
lanság és pogányság állapotát.-' I. sz. 622-ben (a muzulmán időszámítás első évében)
Mohamed próféta elmenekült Mekkából, ahol az idő tájt jahiliyya uralkodott, hogy nyolc
évvel késöbb győzedelmesen térjen vissza oda, és a pogány bálványimádók hatalmát
megdöntve megteremtse az iszlám uralmát. E fogalom korszerűsített értelmezésének
segítségével - amit Mohamed életrajzának hitelességével támasztott alá - Szaid Qutb-
nak sikerült létrehoznia a Nasszer kényuralma elleni fegyveres ellenállás hatásos politi-
kai programját.
A tradíciót részben kisajátítva szenvedélyes írásaiban Szaid Qutb ugyanis azt tanítot-

ta, hogy az akkori Egyiptomnak leginkább a jahiliyya fogalmával jellemezhető lesújtó er-
kölcsi, gazdasági és szociális helyzetéért elsősorban - sőt, talán kizárólag - az iszlám
vallási vezetők, az ulémák a felelősek, akiknek az lett volna a feladatuk, hogy az egész kö-
zösség nevében óvják az erkölcsi és szociális értékeket. És mivel ÓK átadták magukat a
modern és korrupt Nyugat posztkoloniális befolyásából eredő gazdasági és politikai pri-
vilégiumok nyújtotta élvezeteknek, és elhanyagolták a vallási vezetők alapvető feladata-
it, azaz megfeledkeztek a közösség iránti felelősségükról, ezért a társadalomban tűrhe-
tetlen erkölcsi lazaság és vallási tudatlanság harapózott el. A .muzulmán testvéreknek"
ezért először ki kell ragadniuk az ulémák beszennyezett kezéből a Korán és az autenti-
kus iszlám források értelmezésének jogát.
A fundamentalisták ugyanis a régi doktrínák és hagyományok részbeni újjáélesztése-

kor éppen azokat a fogalmakat, metaforákat és eszközöket válogatják össze, melyek
aktualizációjával megteremthetik saját befolyásukat, akár úgy, hogy azt megszilárdíiják
(pl. XI. Pius pápa), akár úgy, hogy alternatív program alakjában újjáteremtik (pl. "a mu-
zulmán testvérek"). A vallási identitást fenyegető legnagyobb veszélynek szinte kivétel
nélkül a modern filozófia és gondolkodás képviselőivel folytatott párbeszédet tartják, kü-
lönösen azt a törekvést, hogya modern tudást egyesek megpróbálják hozzáidomítani a
vallás üzenetéhez és összhangba hozni vele, hiszen ez a modern szekularizáció hatal-
mas társadalmi folyamata és a vallási közösség közti kapcsolatfelvételt jelenti. A vallási
doktrína és az életmód tisztaságára nézve a belső "ellenség" ugyanis veszélyesebb, mint
a külső, hiszen azt idegennek lehet bélyegezni, ami ilyenformán automatikusan illegi-
timmé válik.
Ezért élesen fölvetődik a kérdés, hogy kik a vallási örökség igazi letéteményesei: az

egyetlen igaz vallás pecsétjének őrzői-e, avagy az eretnekek?
Még ha elvonatkoztatunk is a doktrínáról folytatott viták, szakadások és kiközösíté-

sek gazdag történetétöl, amelyek - túl az egyéni eretnekségen, melyet Irenaeus szerint
a korakeresztény időkben már Csodatévő Simon is képviselt (Nigg 1962: 19-21) - pa-

