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A Pahlavi-dinasztia tündöklése és bukása
(2. rész)
A Pahlavi-dinasztia második – egyben utolsó – uralkodója, Mohammad Reza sah
gyerekkorában Svájcban, a híres Le Rosey elitiskolában tanult. Évek múltán, 1936-ban tért
vissza a hazájába, de még ugyanebben az évben ismét Európába utazott: ezúttal két évet a
Szent Cyr katonai akadémián töltött Franciaországban.
A Szovjetunió ellen indított német támadás, a Barbarossa hadművelet után félővé vált,
hogy a komoly kőolajkinccsel rendelkező ország Adolf Hitler mellé állhat, ezért közös angol–
szovjet hadművelet keretében a szövetségesek 1941 augusztus végén megszállták Iránt és a
közismerten németbarát Reza sahot lemondásra és országa elhagyására kényszerítették. Így
került az ország élére az akkor 22 éves koronaherceg, akinek nem sok beleszólása volt a
háborús években az ügyek alakulásába, bár 1942. január 29-én aláírt egy szerződést a Perzsaöböl térségét ellenőrző britekkel és az északi vidéket megszállás alatt tartó szovjetekkel, hogy
tiszteletben tartják az ország függetlenségét, cserébe szabad hozzáférést biztosít annak minden
erőforrásához.
Irán története a második világháború után is bonyolult és viharos maradt. Mohammad Reza
Pahlavi több ízben is a bukás szélére jutott. 1949-ben merényletet kíséreltek meg ellene,
amikoris öt golyó fúródott az arcába és a vállába, ám ezekből a súlyos sérülésekből sikerült
felépülnie. Először 1953-ban kényszerült száműzetésbe, miután sikertelenül próbálta leváltani
a fanatikus nacionalista, Mohammad Moszaddeg kormányát, de néhány nap múlva az USA
segédletével ismét visszatérhetett a hatalomba. Trónra kerülése óta nyugatbarát külpolitikát
folytatott, ami elősegítette Irán gazdasági fejlődését. Az USA segítségével nagyszabású
fejlesztési programba kezdett, amelyet ő fehér forradalomnak nevezett.
Az 1960-as évektől egyre függetlenebb külpolitikát folytatott, kapcsolatot épített ki a
Szovjetunióval és a kelet-európai országokkal is (többek között Jugoszláviát és
Magyarországot is felkereste). Mivel Irán közvetlenül határos volt a Szovjetunióval, ezért
rendkívüli fontossággal bírt az USA számára, amiből egyenesen következett, hogy a sah
minden szükségeset megkapott hadserege fejlesztéséhez (az igazsághoz az is hozzátartozott,
hogy a hatalmas olajbevételekből a sah dollármilliárdokért rendelt hadifelszerelést az
amerikai fegyvergyártóktól).
Mindezek következtében 1963 után a császári hatalom ismét megszilárdult, mindebben
kétségkívül az uralkodónak is komoly személyi érdeme volt. A sah célja az volt, hogy a
mélyen gyökerező vallási hagyományok tiszteletben tartásával a nyugatiakéhoz hasonló
társadalmi rendszert hozzon létre. Az igyekezet azonban óhatatlanul ütközött az iszlám
szokásokkal. Az amerikai egyetemeken végzett sok ezer iráni fiatal életformája és a nők
egyenjogúsítása sokaknak nem tetszett.
Erre az időszakra esik a mérhetetlen pompa és csillogás korszaka is illetve az a periódus,
amikor az egész világ tudomást szerzett és lélegzetvisszafojtva figyelte ezt, az újabb kori
történelemben szinte párját ritkító fényűzést.
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Az egyik ilyen káprázatos esemény a császár és császárné ünnepélyes megkoronázása volt
1967-ben. A koronázáson a sah az apja koronázási palástját viselte, melyre egyebek mellett
kétkilónyi igazgyöngyöt is rávarrtak. A nyaknál a palástot egy kapocs fogta össze, amely egy
két évszázaddal korábban élt perzsa uralkodó számára készült 781 karátos briliáns díszítette.
Az aranyöv csatjában, amely az uralkodón feszülő tábornoki egyenruhát összefogta, egy 175
karátos csodálatos smaragd csillogott, díszítésként 60 briliánssal körülvéve. A császári
koronára egyéb drágakövek mellett 3380 gyémánt is rákerült. A császárné diadémját 970
briliáns, 105 igazgyöngy, 36 rubin és 36 smaragd díszítette. A trón, a 18. század közepén
