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Abstract 

Nowadays scientists and publicists often confuse the terms Salafism and Wahhabism in their 
publications. The expressions are often used either as different notions or as synonyms, also in 
scientific papers. This paper wants to clarify the relationship between the terms and religious trends of 
Salafism and Wahhabism. To this effect it is necessary to study how Islam evolved and what traits Arab 
society has because these sects of Islam want to return to the 7th and 8th century interpretation of this 
religion. Salafism became the ideological foundation of several armed extremist movements; therefore 
it is necessary to discuss the relationship between Salafism and the armed struggles. 

 

Előszó 

Napjaink magyar és külföldi tudományos, szakmai és publicisztikai munkáiban gyakran 

megfigyelhető jelenség, hogy a szalafizmus és vahhábizmus kifejezéseket következetlenül, 

esetenként teljesen eltérő fogalmakként, máskor egymás szinonimájaként használják a 

szerzők. Jelen tanulmány tisztázni kívánja e fogalmak és a mögöttük húzódó irányzatok 

viszonyát, valós tartalmuk kibontása által. 

Ennek megértéséhez szükségesnek tartom az iszlám kialakulásának körülményeit, illetve az 

arab társadalom egyes jellegzetességeit röviden ismertetni, tekintettel arra, hogy - ahogy 

később látni fogjuk - a szalafizmus e korszak1 iszlámfelfogásához kíván visszatérni. 

Figyelemmel arra, hogy mára a szalafizmus egyes tételei számos szélsőséges fegyveres 

szervezet ideológiai alapjává vált, szükségesnek látom az iszlámnak, illetve az irányzatnak a 

vallási ideológiát használó háborúkhoz, fegyveres küzdelmekhez fűződő viszonyát is érinteni. 

 

                                                 

1 Illetve az ezt közvetlenül követő időszak. 
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1. Történeti háttér - az iszlám kialakulása és a szalafijja megjelenése 

Az iszlám megjelenése előtt az Arab-félszigeten túlnyomórészt arab és beduin politeista 

törzsek éltek, melyek egy része hitrendszerébe beépítette a kereszténység és a zsidó vallás 

egyes elemeit. A két etnikum elkülönült egymástól, azonban közös tulajdonságuk volt, hogy 

társadalmi életük alapja a szokások, hagyományok, arab kifejezéssel a szunna tisztelete, 

amelyet általában ésszerűségének, szükségszerűségének vizsgálata nélkül fogadtak el.2 

A 7. század elejére Mekka a félsziget kereskedelmi központjává vált, az ennek nyomán 

kialakult vagyoni különbségek pedig társadalmi feszültségeket eredményeztek, mellyel együtt 

járt a tradicionális pogány értékrendtől való eltávolodás. Ezen okok miatt megerősödtek a 

város vezetésével szembeni ellenérzések, melyeket Muhammad ibn Abdallah hatalmi 

törekvéseinek elérésére használt fel. Mozgalmának ideológiai alapja az új vallás, az iszlám 

lett, melynek rendszerét úgy alakította ki, hogy az illeszkedjen az arab törzsi hagyományok 

alapján felépülő, de erőteljes zsidó és keresztény hatás alatt álló társadalmi közeghez. 

Híveiből erős sereget szervezett, átvette Mekka irányítását, majd részben fegyveres harccal, 

részben szövetségek kötésével saját vezetése alatt egyesítette az arab és beduin törzseket, 

mely mindig együtt járt az iszlám felvételével. Ennek megfelelően a vallásnak már ebben az 

időben alkalmasnak kellett lennie arra, hogy ideológiai alapot szolgáltasson a fegyveres 

harcokhoz. 

Muhammad halála után egyes törzsek érvénytelennek tekintették a korábban megkötött 

szövetségeket, ezért az elhunyt vezető társai megválasztották a próféta helyettesét,3 a 

lázadókat pedig - az iszlám nevében - leverték, tekintettel arra, hogy a vallás volt a törzsek 

közti fő összetartó erő. Emiatt vált szükségessé a hittételek rögzítése, a Korán4 és a Szunna5 

lejegyzése. A 7. és 8. században az arab hódítók elfoglalták a Közel-Keletet, Észak-Afrikát, az 

Ibériai-félsziget nagy részét, valamint Közép-Ázsiát, mellyel ugyancsak együtt járt az iszlám 

átvétele a legyőzött népek részéről. A folyamat azonban kihívások elé állította a hódítókat. 

                                                 

2 E felfogás a muszlim társadalmak szélesebb rétegei között máig megfigyelhető jelenség, mely nagyban 
hozzájárul a radikalizációs hajlam kialakulásához. 

3 Khalifat raszúl Allah, kalifa. 
4 Isteni kinyilatkoztatás, melyet Allah Gábriel arkangyal (az iszlámban: Dzsibríl) útján 23 éven keresztül adott át 

Muhammadnak.  
5 Muhammad és társai tanításai, hagyományai.  
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Az iszlám az elméleti hittételek mellett különösen sok, a mindennapi életvezetésre vonatkozó, 

gyakorlati útmutatást, szabályt tartalmaz, melyek a vallás keletkezése idején jellemző arábiai 

viszonyokra íródtak. A terjeszkedéssel azonban új területekkel, új népekkel kerültek 

kapcsolatba a muszlim hódítók, és ennek megfelelően különféle életviszonyokra, eltérő 

életmódot folytató közösségekre, más társadalmi szokásokra kellett alkalmazni az iszlám 

részletes és kazuisztikus6 szabályrendszerét. Az életviszonyok egy jelentős részét a fentiek 

miatt nem volt képes szabályozni az új vallás, ezért a hittételeket értelmezni kellett. A 

gyakorlatban ez a folyamat a Korán, valamint a Szunna alapját képező hadíthok7 

rendelkezéseinek az adott területen élő törzsek életére, szokásaira való alkalmazását jelentette. 

