ünnepe (cId al-Adha) arra emlékeztet, amikor Ábrahám késznek
mutatkozott Isten iránti hűségbél fiát feláldozni. Ez a történet az iszlám szerint
a következő: Amikor Ábrahá]Il (Ibráhím) megalapította Mekkát, az Úr arra kér
te, rendezzen egy ünnepet. Ábrahám kérdésére, hogy mí történjék ezen az ün
nepen, az Ur azt válaszolta: "Aldozd fel fiadat, Iszmácílt.' Abrahám Isten pa
rancsának engedelmeskedve Iszmáeilt a Kasbéhoe vitte, hogy feláldozza. Lefek
tette, majdkését néhányszor hatástalanul végighúzta fia torkán, mire az így szólt:
"Szemeid fedetlenek, sajnálnám, hogy hagyjam késedet hibázni, jobb lenne, ha

• bekötnéd szemeidet turbánod végével, és azután feláldoznál engem." Abrahám
megtette, amit. fia mondott, s végighúzta kését annak nyakán. Közben azonban
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Gábriel kicserélte Iszmácilt egy bárányra, s amikor Ábrahám szabaddá tette sze
. meit, meglepetten és örömmel tapasztalta, hogy fia mögötte áll, előtte pedig egy

levágott bárány fekszik.' -
Ez az ünnep (amely egyébként a mekkai zarándoklatnak is szerves része) azt

hivatott demonstrálni, hogy a muszlimok életüket és vagyonukat is készek felál
dozni Istenért. Akinek vagyoni helyzete lehetővé teszi, ezen a napon állatot ál
doz, húsát pedig megosztja családjával, barátaival és a szegényekkel. A két emlí
tett ünnep közül az első az úgynevezett kis ünnep (cld asz-szaghír), míg a má
sodik a nagy ünnep (cld al-kabír). Mindegyik két-három napig is eltart. Az imád
ság az első napon történik a pénteki közös imának megfelelően. Különbség
annyi, hogy a khutba az ima végén van.

Az említettek mellett egy sor egyéb különleges istentisztelet, illetve ima is lé-
tezik az iszlámban. . . .

3. A böjtölés (szaum) az istentisztelet szerves része. Böjt idején napkeltétől

napnyugtáig (vagyis az évszakoktól függően változó időtartamban) tilos az evés,
ivás, nemi kapcsolat létesítése, dohányzás, de még egy virág illatának a beléleg
zése is.A·bőjtölés minden felnőtt (14. évét betöltött) muszlim számára kötelező.

A Korán 2. szúra 179--180. verse így szól: ,,0 ti, akik hisztek! Előíratott számo
tokra a böjt, amint előíratott azoknak, akik előttetek voltak. .. megszámlált na
pokon keresztül," A böjtölés az iszlám szerint elsődlegesen spirituális, morális,
szocíálís és csak másodsorban fizikai tevékenység. Célja az, hogy minden fizikai
élvezetről lemondva az emberek kizárólag elmélkedésnek, Istennel való kapcso
lat létesítésének szentelhessék idejüket. A böjtölés nagymértékben növeli az
akaraterőt, hiszen az embernek úrrá kell lennie vágyain; ernellett demonstrálja
a muszlim közösség (umma) minden tagjának egyenlöségét, hiszen mindenkire
egyaránt vonatkozik.

A böjtölésnek különböző fajtái vannak. Minden muszlim számára kötelező az
egy hónapos, Ramadán havi böjt. Ramadán a muszlim naptár kilencedik hónap
ja, szent hónap, mivel Isten Gábriel arkangyal közvetítésével ekkor nyilatkoztat
ta ki a Koránt Mohamed prófétának. Aki a böjtöt ekkor valami miatt nem képes
megtartani. később pótolnia kell. "Ramadán hava az, amelyben lebocsájtatott a
Korán, helyes útmutatóul az embereknek s a helyes útmutatás és az isteni kinyi
latkoztatás bizonyságaiul. Aki közületek otthon van abban a hónapban, böjtölje
végig. Aki pedig beteg vagy úton van, ugyanannyi számú napig böjtöljön más na
pokon," (Korán 2:181.) A böjt kezdete Ramadán hónapban az újhold megjelené
se, ezt legalább két megbízható tanúnak kell igazolnia. Az iszlám államokban hi
vatalosan is bejelentik a böjt kezdetét. Mindennap azonban az éjszakai órákra
feloldódnak a tilalmak.