uralkodó Nadir sah által Indiából elrabolt híres Pávatrón (ami addig a nagymogulok birtokát
képezte) is előkerült az állami bank páncéltermeiből. A trónust övező legendákat hallva a
Pávatrón a szemlélőben első pillanatra talán kicsinynek tűnhet (2 méter magas és 96
centiméter széles), viszont annál értékesebb. Aranylemezeit 26 733 (!) gyémánt, rubin és
smaragd díszíti.
Az idő múlásával apja nyomdokain haladva a sah mindinkább az óperzsa kor nagyságát,
különösen a birodalomalapítő, Nagy Kürosz emlékét használta fel reprezentációs célokra. A
sah idején ókori perzsa motívumokkal díszített középületeket emeltek
A koronázáshoz hasonlóan színpompás eseménysor volt az 1971. októberében, az ősi
főváros, Perszepolisz romjai között megtartott ünnepségsorozat is, melyet a Perzsa Birodalom
alapításának 2500. évfordulója alkalmából rendeztek. A sivatagi vidéken 60 bíborszínű,
bársonyból és selyemből készült óriássátrat emeltek az uralkodó és meghívott vendégei
részére. Az ünnepi bankett ételeit, italait a párizsi Maxim étterem szállította. A szakácsok és
pincérek is Párizsból érkeztek. A díszebéd zavartalan lebonyolítására az iráni légitársaság
külön „légihidat” rendszeresített Párizs és Perszepolisz között. Az uralkodó a későbbiekben
egy amerikai újságíró kérdésére megfogalmazta a maga filozófiáját erről a szó szerint császári
pompáról: „Maguk ott, Nyugaton nem érthetik meg az én valódi helyzetemet. A perzsák az
uralkodójukat apjuknak tekintik. Ami az övék, az apjuké. És amit apjuk elkölt, azt ők
költötték el. Semmi mást nem tettem, mint megünnepeltem egy családi születésnapot. A
családfő pedig én vagyok…” A dinasztia egyik, a császári udvarral jó kapcsolatot tartó
történetírója, a francia Gérard de Villiers ezzel szemben ezekről a költekezéséről a
következőket mondta: „A Pahlavi család életstílusa egy Rockefellert is csődbe juttatna”.
A muszlim vezetők folyamatosan szervezkedtek a sah ellen
Azt vetették a szemére, hogy az ország elnyugatiasítsa ellentétes az iszlám tanításaival.
Sokaknak szemet szúrt a mesés gazdagság, a költekező életmód illetve a hallatlan luxus és
pompa is. A szegények, a síita papság, a diákok egyre elégedetlenebbek voltak, a teheráni
bazár, a kereskedők forgalma csökkent az importáruk miatt. Egyre nőtt a Párizsban élő, a
monarchia megdöntésére buzdító Khomeini ajatolláh támogatottsága, de a bajok nagyságát
sem a sah, sem az amerikai tanácsadók nem észlelték. Az iráni nagyvárosokban 1978-ban
kirobbant felkelések és zavargások négy kormányt is lemondásra kényszerítették, majd az
USA támogatása is bizonytalanná vált, és végül 1979. január 16-án a sah családjával együtt
elhagyta országát és az egyiptomi Asszuánba távozott.
Bár az uralkodó formálisan soha sem mondott le a trónról, még ugyanabban az évben,
április 1-én kikiáltották az Iráni Iszlám Köztársaságot.
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Miután Khomeini átvette a hatalmat, a sah és követői ellen körözőleveleket adtak ki. Ez a
száműzetésükben segítő személyekre is vonatkozott. Így a sah és a felesége határozott cél
nélkül hagyták el Egyiptomot. Az USA kormányának közbenjárására a Bahama-szigetek
befogadták ugyan őket, de csak 3 hónapra és csakis azzal a kikötéssel, hogy a sah ott
tartózkodása ideje alatt semmilyen politikai tevékenységet nem fog kifejteni. A határidő
leteltével Mexikóba mentek, ahol a sah egészségi állapota – egyre inkább felszínre törő
leukémiája miatt – rohamosan romlott. Mivel sürgős orvosi beavatkozásra volt szükség, ezért
az USA humánus okokra hivatkozva mégis csak befogadta őket. Ezek után, tiltakozásul,
fundamentalista beállítottságú iráni egyetemisták túszul ejtették a teheráni amerikai
nagykövetség teljes személyzetét és szabadon bocsátásukért a sah kiadatását követelték, amit
az USA kormányzata határozottan elutasított (a túszok a későbbiekben csak 444 nap után
szabadultak).
Az előállt kényes politikai helyzet azonban ismét csak az ex-uralkodó kiutasításához