Az értelmezésre viszonylag sok módszer alakult, a legelfogadottabbá az analógia,8 a 

közmegegyezés,9 a közérdek10 középpontba állítása, illetve a szűken vett személyes 

értelmezés11 vált. Ezek alkalmazásával az idők során területenként eltérő hittételek 

keletkeztek, a vallás differenciálódott. 

A főbb vallási irányzatok kialakulása, mely alapján a muszlim közösség szunnita, síita és 

háridzsita felekezetre oszlott, már a 7. században megkezdődött. A szunnita és síita 

szembenállás alapja, hogy a Próféta halála után a két csoportosulás más-más személyt kívánt 

a muszlim közösség élére állítani.12 Az eltérő nézetek mentén két külön vallási irányzat jött 

létre, lényegében önálló teológiai rendszerrel. Ezeken belül több alirányzat alakult ki, melyek 

túlnyomó többsége az évszázadok során ugyancsak sajátos hitfelfogást alakított ki. E 

rendszerek a legtöbb esetben már lényegesen eltértek az eredeti iszlámtól. 

                                                 

6 Esetszerű. 
7 Szó szerinti elbeszélés. Muhammadtól és közvetlen társaitól származó közlések, hagyományok, amelyek nem 

kerültek be a Koránba, de fontos hittételeket tartalmaznak. 
8 Kijász. Lényege, hogy az adott életviszonyra olyan rendelkezést alkalmaznak, mely közvetlenül nem az adott 

esetre vonatkozik, de célját, társadalmi és vallási rendeltetését tekintve megegyezik a szabályozni kívánt 
helyzettel.  

9 Idzsmá. Vitás kérdésekben a mértékadó teológusok egyetértését tekinti forrásnak. 
10 Isztihszán. A vallásjog művelői által alkalmazható értelmezési módszer, hátterében az a gondolat húzódik meg, 

hogy Allah a muszlim közösség érdekeire különös gondot fordít, ezért a vallási tételeknek a közösség érdekei 
figyelembevételével történő értelmezése kívánatos gyakorlat. 

11 Idzstihád. A muszlim ember maga is értelmezheti Allah, illetve a Próféta és társai szavát az előtte álló 
élethelyzet megoldása érdekében. A módszert csak bizonyos vallásjogi iskolák ismerték el, a 10. században 
azonban az ulema (a vallás- és jogtudósok közössége) úgy ítélte meg, hogy már minden lehetséges 
életviszonyra született jogtudósok által elfogadott értelmezés, ezért az idzstihád módszerét érvénytelenítették. 

12 Az erősebb, akaratát érvényesíteni képes érdekcsoport, amely később szunnita irányzatként vált ismertté, Abú 
Bakrt, Muhammad társát választotta meg utódjául, a másik érdekközösség ezzel szemben a Próféta 
unokatestvérét, Alit kívánta a muszlim közösség élére helyezni. Innen ered a síita elnevezés is, a Síat Ali 
jelentése: Ali pártja. 
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A síiták és a szunniták közti szembenállás, mely elsősorban társadalmi, politikai okokban 

gyökerezett, de teológiai síkon is érvényesült, a vallás differenciálódását jelentős mértékben 

elősegítette. A két irányzat kölcsönösen elutasítja a másik tanítását,13 mely miatt teológiai 

struktúrájuk teljesen eltérően fejlődött. 

A 8. századtól kezdődően a muszlim területek uralkodói, vezetői a mindenkori bel- és 

külpolitikai szükségleteknek, illetve érdekeiknek megfelelően befolyásolták a vallásjog 

alakulását, amely az évszázadok során viszonylag sok, idegen kultúrákból átvett elemmel is 

kiegészült. Ezek következtében területenként és koronként eltérő szabályok határozták meg a 

muszlim lakosság életét, bizonyos jogtételek szigorodtak, mások enyhültek, legtöbbször 

azonban a változások követték a társadalmi viszonyok alakulását. 

A gyakorlat nem is okozott számottevő problémát a 18. századig, amikor is a muszlim világ 

mind politikailag, mind gazdaságilag jelentős hanyatlásnak indult, mely együtt járt a nyugati 

államok katonai fölényével, ami a muszlim területek gyarmatosításának megkezdését 

eredményezte. A muszlim hatalmak meggyengülésének idején a társadalmakra vallási 

széttagoltság volt jellemző, mely jelenségek között a hittudomány okozati összefüggést látott. 

A hanyatlás veszélyének felismerése és az ellenintézkedések megtételének szükségessége 

először az ulamá14 keretein belül jelentkezett. 

