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Mit kell tudni az iszlámról? 

 

Abstract 

The objective of Islam, as of all monotheist religions, is to regulate the relationship between God and 

man as well as between man and man. These two objectives can be achieved through the same means: 

one must be at peace with God’s will and accept it without any reservations whatsoever. God’s will 

consist of the proclamations given to Mohammad. There are two sources: one is the Quran that cites 

God’s (Allah’s) will word by word, and the other one is the Sunnah containing the teachings, deeds 

and sayings of Muhammad, which is put into writing in the Hadith. 

 

Bevezetés 

Az iszlámnak, mint minden egyetlen Istenben hívő vallásnak a célja szabályozni a kapcsolatot 

Isten és ember, valamint ember és ember között. E két cél ugyanazzal az eszközzel érhető el: 

meg kell békélni Isten akaratával („iszlám” szó ezt jelenti), és el kell azt fenntartás nélkül 

fogadni. Isten akarata Isten Mohamednek adott kinyilatkoztatásából áll. Ennek két forrása 

van, ezek egyike az Isten (Allah) kinyilatkoztatását szórol szóra tartalmazó Korán, másik 

pedig a Mohamed isteni inspirációra született cselekedeteit és szavait tartalmazó szunna, 

amelynek szavakba foglalt korpusza a hadísz (Mohamed cselekedeteit és mondásait 

hagyományozó „beszédek”). 

A kinyilatkoztatás e két forrásából van elvonatkoztatva az az út (saría), amelyen az embernek 

járnia kell, ha Istennel és felebarátaival rendezett kapcsolatban akar élni. Azok a tudósok 

(faqíh), akik ezt az utat az írott szövegek alapján föl tudják deríteni, alkották meg az iszlám 

vallásának jogtudományát (saría), amelynek megfogalmazása és rögzítése a fiqh néven ismert 

tudományos tevékenység célja. Azaz a most ismertetett terminusoknak van első jelentésük, és 

egy ebből névátvitellel keletkezett második jelentése, amelyben aztán általánosan ismertté 

váltak. 
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A törvény és annak a tudománya: saría és fikh 

Az elmondottakból tehát világos, hogy az iszlám vallásának középpontjában a saría, a 

keresztény egyházak kánonjogának megfelelő jogtudomány áll, nem pedig az Isten ismeretét 

tárgyaló teológia, ahogyan ezt a keresztény egyházaknál láthatjuk. Ebben a tekintetben az 

iszlám sokkal közelebb áll a júdaizmushoz, mint a kereszténységhez, hiszen a zsidó vallás is a 

törvény tisztelete körül szerveződik. 

Ugyanakkor a 632-ben meghalt Mohamed élete után számos olyan probléma merülhetett föl a 

muzulmán közösség életében, amelyre a hetedik század elején kapott kinyilatkoztatás és 

személyes inspiráció nem adhatott választ. Elég itt utalni az oktatási rendszerre, új ételek és 

italok megjelenésére, új orvostudományi fölfedezésekre, és sok minden másra. A jog 

érdekében mindezekkel kapcsolatban el kellett dönteni, hogy ezek a hívők számára 

megengedettek-e (halál), vagy tilosak (harám). Ezekre a kérdésekre természetesen nem 

lehetett a kinyilatkoztatás írott forrásaiból választ nyerni, mivel azok többé-kevésbé a kortárs 

arab törzsi társadalom intézményeit szentesítették isteni tekintélyt állítva mögéjük. (A korábbi 

törzsi viszonyok megújítása révén a nők státusát illetően újított is az iszlám: korlátozta az egy 

férfi számára megengedett feleségek számát, tabukat bevezetve eltiltotta a férfiakat a 

rokonságon belüli nőktől, és kötelező hányadot bevezetve örökséghez juttatta őket – korábban 

ettől meg voltak fosztva – és ha korlátozásokkal is, de a törvényi eljárásokban is saját jogon 

szerephez juttatta őket.) Az új kérdések megválaszolásához tehát kinyilatkozatáson kívüli 

forrásokra volt szükség. Ezek egyike a jogtudósok egyetértése (consesus, iğmāʻ) abban, hogy 

egy ajánlott megoldás összeegyeztethető az iszlám szellemével; a másik pedig az analóg 

következtetés az esetek, a helyzetek vagy a problémák hasonlósága alapján (qijās): ha például 

a Koránban az erjesztett datolya lé fogyasztása tilos, akkor tilos minden más erjesztett ital 

fogyasztása is, mégpedig a részegítő hatásban megmutatkozó hasonlóságuk alapján. 