vezetett. Ezúttal Panama fogadta be őket, de az iráni kormány erre a kis közép-amerikai
országra is hatalmas nyomást gyakorolt a volt uralkodó kiadatása érdekében, így végül a
súlyosan beteg egykori sah végső megnyugvást ismét csak személyes barátja, Szadat
egyiptomi elnök oltalma alatt talált. Kairóba 1980. március 23-án érkeztek. Hosszú idő után
itt találkozhattak a gyermekeikkel is, akik az USA-ban tanultak, és akiktől gyakorlatilag el
voltak választva. Mohammad Reza Pahlavi 1980. július 27-én hunyt el egy kairói kórházban
Szadat elnök hivatalos, de nem állami temetést rendezett számára. A sah koporsóját, melyet
az iráni császárság zászlója takart, ágyútalpon, katonai kísérettel szállították az egykori királyi
palotából az el-Rifai mecsetbe, ahol máig is nyugszik.
Ma Iránban veszélyes még a nevét is kiejteni, így hívei általában úgy szokták említeni,
mint: ”Akit az Isten megáldott”.
A volt uralkodó száműzetésének évében, 1979-ben jelentette meg a „Válasz a
történelemnek” c. önéletrajzi vallomását. Ebben olvashatjuk a következőket: „Ma úgy tűnik,
hogy a mi Nagy Civilizációnk teljesen halott. De én hiszem, hogy hasonlóan azokhoz az erős
folyókhoz, amelyek a szemünk elől eltűnnek a hegyek alatt, hogy később újult erővel
bukkanjanak fel ismét, a perzsa kultúra is ismét felszínre fog törni, köszönve értekeinek,
eredményeinek, haladó gondolatainak, talentumainak és népünk erőfeszítésének.
Gondolataimban soha sem hagytam el országomat. Gondolataim örökre ott maradnak.
Gondolok mindazokra, akik apám és az én uralkodásom alatt lerántották Iránról a sötétség
leplét és egy nagy nemzetté formálták hazánkat, mint amilyen 1978-ban is volt. Ma, távol
országomtól, imádkozom azokért akik csendben szenvednek. Imádkozom azokért is, akiket
félrevezettek és becsaptak. Imádkozom azokért, akikre vadásznak. Imádkozom azokért, akik
csukott szemmel állnak a hamisság és hazugság előtt. Isten világosítsa meg őket és távolítsa el
a gyűlöletet szívükből. Ó, mindenható Isten, akiben egész életemben hittem, őrizd meg
országunkat és mentsd meg népünket”.
Khomeini ajatollah erőszakos nacionalizmusa és iszlám fundamentalizmusa miatt Iránnak
egykettőre megromlott a viszonya az USA-val és Izraellel. Ezen országok a fanatikus vezértől
a „Nagy Sátán” titulust kapták. Röviddel azután, hogy az ajatollah kinevezett emem (vezető)
lett, Irak elnöke, Szaddám Husszein, kihasználva a még képlékeny belpolitikai helyzetet,
megtámadta Khuzesztán tartományt. Ezzel egy értelmetlen, sok százezer ember halálát okozó
és dollármilliárdokat felemésztő háború kezdődött. Nyolc év után Irán számára előnytelen
tűzszünetet írtak alá, mert annak idején a nyugati hatalmak és a Szovjetunió is Irakot
támogatták a „kisebb rossz” elve mentén.
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1989. június 4-én Khomeini ajatollah gyomorrákban meghalt, bizonytalan örökséget
hagyva maga mögött. Azóta már a negyedik ember ül az államfői székben. 2013-ban a
mérsékelt iráni elnök, Hasszán Rohani megválasztása reményt ébresztett abban, hogy
megjavulnak a világ többi részével folytatott kapcsolatok. Rohani megválasztása egyben
reménnyel töltött el sok női szavazót és fiatalt, akik számára az Iszlám Forradalom
intézkedései kegyetlenek voltak. Sajnos igazán jelentős változások azóta sem történtek…
A politikai helyzet alakulása mellett ismerkedjünk meg nagyvonalakbanaz utolsó sah
családi életével is. Muhammad Reza Pahlavi első felesége, a csodálatos szépségű és
kifinomult ízlésű Fawzia hercegnő (1921–2013), I. Fuád egyiptomi király lánya volt, aki a sah
még trónörökös korában, mindössze 20 évesen vett feleségül. A házaspár egyetlen gyermeke,
Sahnáz hercegnő már a következő évben megszületett, ám mivel a várva várt trónörökös
születése elmaradt, így a sah 9 évnyi házasság után elvált első feleségétől.
A sah második felesége, Soraya Esfendiary Bakhtiary (1932–2001), a sötétzöld szemű