A vallástudósok a politikai sikertelenségeket vallási okokra vezették vissza.15 Elméletük 

szerint a Muhammad fellépését követő felemelkedés elsődleges oka a helyes 

vallásgyakorlatban keresendő. Ezzel párhuzamosan az eredeti hittételektől való eltérés a 18. 

században tapasztalható politikai és gazdasági hanyatlást eredményezett. A fentiek alapján 

megoldási javaslatuk nem lehetett más, mint az iszlám 7-8. századi, felfogásuk szerint 

romlatlan formájához való visszatérés, melynek a muszlim társadalmak hatalmi pozícióinak 

visszaszerzését kellett volna eredményeznie. Ez utóbbi igény miatt a vallási törekvések már a 

18. századtól összekapcsolódtak a nyugati gyarmatosítás ellen küzdő ideológiákkal, 

törekvésekkel. A fenti gondolatmenet adja a szalafijja vallási-társadalmi mozgalmának 

ideológiai alapját, mely törekvések a mai napig éreztetik hatásukat. 

                                                 

13 Bár esetenként kevés tartalmi különbség fedezhető fel tételeik között. 
14 A vallásjog-tudomány művelőinek közössége, kollektívája. 
15 Ennek egyik oka, hogy a vallás szorosan kapcsolódik a társadalmi élethez, a muszlimok szemében 

kölcsönhatásuk szükségszerű. Felfogásuk szerint a helyes vallásgyakorlatot az élet minden területére 
kiterjedő sikereknek kell követniük. A másik ok a vallásjog művelőinek érdekszférájában keresendő, akik a 
vallás hangsúlyosabbá válásától szerepük jelentősebbé válását várták. 
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2. A szalafizmus 

A kifejezés az arab „szalaf”16 szóból ered, melynek jelentése felmenő, előd, ős. A főnévi 

alakból képzett melléknév a szalafijj,17 melyet úgy fordíthatnánk, hogy az „elődökként élő”, 

vagy „aki az elődök életvitelének megfelelően él.” A szalafijja18 már magát az irányzatot 

jelöli, általában szalafizmusnak fordítjuk, mely alatt az ősök hagyományát felelevenítő 

eszmerendszert értjük. A „szalaf” kifejezést a Korán is használja, azonban nem kifejezetten a 

fenti értelemben, inkább a múltra utal vele. A muszlim jogtudósok uralkodó álláspontja szerint 

az irányzat által példaképként állított „asz-szalaf asz-szálih”19 Muhammad társait,20 azok 

tanítványait,21 illetve a tanítványok tanítványait,22 tehát az első három szellemi generáció 

képviselőit jelentik,23 akik az iszlámot a maga tiszta formájában értették meg és gyakorolták. 

A szalafizmus előfutárának Ahmad ibn Tajmijja24 tekinthető, aki a 14. században a Próféta 

korának puritán erkölcsfelfogásához való visszatérés tanát hirdette. A szalafijja nézetrendszere 

ebben az értelemben nála jelenik meg először. 

A szalafijja tehát a 18. századtól napjainkig tartó reformmozgalom, melynek deklarált célja, 

hogy megteremtse a muszlim társadalmak nyugati államokkal szembeni morális, politikai, 

valamint közvetve, hosszabb távon gazdasági versenyképességét is. A nézetrendszer szerint 

erre a legalkalmasabb módszer az iszlám, mint a közösségek egységét megjelenítő közös 

kultúra hordozójának újraformálása. Kronológiai sorrendet követve a szalafijja három 

korszakát különíthetjük el. A klasszikus szalafizmus korszaka a 18. századra és a 19. század 

elejére esett, a modern szalafizmus a 19. század második felétől a 20. század közepéig tartott, 

posztmodern korszak pedig az 1960-as évektől napjainkig tart. 

 

                                                 

16 A „sz-l-f” szógyökök főnévi alakja (س�����لف). 
 .”Magyarra fordítása körülményes. Olyan személyre utal, aki az elődöket, ősöket követi, „elődista .س����������لفي 17
 A melléknévi alakból képzett főnév, magát a szellemi áramlatot jelenti, az „…izmusnak” fordítható .س������������لفية 18

kifejezések nyelvtani szerkezetét használja.  
 .Erényes, békés, jámbor ősök .الس��������لف الص��������الح 19
20 Száhib (أص���حاب/ص���احب), jelentése társ, barát. 
21 Tábiún (ت���������ابعون), a követők, értsd: a Próféta társainak követői, tanítványai. 
22 Tábaa at-Tábiín (ت���������ابعالت���������������ابعين), a követők követői. 
23 Akik a 7. századtól a 9. század közepéig éltek. 
24 Ahmad ibn Tajmijja a szunnita iszlám hanbalita jogi iskolájának képviselője, munkásságára jellemző a 

miszticizmzusra építő szúfi irányzat elutasítása és a 7. századi tiszta, egyszerű vallásgyakorlás előtérbe 
helyezése, mely tételeket következetes szigorral kívánt érvényesíteni. A 20-21. századi szélsőséges 
irányzatok gyakran merítenek tanaiból ideológiáik felépítésekor. 
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2.1. A klasszikus szalafizmus 

A premodern korszakot a szalafizmus első, puritán konzervatív vonulataként határozhatjuk 

meg. Legjelentősebb képviselője Muhammad ibn Abd al-Vahháb, a róla elnevezett vahhábita 

mozgalom a szalafizmus klasszikus, 18. századi korszakának legjelentősebb irányzata. 