Az iszlám vallásának lényegét jelentő törvénynek tehát a tanítás végső megfogalmazása négy 

alapvető forrása van: a Korán, a hadísz, a vallástudósok konszenzusa és az analogikus 

következtetés. Ez a kánon azonban egy hosszabb fejlődés eredményeként kristályosodott ki. A 

767-ben meghalt Abú Hanifa ugyanis a Koránon, a hadíszon és a konszenzuson kívül még a 

vallástudós véleményéről (raʼj) beszélt. A vélemény azonban túlságosan tág határok között 

mozoghatott, és ha még jogtudományi szempontok korlátozhatták is, tág tere nyílt a 

szubjektív döntéseknek. Ugyanakkor nem tagadhatjuk, hogy éppen ez a „véleményalkotás” 

teremtette meg a lehetőségét annak, hogy az iszlám jogrendjét az élet változó körülményeihez 
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igazítsák. Mindazokat, akik Abú Hanífának a nyomán járva gondolkodnak a muzulmán 

jogról, hanafitáknak nevezzük. Ők elsősorban a nem arabok lakta területeken (Törökország, 

Pakisztán, Közép-Ázsia, de ide tartozik Irak szunnita része is) vannak elterjedve. Nem 

véletlenül: Sbú Hanífa ugyanis a mai Irak területén élt és alkotott. 

Ez az újításokat is lehetővé tevő gondolkodás azonban elfogadhatatlan volt a Mekkában élő és 

dolgozó, a próféta egykori társainak leszármazottaival naponta találkozó Málik ibn Anasz 

(megh. 795-ben) számára, aki a leszármazottaktól rengeteg hírt hallott arról, hogy a próféta 

mikor mit mondott és mit csinált. Számára tehát a Koránon kívül a hadísz irodalom és a benne 

megnyilvánuló szunna volt fontos, így ő kiemelkedő szerepet biztosított a vallás írott 

forrásainak, azaz magának a kinyilatkoztatásnak. Ez azonban nem nagyon tette lehetővé újabb 

nézetek beszivárgását az iszlámba. Mindazokat, akik az ő szellemében jogászkodnak, 

málikitáknak nevezi az utókor. Tradicionális rendszerük elsősorban Észak Afrika nyugati 

felén (Marokkó, Algir, Tunisz) van elterjedve. 

E két rendszert akarta ötvözni, és a bennük rejlő gyöngeséget kiküszöbölni al-Sáfiʻí (megh. 

820), amikor a két írott forráson kívül elismerte a konszenzus létjogosultságát is, valamint az 

Abú Hanífánál található véleményalkotáson kívül az analóg következtetést is. Ebben az 

esetben, amint azt a föntebbi példán láthattuk, az egyes esetek között fönnálló hasonlóság volt 

az alapja az ítélet átvitelének, azaz annak, hogy valamit a jogtudósok megengedtek vagy 

tiltottak. Al-Sáfiʻí Egyiptomban élt, így a sáfiita jogi iskola elsősorban Egyiptomban van 

elterjedve, de megtalálható a környékén levő többi arab államban is. Mielőtt 1501-ben Irán a 

síita irányzatot fogadta volna el hivatalos vallásnak, ugyancsak a sáfiita jogi iskolát követte. 

Ahmed ibn Hanbal (megh. 855-ben) ugyancsak Medinában élő jogtudós volt, így érthető 

módon ő is a Koránra és a hadíszra korlátozta a jog forrásait, azaz meglehetősen konzervatív 

beállítottságú volt, mert így akarva-akaratlanul is a hetedik század elejének mekkai viszonyait 

konzerválta jogi iskolájában, amelyet hanbalitának neveznek. A konszenzusnak és az 

analogikus következtetésnek csak nagy szükség esetén adott teret, de akkor is csak azzal a 

föltétellel, hogy a két írott forrással azonos eredményre kell jutnunk a segítségükkel. 

Leginkább Szíriában van elterjedve, de megtalálható a környező arab országokban mindenütt, 

de sehol sem sikerült elérnie a hanafiták vagy a sáfiiták népszerűségét. 

A hanbalita irányzat éppen az újra való fogékonyság hiányában nem tudott elterjedni. Ennek 

ellenére, meglepő módon, az utókorban a hanbaliták bizonyultak a leginkább életképeseknek. 
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Hanbalita volt ugyanis az az Irakból a mongol hódítás elől Szíriába menekült család, 

amelynek gyermeke volt Ibn Tajmijja (megh. 1328). Ő meg akarta tisztítani az iszlámot 

mindattól az emberi elemtől, amely a századok során a prófétai tanítás tisztaságára rárakódott 

és eltorzította azt. Szerinte az iszlámnak vissza kell térnie az ősök (salaf) egyszerű hitéhez, a 

hit tiszta, Istentől kinyilatkoztatott formájához. Az ő követőit ezért nevezik szalafitáknak. A 

szalafiták kései leszármazottai a 19. század második felétől sokat tettek Egyiptomban az 

iskolarendszer és a műveltség megújításáért, éppen azért, hogy a szalafita eszméket 

könnyebben tudják terjeszteni. Ez az új szalafitizmus tehát konzervatív volta ellenére is igen 

sokat tett iskolák, napilapok és más intézmények alapítása révén az iszlám szellemi életének 

megújításáért. 