23 A Muzulmán testvériséget Hasan Al-Barma alapította 1928·ban. Amikor 1952-ben [amal Abd Al-Nasir
(Gamal Abdel Nasszer) az egyiptomi nacionalista forradalom idején Faruk királyt megfosztotta trónjától, ak-
kor a Muzulmán testvériség a szövetségese volt, tagjait azonban Nasszer nyomban börtönbe záratta. mihelyst
azok kritizálni kezdték az iszlám fegyelem ellen elkövetett vétségeit. E radikális iszlám mozgalom egyik leg-
jelentősebb személyisége Szaid Qutb (1906-1966), aki az ötvenes években Nasszer börtönében kelt írásaiban
nemcsak általában a nem iszlám társadalmi berendezkedés ellen lépett föl, hanem az iszlám rezsim ellen is.
Azt tanította, hogy ezekben a rendszerekben az emberek már nem Istent imádják, hanem egy embert imád-
nak (az elnököt), aki bitorolja az isteni szuverenitást, mely az igazságos társadalmi berendezkedés egyedüli
záloga. Tanításában ezért a korrumpálódott állammal való teljes szakítást hirdette: az államot csupán a .kivá-
lasztottak" képesek átalakítani, és csak akkor, ha híven követik az Isten törvényét, a saríát. A jahiliyya eszmé-
jén kívül a Muzulmán testvériség következó generációi számára különösen inspiratív volt az a tanítása, hogya
dzsihád - amit itt nem átvitt értelemben, hanem szó szerint kell értelmezni - a jó és a rossz között zajlik: egy-
részt az isteni igazság, másrészt annak világi hamisítványa, a Nyugat és a modernitás között (Juergensmeyer
1993: 61; Kepel1994: 19-23).
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radox módon éppen hogy táplálták a kereszténység rendkívüli vitalitását, akkor már
csak a római katolikus egyházon belül is találhatunk egy sor eretnek mozgalmat az
extra ecclesiam nulla salus elve miatt a háború után kirobbant vallási összetűzések nyo-
mán, a franciaországi katolikus munkáspapoktól kezdve a Latin-Amerikában megho-
nosodott felszabadulásvallásig, hogya protestáns egyház egymást követő szakadásairól
ne is beszéljünk.
Az iszlám tradíciót figyelembe véve talán elég emlékeztetni arra, hogy a teheráni

amerikai nagykövetség egyetemisták általi megszállásakor milyen precízen megtervez-
ték az akció spontán politikai indítékait, és hogy az utána következő provokatív túszejtő
akciónak valójában két fontos stratégiai célja volt: egyrészt nyilvánvalóvá akarták tenni
elszántságukat, hogy e forradalmi konfliktus ban készek elmenni a legvégső határig, füg-
getlenül a lehetséges következményektó1 (a katonai és politikai nagyhatalom mal vivott
harctól), másrészt ez az akció lakmuszpapírként is szolgált: ily módon akarták tömörí-
teni soraikat. A színvallásra kényszerítés módszerével ugyanis, amelyben a tertium non
datur elve érvényesül, fó1egazokat az iráni muzulmánokat szerették volna előcsalogat-
ni, akik nem tudtak teljes mértékben azonosulni Khomeini szélsőségesen militáns po-
litikájával. A túszejtő akció végső célja nem csupán az volt, hogya radikális síita mozga-
lom megpróbálja legyőzni az Iránon kívüli "Nagy Sátánt", hanem az is, hogy annak kép-
zelt ügynöke it saját soraiban könyörtelenül üldözze és leleplezze (Lawrence 1989:
123-146).24
A libanoni polgárháborúban a vezető síita iszlám csoportok, az Amal és a beló1e1982-

ben kivált Hezbollah (jelentése: "Isten pártja" - a ford.) közti véres leszámolás ok is az
alapparadigma szerint, a "belső ellenség elleni harc" jelszavával zajlottak le. Közös poli-
tikai és stratégiai érdekeiket figyelmen kívül hagyva az iszlám harcosok ugyanis azért es-
tek egymásnak, hogy eldöntsék, kié az Egyedüli Igazság. Más szóval, hogy kinek az értel-
mezése lesz a vallási doktrína hiteles, valódi és kötelező érvényű magyarázata, amely az
Izrael, a külső ellenség elleni katonai hadműveletek egyedül legitim alapja lehet
(Rapaport 1994: 435). A fegyverrel vivott, lényege szerint azonban episztemológiai harc
tehát döntő volt annak az értelmezésvariánsnak az érvényre juttatásában, amelyik majd
megadhatja az Izraellel való totális konfliktus politikájának végső vallási értelmét.
Az eltérő vallási hagyományú fundamentalisták egymás közti különbözőségén kívül

ugyanilyen fontos fölhívnunk a figyelmet arra a kevésbé feltűnő, ám szintén nagyon
fontos tényre, hogy koherens csoportként saját vallási hagyományuk szimbolikus kere-
tein belül ők is hasonlóan drámai módon különböznek a többi hívőtól, ami által úgyszól-
ván mindig egy népes kisebbséget alkotnak. Ennek ellenére a közös ügy iránt tanúsított
nagyfokú odaadásuk képessé teszi őket arra, hogy meggyőző - jóllehet első hallásra el-
fogadhatatlan -, szokatlan és sokkoló érveket hozzanak föl "ügyük" védelmében. Érve-
lésüknek kettős célja van: egyrészt világosan meg akarják húzni a határvonalat az "igaz-