A vahhábizmus kiindulópontja, hogy csak a Próféta és a „helyesen vezetett” társai korában 

gyakorolt iszlám fogadható el a vallás alapjának, a később, gyakran idegen hatás alatt 

keletkezett hitelvek, értelmezések, magyarázatok eltérítenek az iszlám helyes követésétől. A 

vahhábizmus nem fogadja el a különböző vallási irányzatok létjogosultságát, mert azok 

hittételei eltérnek az iszlám kialakulásának idején létezett gyakorlattól, amelyet az egyetlen 

helyes útnak lát, mely iszlámnak nevezhető. Fentieknek megfelelően a vahhábiták felfogása 

szerint vahhábizmus nincs, csak igaz muszlim hit, amelyet a Korán és a hiteles hadíthok25 

tartalmaznak. Mivel az adott korban az iszlám e formáját csak az irányzat követői 

gyakorolták, igaz muszlimnak kizárólag saját közösségüket tartották. 

A szélsőségesen konzervatív vallási áramlat hittételei meglehetősen leegyszerűsítő jellegűek, 

anakronisztikus életvitelt követelnek. Az irányzat elutasítja a Korán és a Szunna 

értelmezésének lehetőségét, álláspontja szerint a források mindenhol egyértelműen 

fogalmaznak, rendelkezéseit szó szerint kell követni. Elveti a 8. századot követő időszak teljes 

hitelméleti anyagát, kizárólag a Próféta hittanát alkalmazza.26 A tauhíd27 szélsőségesen 

értelmezett követelményének következetes és progresszív értelmezése a muszlim világ nagy 

részében elutasítást eredményezett. Megtiltották a síremlékek állítását, illetve a síremlékeknél 

történő tiszteletadást, mivel ezeket bálványimádásnak tartották. Elutasították a Próféta 

személyéhez köthető tárgyak, fogalmak, illetve a szentek28 és egyéb tekintélyek tiszteletét, a 

fényűzést, élvezeti cikkek, tudatmódosító szerek használatát, az ékszereket, mindenféle 

díszítést, divatot, és önmegtartóztató, puritán életfelfogást hirdettek. Koruk hittudósai elleni 

támadásként volt értékelhető azon tételük, mely szerint nincs helye közvetítésnek Allah és a 

hívő között, mellyel az egész egyházi apparátus létjogosultságát kérdőjelezték meg. 

                                                 

25 Számukat más irányzatok által hitelesnek elfogadott hadíthokhoz képest drasztikusan lecsökkentették. 
26 Ahogy fent említésre került, az eredeti iszlám a 7. századi arábiai viszonyokra íródott, amelyeknek a 18. 

századra nyomuk is alig maradt, így az eszmék alkalmatlanok voltak a társadalmi reformok megvalósítására.  
27 Egyistenhit, az iszlám szerint az Allah mellé imádat tárgyaként senki és semmi nem állítható. 
28 A szúfi vallási irányzatot elsősorban a szentek imádata miatt támadta. 
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Társadalom-felfogásuk szerint vissza kell állítani a Muhammad korában létezett patriarchális 

törzsi-nemzetségi együttélési formát. Politikai elképzeléseiket a pluralizmus-ellenesség 

határozza meg. Ideológiájukban fontos szerepet kapott a vallásháború, a dzsihád értelmezése. 

Míg az eredeti iszlámban a dzsihád egy helyes értékrendnek megfelelő életre irányuló belső 

törekvést, küzdelmet jelent, már az arab hódító háborúk megindulásától egyre nagyobb 

jelentőséget kapott az a megközelítés, mely szerint a dzsihád fegyveres harcként, 

vallásháborúként is értelmezhető.29 Később, a muszlim birodalmak kialakulásával e tételek 

jelentőségüket vesztették, azonban a nyugati gyarmatosítással új értelmet nyertek. 

Muhammad ibn Abd al Vahháb az offenzív dzsihádértelmezést tette mozgalma középpontjába, 

mely politikai célkitűzéseinek ideológiai alapja lett. 

Vahháb elmélete szerint a muszlim közösségek annyira eltávolodtak az igaz hittől, hogy a 

nem muszlim népekkel együtt a dzsáhilijja30 állapotában vannak, ezért az ellenük indított 

szent háború megfelel az iszlám követelményeinek. 

Megjegyezzük, hogy a klasszikus szalafizmus a 18. században megjelent Afrikában és 

Indiában is, társadalmi, illetve szellemi hatása azonban közel sem érte el a Vahháb által 

teremtett alirányzat jelentőségét. 