A kötelező Ramadán havi böjt mellett létezik önkéntes böjtölés, engesztelő

böjtölés, kárpótló böjtölés (amennyiben valaki nem képes valamilyen egyéb elő

írást teljesíteni), fogadalmi böjtölés stb. Külön előírások szabályozzák, mt számít
a böjt megtörésének (iftár). A szándékos vízivás például megtöri a böjtöt, azon
ban ha valaki feledékenységból vagy figyelmetlenségből iszik, az nem. Az sem,
ha fogmosás közben néhány csepp a torokba kerül. A böjtölés kötelezettsége alól
mentesek a gyermekek, aggok, gyengeelméjűek, a terhes és a gyermeküket szop
tató nők. A betegekre és az úton lévőkre a körülményektől függően különleges
előírások vonatkoznak. Ramadán utolsó tíz napját teljesen az áhítatosságnak kell
szentelni, visszavonulva a férfiaknak a mecsetbe, a nőknek lakásuk egy szobá
jába. Ennek a sajátos, elmélkedő-imádkozó állapotnak a neve iCtikáf. Ramadán
utolsó tíz napjára, pontosabban a 26. és 27. közötti éjszakára esik a Lailat al-Kadr
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(szent elrendelés éjszakája), amikor is a Korán kinyilatkoztatása kezdődött (lásd
a 97. szúrát: al-Kadr).

4. A zakát, "szegény-járandóság" a muszlim közösség 'tagjainak egyenlőségét

hivatott biztosítani azáltal, hogy azok, akiknekvagvona meghalad egy bizonyos
határt, kötelesek jövedelmük meghatározott (általában 2,5) százalékát egy alap
ba befizetni, amelyet azután szétosztanak az arra rászorulók között. Napjaink
ban a zakát az iszlám állam, iszlám gazdaság teóriájában igen fontos szerephez
jut mint adófajta. A zakát természetben, pénzben vagy ékszerekben, nemesfé
mekben is befizethető, a modern elméletek pedig már részveuyekre, ingatlanok
ra, értékpapírokra is vonatkoznak.

5. Az iszlám ötödik pillére a mekkai zarándoklat (Haddzs), amelyet életében
legalább egyszer minden muszlim köteles teljesíteni (Korán 22:28, 2:153, 192,
3:90, 5:2). Mekka az iszlám legszentebb helye, itt található ugyanis a Szent Me
eset (al-maszdzsid al-harám), benne a Kacba szentéllyel (al-bait al-harám vagy
al-bait Alláh = szent ház vagy Isten háza; maga a Kavba szó kockát jelent, utalva
a szentély alakjára, de eredeti gyökének olyan jelentése is van, mint dicsóséges
nek, méltóságosnak, kimagaslónak lenni). A szentélyt az iszlám szerint Abrahám
építette. Falait fekete függöny borítja, négy sarkának külön elnevezése van (Ira
ki, Jemeni, Szíriai és Fekete sarok). Keleti sarkában található a több darabból
álló, ezüstszalaggal összefogott fekete kő (al-hadzsar al-laszvad), Á Kaeba már az
iszlám előtti időkben (dzsáhi-líya = pogánykor, tudatlanság, barbarizmus kora)
jelentős zarándokhely volt, majd Mohamed az iszlám centrumává tette.

A mekkai zarándoklat ideje az iszlám naptár utolsó, 12. hónapjának (dzu'l
hiddzsa) 8. és 13. napja közti időszak, azonban elfogadott a 10. hónap (savvál), a
ll. (dzu'l-kasda] és a 12. első 10 napja is mint haddzs. A más időpontban és más
előírásokkal (akár a haddzs-dzsal egyidejűleg is) teljesített zarándoklat az cumra,
látogatás. (A szertartások - az állatáldozattól eltekintve - megegyeznek az előb

biével.) A zarándoklat kötelezettsége alól az nientesülhet, aki valamilyen körűl

mény (fizikai állapota, pénzhiány stb.) miatt képtelen vállalkozni a mekkai útra.
A kötelezettség nőkre is vonatkozik, akik azonban csak férj ük vagy közeli hozzá
tartozójuk kíséretében utazhatnak.

A zarándoklat minden mozzanata pontosan meghatározott. Lényegesebb pont
jai a következők: Végzése közben a zarándokoknak mindvégig egy sajátos fizikai
és szellemi állapotban (ihrám) kell lenniük. Ehhez hozzátartozik a megfelelő

ruházat, ami férfiak esetében két tészből álló hosszú fehér lepel, míg a nők vi
selhetik rendes - ám nem színes vagy -feltűnő, hanem teljesen egyszerű - ruhá
zatukat. A lábon cipő helyett csupán szandál lehet. Férfiak számára kötelező,a
fedetlen fő, nőknek tilos a fátyol. Mindennek az a célja, hogy eltörölje a zarán
dokok közti különbségeket, demonstrálja a hívők egyenlőségét, emellett példa
ként szolgáljon a puritán életmódra. Az ihrám öltözet felvétele előtt fürdőt kell
venni és két rakCa-t mondani.