24 Jó példa erre a fatva - a halálos ítélet, melynek végrehajtóját vérdíj illeti -, melyet Khomeini 1989-ben
mondott ki Salman Rushdie indiai-brit származású íróra vallásgyalázás bűne miatt, melyet Rushdie szerinte
Sátáni versek című regényében követett el. A mindmáig érvényben lévő fatva egy (kimondottan szekuláris)
muzulmán ellen irányul, ami az iráni forradalom exportjának politikai stratégiája mellett elsősorban a "belső"
veszély ("külső" előtti) metafizikai elsöbbségéböl következik. A fatva ugyanis abból a teológiai tételbó1 indul
ki, hogy a tabu megvédi Mohamed próféta szentségét a blaszfémiától, amit Rushdie - a nyugati gyarmatosí-
tók által használt gúnynévvel illetvén a prófétát - tudatosan követett el. Ezért Rushdie-ra, mint született mu-
zulmánra, a bűn és büntetés dialektikája vonatkozik, "bűne" pedig sokkal veszélyesebb annál, mint amikor
ugyanazt a tabut a nyugati értelmiségiek sértik meg, hisz Rushdie-t az iszlám hagyomány volens nolens köte-
lezi (Rapaport 1994: 434).



hitűek", "kiválasztottak", .rnegváltottak", valamint a "többiek" között, másrészt meg-
gondolásra akarják késztetni a "csendes többség" tömegeit, és elfogadtatni velük saját
szubkultúrájukat, föleg azokkal a hívőkkel, akik amúgy is érzik, hogy vallásuk hagyomá-
nyos alapjai széttöredezóben vannak, és nem tudják, mi módon lehetne ezen változtat-
ni. A fundamentalizmus vallási és társadalmi-politikai retorikájára ugyanis jellemző,
hogy a vallási doktrínák utasításait, metaforáit és sugallatait kiszakítja eredeti, a szent
könyvekben lévó kontextusukból, majd e fundamentumokat radikálisan átdolgozza és ak-
tualizálja.
A fundamentalisták ugyanis a tradiciónak elsősorban azon bölcsességeit, módszere-

it és tanításait (csodákat, jóslatokat, a mennyország és a pokol metaforáit) hangsúlyoz-
zák és elevenítik föl, amelyek a modern társadalomtói teljesen idegenek, illetve amelye-
ket a modern életstílusok kimondottan elutasítanak. Így például a keresztény funda-
mentalisták "Jézus millenniumi második eljövetelét" emlegetik, a judaista eszkatológia
saját metaforakészletének e világi alkalmazását kínálja, melyben a .rnessiás=" játssza a
központi szerepet, miközben az iszlám világban - elsőserban a síita muzulmánok szá-
mára - mindig is fontos volt a hitnek mint abszolút mobilizáló eszköznek az ereje. Ese-
tükben ugyanis a "rejt6zköd6 imám" visszatérésébe vetett töretlen hitról van szó, aki a
földön majd végleg megteremti az isteni igazságot, az egyenlőséget és a békét.= A hit
ezen formái melletti kitartás jelen korunkban, melyet a "racionalitás vasketrece" (Web er)
jellemez, talán valóban azt sugallja, hogy a hivők rneggyözódése nem igazán racionális
alapokon nyugszik, bár ugyanakkor arra is rávilágít, hogy pontosan emiatt vonzódnak a
fundamentalista program rejtelmeihez: ezáltal is hangsúlyozni akarják, hogy ók függet-
lenek a modern racionalizmustói és annak konzekvenciáitól.
Itt természetesen nem csupán a valláskutatás azon cáfolhatatlan tényéről van szó,

hogy természete szerint a vallási érzület valamennyi formája meghaladja a racionális ér-
velés és a logika kauzális kapcsolatainak keretét.
Szó van arról is, hogya fundamentalisták szava és tette mindig azonos egymással,

mivel nem köti óket a felvilágosodás hagyománya, viszont a tudás és a tudomány válto-