A vahhábizmus tanai megfelelő ideológiai alapot szolgáltattak Ibn Szaúd nadzsdi törzsfő 

számára hatalmi törekvései megvalósításához. Ibn Szaúd Muhammad ibn Abd al-Vahhábbal 

együttműködve a 18. század végén elfoglalta Nyugat- és Közép-Arábiát, valamint betörtek 

Irak és Szíria területére is. A tanok kifejezetten alkalmasok voltak arra, hogy elsősorban a 

síiták, valamint a szúfik ellen hadjáratot folytassanak, fennhatóságuk alá vonják őket. A 

katonai megszállással együtt járt a síiták szent helyeinek feldúlása, még a vallásalapító 

síremlékét is lerombolták, melynek hátterében az a célkitűzés állhatott, hogy más vallási 

irányzatok szakrális alapjait megsemmisítsék. 1803-ban Mekkát, egy évvel később pedig 

Medinát is elfoglalták, mely miatt az Oszmán Birodalom ellentámadást indított a feltörekvő 

arab hatalommal szemben. Muhammad Ali, Egyiptom alkirálya visszaállította az Oszmán 

                                                 

29 A kérdéssel kapcsolatban az iszlám egyes irányzatai között is vita van folyamatban. Az uralkodó nézetrendszer 
szerint dzsihádnak csak a védekező jellegű háborút lehet tekinteni, aminek a muszlimok közti kötelező 
szolidaritás az alapja. Más felfogás szerint a dzsihád addig tart, amíg a Föld minden népe és területe 
muszlimmá nem válik, melynek folyománya, hogy az offenzív jellegű vallásháborút is elfogadhatónak tartja. 
A vita jelentőségét az adja meg, hogy az iszlám szerint a dzsihád minden muszlim személyes kötelessége. A 
fenti nézetek alapja a Korán egy szúrája, mely szerint az Isten ügyéért harcolók magasabb rendűek az otthon 
maradottaknál.  

30 Az iszlám előtti tévelygés, vakság kora. 
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Birodalom fennhatóságát, a vahhábitákat pedig visszaszorította a Nadzsd vidékére. Bár a 

vahhábita irányzaton alapuló államalakulat a külpolitikai viszonyok miatt gyengének és ezért 

időlegesnek bizonyult, az irányzat meggyökeresedett Közép-Arábiában. 

A világpolitikai körülmények kedvezővé válásával, a 20. század elején Muhammad ibn Szaúd 

a vahhábita tanokra alapozva győzte le az Arab-félsziget törzsfőit, és alakított ki egységes, 

független államot a század közepére. Szaúd-Arábia területén azóta is a vahhábizmus 

tekinthető államvallásnak, politikai berendezkedése pedig az irányzat elveinek megfelelően 

törzsi alapokon nyugvó abszolút monarchia. 

2.2. A modern szalafizmus 

A szalafizmus második korszakának történeti hátterében Anglia, Franciaország, Hollandia és 

Oroszország gyarmatosító politikájának hatása állt. Az európai hatalmak fennhatóságának 

alapját gazdaságuk, társadalmuk, kultúrájuk, valamint haderejük fejlettsége és a gyarmatok 

közti elmaradottság jelentette, ezért minden eszközzel igyekeztek megakadályozni a muszlim 

társadalmak fejlődését. Ennek szokásos módja egy kollaboráns vezető réteg kialakítása volt, 

melynek irányítását akár az anyaországból is könnyedén meg tudták oldani. Az együttműködő 

elit felhasználásával sikeresen akadályozták a gazdasági önállóság megteremtését, illetve erős, 

versenyképes országok létrejöttét. Az országhatárokat úgy állapították meg, a helyi vezetőket 

úgy választották ki, hogy az új államalakulatok életképtelenek legyenek a gyarmatosítók 

nélkül, mind katonai, mind gazdasági szempontból ki legyenek nekik szolgáltatva. 

A fentiek miatt a muszlim szellemi elit felismerte a komplex társadalmi, politikai, gazdasági 

és vallási változások megindításának szükségességét. Figyelemmel arra, hogy az 1850-es 

években egy nemzetállamok nélküli, az egész muszlim népességet magába foglaló 

társadalomban gondolkodtak,31 ők is a vallás összetartó erejére alapították mozgalmukat. 

A vallás azonban akkori formájában alkalmatlan volt az univerzális muszlim egység 

megteremtésére a rengeteg vallási irányzat, az eltérő hittételek és az irányzatok követőinek 

érdekellentétekkel terhelt viszonyai miatt. Elsődleges feladatuk volt tehát egy olyan rendszer 

                                                 

31 Később az arab nacionalizmus gondolatát is beépítették eszmerendszerükbe, mely kizárta az univerzális 
muszlim közösség, az umma megalakításának elméletét, így a muszlim társadalmak közti szolidaritásra 
helyezték a hangsúlyt. 
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kialakítása, amely mentes az évezredes tradíciók kötöttségeitől, és alkalmas a társadalmi 

reformok vallási megalapozására. 

A fenti célok elérésére az iszlám alapjaihoz való visszatérés szükségességét hirdették. 

Nézetük szerint a vallás erkölcsi alap-mondanivalója kortól, technikai fejlettségtől és egyéb 

környezeti tényezőktől független tényező. A Korán és a Szunna szabályai között e tételek 

felismerése és alkalmazása a jogtudomány feladata, mely helyes értelmezéssel és analógiával 

alkalmas a 19-20. századi viszonyok rendezésére. Az eszmeáramlat ennek megfelelően 

elutasította a 8. század után keletkezett vallási- és joganyagot, amely a tradicionális iszlám 

jogtudósainak ellenzését váltotta ki. Az új irányzat hangsúlyozta az egyéni jogértelmezés, az 

idzstihád szerepét, melynek az évezredes joganyagot kellett volna helyettesítenie. 