szépség Irán korabeli berlini nagykövetének és egy német nőnek a lánya volt. Elődjéhez
hasonlóan ő is mindössze 18 évesen lett a sah felesége, majd az ezt követő években
tökéletesen játszotta el az ország első asszonyának szerepét, de az ifjú császárné fő
kötelessége az elvárások szerint az lett volna, hogy fiúörököst szüljön, ami az első feleségnek
nem sikerült. A sok szakorvosi beavatkozás és tanács ellene sem sikerült teherbe esnie, így
hét, boldogsággal, reményekkel és aggodalommal teli év után maga a Soraya kérte a férjét,
hogy váljanak el. „Elviselhetetlen lett volna számomra a gondolat, hogy másodfeleséget
vegyen magához”– vallotta be később. Amikor Soraya 1958-ban meglátogatta
Németországban élő szüleit, a császári udvar „állami okokra” hivatkozva nyilvánosságra
hozta az uralkodópár válását. Soraya sohasem láthatta többé a sahot. „Hazátlan vagyok, és
mindig úton. Mindenütt csak vendég” – panaszolta a későbbiekben az őt faggató
újságíróknak. A „szomorú szemű hercegnő”, ahogyan a nyugati bulvársajtó (a néhai Diana
hercegnő előtt Soraya volt a paparazzók első számú célpontja) nevezte, megkeseredve és
magányosan, váratlanul hunyt el párizsi lakásában. A gyászszertartásán barátain és tisztelőin
kívül több európai királyi ház is képviseltette magát, de részt vett rajta a volt sah két testvére
is. Soraya utóda, Farah császárné koszorút küldött a gyászszertartás színhelyéül szolgáló
párizsi Amerikai Templomba.
Igazi mesének tűnhetett sokak szemében 1959 végén Farah Diba (a Diba vezetéknév
selymet jelent) 21 éves egyetemista és a hatalmas iráni sah, Muhammad Reza Pahlavi
álomesküvője.
Farah már korábban is kitűnt nem mindennapi képességeivel: 1953-ban ő volt Irán női
magasugróbajnoka, majd a következő három évben az országos bajnok női kosárlabdaválogatott csapatkapitánya. Az uralkodóval való első találkozás úgy történt, hogy az 1959
tavaszán Párizsba látogató császárnak az iráni nagykövetségen bemutatták a Sorbonne-on
tanuló legsikeresebb iráni származású hallgatókat. Köztük volt a csinos Farah Diba is (akinek
apja a Kaszpi-tenger partján élő ghotbi törzsből származott és az iráni hadsereg tisztje volt),
aki az egyetemen építészetet és matematikát hallgatott. Szerelem volt ez az első látásra. Egy
későbbi panoráma-repülőút során a sah megkérte a kezét. A fényes külsőségek közepette
megtartott esküvő után 10 hónapra megszületett a várva várt trónörökös, majd a továbbiakban
újabb három gyermek. Határtalan volt a családi boldogság. Farah, az életvidám és modern
felfogású fiatalasszony Iránt asszonyait is megszabadította a fátyoltól.
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Ma, a császárné az USA és Franciaország között ingázva él. Farah egy irodát tart fenn New
York Manhattan-negyedében. Az itt készülő hírleveleket, a honlapok frissítését gyakran saját
maga végzi, ugyanis a volt császárné nagy kedvelője és alkalmazója a számítógépeknek, saját
bevallása szerint is lelkes Internet-szörföző. A császárné továbbra is állandó kapcsolatban áll
a száműzetésben élő iráni hazafiakkal. Személyes vallomása szerint: „meg van győződve
arról, hogy Irán újjászületik hamvaiból és végül a fény fog győzedelmeskedni a sötétség
felett”.
Nem mulasztja el az alkalmat, hogy minden évben meglátogassa férje kairói sírját. 35 év
özvegység és száműzetés, számos családi tragédia után, mindmáig bátran néz szembe az új
kihívásokkal. Mára már csendesen, visszavonultan él, inkább családjára koncentrál és
mindenféle politikai eseménytől távol tartja magát. A királyi eseményekre azonban rendre
meghívják.
Az iráni monarchia 1967-es alkotmánya értelmében a sah halála után a császárné lett a
régens, amíg az idősebb fiú nem lett nagykorú. Erre mindössze három hónap múltán, 1980.
október 31-én került sor, amikor a trónörökös jogilag is felnőtt lett (20 éves). Ezen a napon
Cyrus Reza Pahlavi herceg a Koránra felesküdve száműzetésben élő sahnak kiáltatta ki magát