Hanbalita és szalafita volt Mohamed Abd al-Wahháb (1703–1792) is, aki a 18. század 

közepén, az Arab félszigeten megjelent, és politikai céllal a szomszédos területek ellen hódító 

háborút folytató Szaúd család mellé állt, és a mozgalomnak a hanbalita-szalafita mozgalom 

elvei szerint vallási legitimitást adott. A szalafita elvek közül különösen az iszlám misztikus 

mozgalma, a szúfizmus, és az iszlám heterodox irányzata, a síitizmus ellen lépett föl hevesen. 

E vallási tanításának politikai oka volt: a Szaúd család hódító törekvései útjában álltak az 

Arab-félsziget nyugati területein a Hidzsázt megszállva tartó törökök, akik az iszlámon belül a 

különféle szúfi mozgalmak kultiválásában találták meg identitásukat. (Elég emlékeztetni arra, 

hogy a bektási szúfi rend katonai szárnyát képezték a janicsárok.) Az Arab-félsziget keleti 

partvidékén pedig a síita iszlám volt (és van) elterjedve, márpedig az ottani törzsek elleni 

harcot pontosan a síita iszlám elleni harcnak föltüntetve lehetett legitimálni. Mohamed Abd 

al-Wahháb tanai ezt leszámítva szinte semmiben sem különböznek a hanbaliták és a szalafiták 

tanításától. Az ő követőit nevezzük azonban wahhábitáknak, akik elsősorban Szaúd-

Arábiában vannak elterjedve, de az utóbbi évtizedben térítők (és a mögöttük álló pénz) révén 

sok más országban is megjelentek, bele értve még a Kaukázus és a Balkán vidékét is. 

A huszadik század első felében azonban ebből a hanbalita-szalafita-wahhábita mozgalomból 

vált ki az 1928-ban megalakult Muzulmán Testvériség, amelynek alapítója Haszan al-Banná 

(Haszan az Építő) volt. (Mellékneve szabadkőműves hátterére utal.) Ők az Oszmán 

Birodalom szétesésével megszűnő kalifátust akarták pótolni egy vallási alapokon szerveződő 

állammal, innen a jelszavuk is: a Korán a mi alkotmányunk. Egyiptomban már Dzsamál Abd 

al-Nászer is bebörtönözte Sajjid Kutbot, az akkori vezetőjüket, majd összeesküvés vádjával 

1966-ban kivégeztette. Utóbb az „arab tavasz” eseménysorozata révén Ahmed Murszí 
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vezetésével kormányt is tudtak rövid időre alakítani, de a Szíszí-kormány ismét illegalitásba 

kényszerítette őket. Sajjid Kutbot tartják mind a mai napig az európai terminussal 

„iszlamizmusnak” nevezett irányzat első, és mind máig legnagyobb hatású teoretikusának. 

Szíriában az 1971-ben uralomra jutott, alavita (síita) Háfez al-Aszad ellen robbantott ki a 

testvériség Hámában egy lázadást, amelyet a kormánycsapatok vérbe fojtottak. A 25 ezer 

halott egyben a mozgalom végét is jelentette Szíriában. 

Manapság a szélsőségesnek mondott muzulmán terrorista csoportok, amelyek tetteik tanúsága 

alapján nem rendelkeznek alapos ismeretekkel az iszlámról, általában a szalafizmus valamely 

ágával jellemzik magukat. 

Ha részletesebben megvizsgáljuk a saría föntebb már röviden körülírt tartalmát, akkor azt 

látjuk, hogy túlnyomó részt szabályozza a hívőknek az „iszlám öt oszlopával” kapcsolatos 

kötelességeit (Allah joga): a hitvallás (saháda) mindössze egy mondat, ezen nincs mit 

szabályozni, de az imának (szalát) már előföltételei vannak, mint például a rituális tisztaság, 

és így tovább. A jog tehát hosszan tárgyalja, hogy mikor és miként kell mosdani, mosdás 

közben hogyan kell tartani az ujjainkat, meddig kell megmosni az arcot, kezet és a lábat, stb. 

Majd áttér az ima lebonyolításával kapcsolatos kérdésekre, az érvényesség föltételeire, és 

mindent szabályoz a legapróbb részletekig. Ez után hasonlóképp szabályozza a böjtölést 

(szaum), majd a szegényeknek kötelezően fizetendő adót (zakát), amelyből a közösség eltartja 

elesett tagjait, és végezetül szabályozza a zarándoklat (hadzs) kérdéseit. 