Az eszmerendszer képviselői szerint az így megreformált iszlám már alkalmassá vált arra, 

hogy a fejlődést szolgáló társadalmi, politikai, technikai változások alapjául szolgáljon. A 

modern szalafiták emellett a nyugati eredmények átvételét tartották fejlődésük zálogának 

annak ellenére, hogy azt éppen az európai terjeszkedés ellen kívánták felhasználni. Az eszmék 

paradox volta miatt az iszlámon belülről is gyakran érték támadások az irányzatot. 

A modern irányzat tehát – a korábban tárgyalt klasszikus szalafizmushoz hasonlóan – a 

nyugati terjeszkedésre, gazdasági, politikai, katonai fölényre kívánt megfelelő választ adni, 

melyet ugyancsak iszlám alapokon, a vallás alapjainak, legkorábbi értelmezéseinek bázisán 

képzelt el. Az alapvető különbség azonban a két eszmeáramlat között, hogy míg a 

vahhábizmus minden nyugati hatást elutasított, a modern gondolkodók a nyugati eredmények 

felhasználásával kívánták a muszlim társadalmakat megújítani. Legfontosabb újítása, hogy az 

iszlám összeegyeztethető a fejlődéssel, szabályai nem gátolhatják azt. 

A modern szalafizmus nem volt képes átütő eredményeket elérni a társadalom reformja terén, 

tekintettel arra, hogy a hittudósok, illetve egy szűk értelmiségi réteg irányzata maradt, a 

társadalom széles rétegei lényegében nem szereztek tudomást tanairól. Ennek meghatározó 

oka, hogy a nyugati államok, a muszlim kormányzatok, illetve a tradicionális vallási iskolák 

ellenérdekeltek voltak eszméik terjedésében, azt eredményesen gátolták. 

2.3. A posztmodern szalafizmus - a függetlenségi mozgalmak 

A szalafijja harmadik vonulatának tekinthetők az 1950-es években megkezdődött 

függetlenségi mozgalmak, melyek szintén vallási ideológia mentén szerveződtek. Az áramlat 
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újbóli megjelenésének hátterében a gyarmatrendszer formális megszűnését követő 

szekularizáció és ennek hozadékai álltak. 

A második világháború után a muszlim területek nagy részén nemzetállamok alakultak, 

melyek döntéshozatalára ténylegesen továbbra is jelentős befolyást gyakoroltak a korábbi 

gyarmatosítók. Az új kormányzatok a vallást igyekeztek kiszorítani a politikai életből, és arab 

nacionalista ideológia alapján felépíteni autoriter rendszereiket. 

Az ellenzéki mozgalmak, melyek közül kiemelendő az egyiptomi Muszlim Testvérek 

Szervezete (a továbbiakban: Muszlim Testvérek), ennek megfelelően ismét vallási 

vonulatként jelentkeztek. Valós céljuk ezúttal is a nyugati befolyás kiküszöbölése, a Nyugattal 

együttműködő nemzeti elit hatalmának megdöntése és egy iszlám alapokon nyugvó 

kormányzat kialakítása volt. A programjukban szereplő eszközrendszert tekintve 

megállapítható, hogy az a vallási alapokat tekintve hasonlít a megelőző korszakhoz, politikai 

nézetei azonban némileg eltérnek a korábbiaktól. 

Az iszlám a maga 20. századi formájában alkalmatlan volt arra, hogy céljaikhoz megfelelő 

ideológiai alapot szolgáltasson, ezért - akárcsak a korábbi szalafiták - visszatértek annak 7-8. 

századi tartalmához, kihagyva a középkorban keletkezett, kevéssé aktuális joganyagot. Az 

irányzat újszerűségét bizonyítja azonban, hogy a totális diktatúrák ellenpontjaként a 

pluralizmus és a demokratikus hatalomgyakorlás mellett tört lándzsát. Ennek megalapozására 

olyan Korán-magyarázatokat alkottak, melyek szerint az iszlám nem rendelkezik a 

megvalósítandó politikai rendszerről, csak annak elveit rögzíti, ennek megfelelően a 

pluralizmus, illetőleg a képviseleti hatalomgyakorlás talaján áll. Az iszlám szabályinak 

meglehetősen szabadon történt értelmezése során a vallásszabadság, az egyenlőség és a 

vezető megválasztásának elvéből levezették a demokratikus állami berendezkedés vallási 

értelemben vett legitim voltát.32 

Figyelemmel arra, hogy a mozgalmak szemben álltak a háttérben meghúzódó nyugati 

hatalmak, valamint kormányzó elit politikai érdekeivel, társadalmi bázisukat a szélesebb 

néprétegek között találták meg, lényegében tömegmozgalmakká váltak. Sikerük zálogát a 

társadalmi elmaradottság leküzdésében, a tömegek jog- és esélyegyenlőségének 

megteremtésében látták. A szélesebb néprétegek általi elfogadottságuk növelése érdekében 

                                                 

32 Mely az iszlám keletkezésének korában nyilvánvalóan elképzelhetetlen hatalomgyakorlási forma volt. 
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igyekeztek a hiányzó szociális szolgáltatásokat pótolni. Későbbi társadalmi bázisuk 

kinevelése céljából oktatási intézményeket nyitottak és tartottak fenn, egészségügyi és 

szociális ellátást biztosítottak az alsóbb, rászoruló rétegek számára, pénzintézeteket 

működtettek, szakszervezeteket hoztak létre. 