Mekka környékén öt olyan hely van (míkát), amelyek a zarándoklat kiinduló
pontjául szolgálnak. Itt kerülnek a hívők az ihrám állapotába, s ettől kezdődően

tilos egy sor olyan dolog, ami korábban megengedett volt. Recitálják a talbiyát,
vagyis Isten szolgálatára, a zarándoklatra való készségüket. A\Szent Mecsetig
vezető úton különböző könyörgéseket, imákat mondanak, A mecsetbe érve kö
vetkezik a taváf, a Kacba megkerülése. Ez a fekete kő megcsókolásával kezdődik,
majd hétszer körül kell járni a KaCbát, háromszor gyorsan (futva), négyszer
rendes tempóban. A fekete kő előtt elhaladva azt mindig meg kell érinteni és
megcsókolni. Egy hadísz szerint Mohamed úó, említette egyszer a fekete követ,
mint Isten jobbját. Végül is szimbolikus jelentése van, s arnikor a muszlimok
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megcsókolják és ráteszik jobb kezüket, ezzel is demonstrálják, hogy alávetik
magukat Isten akaratának. A követ egyébként mintegy három évszázaddal az isz
lám keletkezése után a karmaták magukkal vitték, és hosszú évekig Ománban
őrizték, s csak azután került vissza Mekkába.

A taváf jelentése az, hogy mindennek a középpontjában az isteni egység áll, Is
ten minden létezés központja, az örökkévaló, míg az emberek parányi, mozgó,
helyzetüket változtató részecskék, akik állandó - de közeli - távolságra vannak
Istentől. Ez kollektív mozgás, a közösség mozgása, amelyben nem számít, ki férfi,
ki nő, ki fekete, ki fehér, s az "én" helyett a "mi", a "nép", az "umma" kerül elő

térbe az Istenhez való közelkerülés céljából. Egyes vallástudósok magyarázata
szerint "ha körben mozgunk valamilyen objektum körül, az azt jelenti, hogy ~z a
valami áUfigyelÍnünk középpontjában. A Kacba, amely felé imádság közben min
den muszlim az arcát fordítja, Isten egységét jelképezi. A zarándokok mozgása a
taváf során az emberi élet aktivitását szimbolizálja. Következésképpen a taváf
arra utal, hogy nem csupán áhítatos gondolataink, hanem gyakorlati életünk,
tetteink és törekvéseink középpontjában is Istennek és egységének az eszméje
kell hogy álljon."

Következő lépés a szaCy, a közeli két domb: Szafá és Marva érintése. Az iszlám
szerint ez az a két domb, ahol Ábrahám 'rabszolga felesége, Hágár, kisfia, Isz
mácíl számára vizet keresett, amikor Abrahám felesége, 'Sarah követelésére el
küldte őket Mekka környékére. (Végül a földre tett kisgyermek rúgott egyet, s
erre azon a helyen forrás fakadt, így látta el őket Isten vízzel. Ez az úgynevezett
Zamzam forrás ma is szent kút.) Az eddigieket a zarándokok külön-külön (eset
leg feleségeikkel) teszik meg, a továbbiakat közösen.

A következő reggel elindulnak a közeli cArafát hegy felé. Közben megállnak
Miná síkságon, ahol a déli imát mondják. Itt töltik az éjszakát is. Másnap tovább
mennek cArafátig, ahol a déli és délutáni imát mondják, majd az imám beszédet
tart. (Az iszlám szerint a Paradicsomból való kiűzetésüket követően Adám és
Éva elveszítették egymást, majd Isten kegyelméből eArafát mellett találkoztak
ismét.) A délutántól napnyugtáig tartó itt-tartózkodás (vukúf) Isten dicsőítésével

telik el, és olyannyira fontos, hogy elmaradása esetén az egész zarándoklat ér
vénytelen. Napnyugta után a zarándokok elhagyják eArafátot és megállnak
Muzdalifa (a zalf = közelségszóból - Isten közelségének keresése) mellett, ahol
összevontan elmondják a napnyugtai és esti imát. Reggel ima után ismét Minába
mennek, s mivel ez dzu'l-hiddzsa 10. napja, vagyis eid al-adhá, állatot áldoznak.
Visszatérve Mekkába, ismét a taváf következik, amivel véget ér az ihrám állapo
ta. A zarándoklat maga viszont Minában fejeződik be, ahol három napot tölte
nek. Az utolsón köveket dobnak három meghatározott helyre, amivel a gonosz
elleni küzdelmet szimbolizálják. Az iszlám szerint amikor Isten fia feláldozását
kérte Ábrahámtól, a sátán megpróbálta lebeszélni őt erről, ő azonban kövekkel

.elkergette, A sátán ezután Hágárhoz, majd Iszmácllhoz ment, akik hasonlókép-
pen cselekedtek. Ennek a szimbolikus aktusnak a megismétlésével a muszlimok
kifejezik készségüket arra, hogy képesek ellenállni a sátán kísértéseinek.

Az egész zarándoklat legfontosabb célja az Istenhez való közelkerülés. az élve
zetekről való lemondás, amelynek során minden muszlim egyenlő, és fokozódik
a közösség (umma) egysége is. Közben az emberek megfeledkeznek saját maguk
ról, földi gondjaikról, s gondolataikat csak Isten örökkévalósága köti le. Vég
eredményben a muszlím teoretikusok szerint az iszlám vallási gyakorlata is az

. élet spirituális és materiális oldalai közti harmóniát, a hit és cselekvés egységét
bizonyítja. "Az iszlám imádság szellemi koncentrációból és testi mozgásból áll,
mivel az élét maga is ilyen ősszetétehí,'
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