II. Reza néven.
II. Reza sah egy texasi pilótakiképzés után előbb a massassuchettsi Williams College-ben,
majd a Dél-Kaliforniai Egyetemen politológiát hallgatott. Igen élénk társadalmi életet él. A
mai napig szoros kapcsolatban maradt a világ más uralkodócsaládjaival.
Az ifjú sah 1986-ban ismerte meg feleségét, akit még ugyanabban az évben felségül is
vesz. A teheráni születésű Yasmine hercegnő (1968) családja a forradalom elől Kaliforniába
menekült. Yasmine hercegnő férjezett asszonyként is folytatta tanulmányait: A George
Washington Egyetemen előbb politológiából szerzett oklevelet, amit 1998-ban jogi doktorátus
követett. Diplomázása után egy jogi cégnél, ügyvédként helyezkedett el, amely elsősorban
bántalmazott gyerekeknek nyújt jogi védelmet. A házaspárnak három gyermeke született:
Noor (1992), Iman (1993) és Farah (2004) hercegnők.
II. Reza sahnak négy testvére volt. A nála 20 évvel idősebb Sahnáz hercegnőt, aki
Muhammed Reza sah első házasságából származik, már említettük. Első férje előbb hazája
külügyminisztere, majd londoni és washingtoni nagykövete volt. Tőle egy lánya született.
Második férje egy Kádzsár herceg lett, akitől egy fia és egy lánya született.
Muhammed Reza sah harmadik gyermeke, Farahnáz hercegnő (1963) Amerikában előbb
szociális munkásként tevékenykedett, majd gyermekpszichológus képesítést nyert. A New
Yorkban élő hercegnő sohasem ment férjhez.
Ali Reza Pahlavi herceg (1966–2011) a New York-i Columbia Egyetem Bölcsészkarán
szerzett oklevelet, majd a Harvard Egyetemen folytatott posztgraduális tanulmányokat. A
korábban is súlyos depresszióval küszködő herceg 2011. január 4-én bostoni lakásában főbe
lőtte magát. Fél órával korábban a lelki segély-szolgálat számát tárcsázta. Hét hónappal
később született meg jegyesétől, az iráni születésű Raha Didevartól (1974) utószülött
gyermeke, Iryana Pahlavi, akit nagybátyja, II. Reza hivatalosan is a császári ház teljes jogú
hercegnőjének ismert el.
Kívánságának megfelelően Ali Reza herceg holttestét elhamvasztották, majd bátyja az Irán
partjait is mosó Kaszpi-tengerbe szórta azokat.
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Muhammed Reza sah és Farah császárné legfiatalabb gyermeke Leila hercegnő (1970–
2001), bátyjához hasonlóan 2001 júniusában szintén önkezével vetett véget tragikusan alakult
életének. Gyógyszer-túladagolás következtében egy londoni hotelszobában hunyt el. Előtte ő
is már hosszabb ideje depresszióban szenvedett. Sohasem tudta megszokni a száműzöttek
életét és Amerikát. „Lassan már azt mondhatom, hogy egész életemet Amerikában éltem le,
de lelkem mélyén még mindig ugyanolyan iráninak érzem magamat, mintha sohasem
hagytam volna el az országot” – nyilatkozta korábban. Apja mellett egy férfinak sem jutott
hely a hercegnő szívében. Egy ideig Serge jugoszláv herceg volt a jegyese, de rövidesen
szakítottak egymással.
A porig sújtott anya nyílt búcsúlevelet írt legkisebb lányának, melyet a Times magazinban
tett közzé: „Csak tízéves voltál, és úgy éreztem, nem engedhetem meg, hogy ott legyél apád
halálos ágyánál. Tévedtem volna? Mindenki el volt bűvölve a szépségedtől, az
intelligenciádtól, az érzékenységedtől és a szerénységedtől. Egyszerre voltál végtelenül erős
és végtelenül törékeny. A száműzetésünk és apád halála végzetesen megsebezte a lelkedet.
Bármikor segítettél a barátaidon, csak éppen magadon nem tudtál segíteni. Nem merem az Ég
felé fordítani a tekintetemet, hogy azt kérdezzem: miért?”
A hercegnő földi maradványai a párizsi Tricadéro temetőben nyugszanak. Édesanyja
megfogadta, hogy egyszer iráni földben fogja eltemetni. Hogy a politikai helyzet ezt
pillanatnyilag lehetetlenné teszi, nem csökkenti Farah császárné harci kedvét. „A lányom
halála újabb ösztönzést ad arra, hogy véget kell vetnünk a hazámban uralkodó terrornak” –
mondta.
(Vége)
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01, 01a – A császári korona