A mozgalmak legmeghatározóbb jellemzője azonban saját államuk kormányzatával szembeni, 

illetve a nyugati hatalmak ellen folytatott fegyveres ellenállás folytatása volt. A Muszlim 

Testvérek jelentős katonai erőt képviseltek a Palesztina felszabadításáért vívott arab-izraeli 

háborúkban, valamint az angol protektorátus ellen folytatott harcokban. A szalafizmust 

terrorizmussal először a Muszlim Testvérek Nasszer33 ellen indított merényletsorozata 

kapcsán lehet összefüggésbe hozni. 

3. A szalafizmus, mint a szélsőséges mozgalmak ideológiája 

Napjainkban is megfigyelhető, hogy a szalafizmus egyes irányzatai egyre gyakrabban válnak 

szélsőséges szervezetek, mozgalmak szellemi alapjául, melyre leginkább a vahhábita, illetve 

annak továbbfejlesztése útján létrejött ideológiák alkalmasak. 

A muszlim területekre gyakorolt erőteljes nyugati befolyás megteremtésének, valamint 

megőrzésének egyik eszköze a muszlim társadalmak politikai és gazdasági függőségének 

fenntartása. Ennek érdekében egyes nyugati hatalmak arra törekednek, hogy megőrizzék, 

illetve növeljék az arab országok társadalmi megosztottságát. 

A muszlim országokban kialakuló politikai vonulatok elsősorban azért támaszkodnak vallási 

alapokra, mert az iszlám egy erős társadalmi összetartó erőként fungál, amelyet a muszlim 

közösségen kívülről eredményesen befolyásolni, illetve kontrollálni szinte lehetetlen. Mivel a 

vallás képes lehet arra, hogy olyan egységet hozzon létre, amely ellen tud állni a külső 

hatásoknak, azok az államok, melyek érdekszférájukat ki kívánják terjeszteni a muszlim 

közösségekre, a fentieknek megfelelően politikai szekularizációra, a vallás és az állami 

hatalomgyakorlás szétválasztására törekednek. Ennek leggyakoribb módja egy együttműködő 

kormányzat hatalomra segítése és támogatása. 

A politikai hatalom megszerzésére törekvő szélsőséges szervezetek ideológiájában a nyugati 

befolyás ellenzése, valamint a kormányzó politikai elit támadása összekapcsolódik az iszlám 

                                                 

33 Egyiptom második elnöke, 1956-tól 1970-ig volt hivatalban. 
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értékrendjével.34 Ennek értelmében olyan vallási alapra kell helyezkedniük, melyben a fenti 

elemek megtalálhatók, továbbá kiegészülnek a fegyveres ellenállás eszközével. A korábbi 

fejezetekben tett megállapításoknak megfelelően a szalafijja első és harmadik korszakának 

eszméi a legalkalmasabbak arra, hogy tanaik szélsőséges ideológiák alapjául szolgáljanak. 

Vahhábita nézetekre alapozott, majd azokat fejlesztette tovább Szajjid Kutb,35 a Muszlim 

Testvérek Szervezetének ideológusa, aki először a védekező vallásháború legitimitása mellett 

foglalt állást, később azonban - a körülmények változásával - módosított álláspontján, és 

megengedhetőnek tartotta a támadó jellegű, offenzív dzsihád alkalmazását is. Kutb eszméi 

hatottak Ajman al-Zawahiri36 gondolatvilágára is, ő azonban az al-Kaida működését 

elsősorban a védekező dzsihád elméletére alapította. Felfogása szerint ugyanis az USA és 

egyes európai hatalmak - a velük szövetséges arab kormányokkal együtt - támadást intéztek a 

muszlim világ ellen, ezért az ellenük folytatott harc minden hívő kötelessége. A vahhábita 

elveken alapuló, azoknak továbbfejlesztett verzióját alkalmazó szervezetek között az al-

Kaidán kívül is több ismert szélsőséges szervezetet találunk. Így a vahhábizmus alapjai 

megtalálhatók a palesztin Hamász és a Muszlim Testvérek eszméi közt. 

Fontosnak tartom azonban hangsúlyozni, hogy nézetem szerint egyik iszlám irányzat, így a 

szalafijja egyik vonulatának követése sem vezet szükségszerűen szélsőséges 

megnyilvánulásokhoz, radikalizálódáshoz. Nem a vallás tanai eredményezik az erőszakos 

magatartási modellt felhasználó mozgalmak keletkezését és működését, hanem éppen 

fordítva, a radikális mozgalmak keresnek olyan nézetrendszert maguknak, amelyet 

megfelelően átformálva könnyedén céljaik szolgálatába állíthatnak. 

Álláspontom szerint a fenti megállapításnak nem mond ellent az a korábban vázolt tétel sem, 

miszerint egyes irányzatok37 éppen azért jöttek létre, hogy politikai, hatalmi célok ideológiai 

alapjaivá váljanak, amely természetesen együtt járt a fegyveres érdekérvényesítéssel is. A 

vahhábizmus Szaúd-Arábia államvallása, jelentős irányzat az Egyesült Arab Emírségekben, 

Katarban, Kuvaitban és Jemenben. Ezekben az országokban a vahhábizmus nyilvánvalóan 

                                                 

34 Ezzel kapcsolatban meg kell említeni, hogy az iszlám ellen az USA-ban és napjainkban már Európában is 
negatív kampány folyik, melynek eredményeképp a lakosság jelentős része rend szerinti kapcsolatot lát az 
iszlám és a terrorizmus között. 