25 A messiás (héberül "felkent") a judaizmus központi eszkatológiai fogalma. A messiás a bibliai és a
rabbinikus hagyomány szerint Dávid király leszármazottja, s ezáltal Izrael legitim vezetője. Ha eljön, akkor
majd fölszabadítja a zsidókat az idegen elnyomás alól. s ez egyben száműzetésük végét is jelenti, újra fölépí-
ti a Szentélyt, és az egész .kiválasztctt népet" egybegyűjti az izraeli államban (free.Israel). Tettei az egész vi-
lág előtt tanúbizonyságot tesznek a judaizmus igazsága mellett, és általuk beköszönt a világbéke, az igazság
és a harmónia korszaka. Sok ortodox és konzervatív zsidó számára az izraeli állam - még ha tökéletlen és nem
teljesen célravezető módon is - mégiscsak a messiás által való felszabadulás valós kezdetét jelképezi, míköz-
ben a cionizmus politikáját gyakran a messianizmus szekularizált variánsának tekintik (Fishbone 1987; Crim
1989: 478). .
26 A síita iszmaili tradícióban a tizenkettedik imám AI-Mahdi imámnak, Mohamed tévedhetetlen örökö-

sének messianisztikus szerepét játssza, aki rejtőzködik, mert várja a megfelelő pillanatot, hogy az isteni igaz-
ságnak érvényt szerezhessen. A síiták ugyanis tagadják az első három kalifa (világi uralkodó) szunnita gen --
lógiájának legitimitását. Meggyőződésük szerint Allah autoritása Alira, a próféta unokaöccsére szállt, akire ~
vérségi kötelékből eredően Mohamed bölcsessége is áthagyományozódott. Alit és leszármazottait (kö - -
vértanú fia, Husszein a legfontosabb, akit 680-ban végeztek ki) - akik nem csupán vallási, hanem társadalrre
és politikai vezetők is voltak - imámnak hívják. A legutolsó (tizenkettedik) imám életben van, de minda ~ -
rejtőzködik, amíg Allah úgy nem ítéli, hogy eljött az ideje a nyílt fellépésnek és annak, hogy átvegye a
mat a világ fölött. Mahdi epifániája gondoskodni fog az igazságos társadalmi rend és fejlődés megterem "
ről. Mivel a próféciából hiányzik Mahdi visszatértének és megnyílatkozásának időpontja, ezért a síita m
mánok a valóságos, e világi represszió körülményei között a kitartáshoz való erőt a végső megváltás m
nisztikus eljövetelébe vetett hitból merítik. Khomeinit például sokan Mahdi visszatérte közvetlen elöké
jének tekintették, és a Nyugaton ismert ajatollah helyett imámnak nevezték (Juergensmeyer 1993: -~- -
Eliade 1985: 119-122).
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zó formái a szekularizált racionalizmus keretei közé tartoznak. A diskurzus e fajtája
szörnyen korlátozott - állitják a fundamentalisták -, s e korlátozottság közvetlen követ-
kezménye az, hogy a jelen világot képtelen a maga gazdag komplexitásában fölfogni.
Az exkluzivizmus, a botrányos felforgatás, a világvégéró1 szóló történetek, a szent

könyvek szó szerinti értelmezése és "Jézus második eljövetele", illetve a "rejtőzködő
imám" visszatérése lángoló retorikájának felszíne alatt ugyanis az imagináció és a
konceptualizáció aiternativ formáinak rendkívül fontos és erőteljes üzenete húzódik
meg. E retorikai mechanizmusok ugyanis ipso facto bizonyítják, hogy a modem világ-
nézet mellett a világ szimbolikus befogadásának más formája is létezik, amelynek se-
gítségével - a fundamentalisták szerint - jobban meg tudjuk érteni az ember sorsát, és
igazabb módon közelíthetjük meg a modem ember reményeit, félelme it, sőt érzelem-
világát is.
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