02 – Mohammad Reza sah mindössze 22 évesen lépett trónra
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03 – A pávatrón

04 – A pávatrónon
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05, 05a – A teljhatalmú császár
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06, 06a – Mohammad Reza sah első felesége Fawzia egyiptomi hercegnő (1921– 2013) volt

10

07, 07a – Második feleségétől, az iráni–német származású Soraya Esfendiary Bakhtiarytól
(1932–2001) nem született gyermeke
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08, 08a – Farah Diba, a császár harmadik felesége kora szépségideáljának számított
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09 – A császári pár – Mohammad Reza Pahlavi és Farah Diba
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10 – A sah csak harmadik feleségét koronázta császárnévá
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11 – A császári család 1967-ben: balról jobbra: Asraf hercegnő, Sahnáz hercegnő,
Mohammad Reza sah, Farah császárné, végül Shams hercegnő; a sah előtt Farahnáz
hercegnő és Reza trónörökös
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12 – Mohammad Reza Pahlavi a császári trónon
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13 – Száműzve, megtörten és betegen

14 – 1979. január 16-án a sah családjával együtt elhagyta országát

15 – Az egykori sah Panamában, mint száműzött
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16 – Hosszú bolyongás után az egykori uralkodónak barátja, Szadat egyiptomi elnök nyújtott
végleges menedéket
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17, 17a – A császári párról a száműzetés idején készült felvétel

18 – A császári család
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19 – II. Reza száműzetésben élő iráni sah

20, 20a, 20b – Farah császárné napjainkban
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21– Farah császárné két életben maradt gyermekével: II. Reza sahhal és Farahnáz
hercegnővel

22 – Farah császárné két öngyilkosságba menekült gyermekével: Leila hercegnővel és Ali
Reza herceggel
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23 – Ali Reza Pahlavi herceg, aki bostoni otthonában 2011-ben főbe lőtte magát

24 – Leila Pahlavi hercegnő, aki 2001-ben gyógyszer túladagolással vetett végett életének
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25 – Ali Reza herceg jegyese és utószülött kislánya

26 – II. Reza sah a császári család teljes jogú hercegnőjének ismerte el öccse utószülött
kislányát, Iryanát
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