35 Egyiptomi vallástudós, kutatási területe a politikai iszlám. Tevékenysége miatt 1966-ban kivégezték. 
36 Vallástudós, az al-Kaida ideológusa és vezetője. 
37 A vahhábizmus, illetve a függetlenségi mozgalmak szalafizmusa. 
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nem a szélsőséges eszmék kiszolgálójaként, hanem a többségi társadalom vallásaként jelenik 

meg.38 

4. Szalafizmus, vagy vahhábizmus? 

Egy adott vallási irányzat, mozgalom vagy nézet besorolását helyesen úgy tudjuk elvégezni, 

ha megvizsgáljuk azokat az elveket és gyakorlatokat, amely alapján szerveződik. Álláspontom 

szerint a szalafita jelzőt, illetve a szalafizmus kifejezést - melybe a szalafizmus mindhárom 

áramlata beletartozik - akkor alkalmazzuk helyesen, ha a szalafizmus jelenségéről általában 

beszélünk, vagy mondandónk tartalma annak bármelyik irányzatára vonatkozhat. Helyes lehet 

továbbá e kifejezések alkalmazása akkor is, ha valamely vallási irányzatnak arra a 

tulajdonságára kívánjuk felhívni a figyelmet, hogy az az iszlám eredeti formájához, a „szalaf” 

nemzedékeinek életviteléhez, vallásgyakorlatához kíván visszatérni. Nem tartom 

szerencsésnek, mégis alkalmazhatónak látom az irányzatokat összefoglaló fordulat 

alkalmazását abban az esetben is, ha közlésünk tárgyáról nem rendelkezünk megfelelően 

pontos információkkal ahhoz, hogy azt biztonsággal besoroljuk valamely alrendszerbe. 

Amennyiben konkrétan a szalafizmus valamely áramlatáról, vagy annak ideológiai alapján 

létrejövő vagy működő szervezetről, illetve jelenségről, továbbá az adott mozgalom olyan 

jellemzőjéről beszélünk, amely kifejezetten valamely korszak eszméinek sajátosságait viseli 

magán, az adott alirányzat megnevezése javasolható. Ennek megfelelően például a Korán és a 

Szunna szabályainak szó szerinti követését valló irányzatot klasszikus szalafizmusnak 

tekinthetjük, ha azonban vizsgálatunk tárgyában felismerhető a modernizáció igénye és az 

iszlám alapjaihoz annak korszerű értelmezése érdekében tér vissza,39 modern szalafizmusról40 

beszélhetünk. Ha ideológiában megjelenik az „iszlám demokrácia” elve, akkor valószínűleg a 

posztmodern alirányzat megjelenését kell megállapítanunk. 

                                                 

38 Mindezzel együtt természetesen lehetnek olyan szabályok vagy szokások, amelyeket a vahhábizmus eredeti 
formájához képest eltérően gyakorolnak, továbbá szó sincs arról, hogy például Szaúd-Arábiában a teljes 
lakosság maradéktalanul egyetértene minden viselkedési, vagy öltözködési szabállyal.  

39 Ennek lényege, hogy a vallástudomány gátolta az iszlám kor követelményeinek megfelelő fejlődését, ami 
anakronisztikussá tette a gyakorlatot. A 11. században például a meghatározó vallásjogi iskolák 
megszűntették az egyéni jogértelmezés lehetőségét. Az iskolák pedig aprólékosan, minden életviszonyra 
megpróbálták a Korán szabályait alkalmazni, mely a vallás értelmezésének monopóliumához vezetett és 
életszerűtlenné tette a vallást. 

40 A modern szalafita eszmék - kompromisszumkereső jellegükre tekintettel - jellemzően nem válnak 
szélsőséges, fegyveres mozgalmak ideológiai eszközévé. 
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Elméletileg vahhábitának akkor tekinthető egy mozgalom, ha az Muhammad ibn Abd al-

Vahháb nézetrendszerét sajátította el, amelyet tartalmilag a klasszikus szalafizmusnál 

tárgyaltunk részletesen. A kettő közé mégsem tehetünk egyenlőségjelet, hiszen a klasszikus 

alirányzatnak más képviselői is voltak,41 követőiket annak ellenére nem tekinthetjük 

vahhábitának, hogy hitelveik nagyon hasonlóak. A vahhábita jelző tehát a legnagyobb 

valószínűséggel akkor használható helyesen, ha a mozgalom utal szellemi atyjára, illetőleg 

felfedezhető szaúd-arábiai kötődéssel rendelkezik. 

A vahhábizmus tehát része a szalafizmusnak, annak lényegében a legmeghatározóbb 

alirányzatát jelenti, mely az azt követő korszakok kiindulópontjának tekinthető. Sajátos 

szigorú és végletesen leegyszerűsítő eszmerendszere a fentiek alapján élesen elhatárolhatóvá 

teszi a szalafizmus többi alirányzatától. 

                                                 

41 Oszmán Dan Fodio Nigériában, Sah Vali Allah és Szajjid Ahmad Bareili Indiában. 