Az Isten joga után következik (valamivel rövidebb összterjedelemben) az „ember joga”, 

amely részletesen megtárgyalja a két nem közötti kapcsolatok minden területét, beleértve a 

házasságot is; majd ezt követi a házasság következményének, a gyermekeknek a legfőbb 

problémája, az öröklés. Ugyancsak önálló fejezetet kap az emberek közti kereskedés kérdése, 

beleértve a különböző típusú szerződések problematikáját is. Fontos, ámde rövid rész 

foglalkozik a tévesen „szent háborúnak” fordított dzsiháddal, megszabva azt is, hogy csak 

háromszoros túlerővel szemben kötelező még támadni, négyszeressel már nem. Mégis, e 

fejezet legnagyobb terjedelemben a zsákmány elosztását szabályozza.  

Az iszlám (párhuzamban a Bibliából ismert tíz parancsolattal) legnagyobb bűnnek a lopást, a 

rablást, a paráználkodást és a rágalmazást tartja, és az ezekkel kapcsolatos eljárásokat, 

valamint a kiszabható büntetéseket ismerteti. 
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Ezen kívül a saría figyelme kiterjed annak szabályozására is, hogyan viselkedjünk a 

szomszédunkkal, annak családtagjaival, állataival, hogyan ásítsunk, hogyan tüsszentsünk, 

hogyan nyírassuk le a hajunkat, milyen hosszú legyen a ruhánk, és miként viselkedjünk a 

szerencsejátékokkal kapcsolatban.  

A fölsorolásból tehát látható, mit jelent az a megjegyzés, hogy az isteni eredetű törvény az 

embernek csak az Istenhez és az embertársaihoz való viszonyát szabályozza. Első pillantásra 

látható, hogy a törvénynek nincs mondanivalója arról, milyen legyen a muzulmánok 

államának kormányformája, hogyan válasszák meg (vagy nevezzék ki?) annak vezetőjét, az 

állam vezetőjének milyen legyen a státusa, stb. Nem rendelkezik arról sem, milyen 

intézményei legyenek az államnak, azaz röviden: a közügyeknek és a politikai szférának nem 

szentel figyelmet. Az egyének számára csak annyit ír elő, hogy ha egy vezető lehetővé teszi a 

magánéletben a saría szerinti életet, akkor nem szabad lázadni ellene. Lázadni csak 

„korrupció”, azaz a közállapotok általános és nagyfokú megromlása esetén szabad, amikor az 

egyének javai, netalán az életükkel együtt, veszélybe kerülhetnek. Ebben az esetben viszont a 

lázadás célja csak az lehet, hogy annak eredményeként a társadalom visszatérjen az 

iszlámhoz, és újra a saría szerint élhesse mindennapjait. 

Gyakorlati példaként ebben az összefüggésben elegendő utalni az „arab tavasz” közelmúltban 

lefolyt eseményeire. Ahol a közállapotok vészes megromlása volt a megmozdulások oka 

(például Tuniszban, Egyiptomban), ott mindenütt az iszlámot a zászlajukra tűző pártok 

kerültek hatalomra. 

A többi vallástudomány: Korán, Korán-kommentárok, Hadísz 

Ahhoz azonban, hogy a törvény forrásául számító szövegekben megbízhassanak a 

vallástudósok, helyesen kellett értelmezni azokat, és szövegüknek föltétlenül megbízhatónak 

kellett lennie. Ez a törekvés hívta életre a Korán-tudományokat. Ezek elsőrendű célja a Korán 

szövegének vizsgálata volt abból a szempontból, hogy az hogyan jött létre, melyik szúra és 

melyik ája (mondat) mikor, milyen körülmények között keletkezett, azaz hogyan kell azt 

helyesen értelmezni.  

A prófétai hagyománnyal, azaz a hadíszokkal kapcsolatban meg kellett állapítani, hogy a 

600.000 összegyűjtött hadísz közül melyek megbízhatók, melyeket hamisítottak esetleg 

jószándékú emberek, akik saját vallási elképzeléseiket a próféta szájába adott mondásokkal, 
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esetleg neki tulajdonított cselekedetekkel akarták igazolni. A hitelesség megállapítása 

érdekében közölni kellett a hagyományozók láncolatát: „én a történetet X-től hallottam, aki Y-

tól, az pedig Z-től, aki ott állt a próféta mellett, amikor ….” 

Ebben az esetben meg kellett vizsgálni, hogy más láncolattal (isznád) hagyományozták-e 

ugyanezt a híradást, avagy sem. Ha igen, akkor az nagyban emelhette a történet hitelét. Meg 

kellett vizsgálni, mégpedig a genealógia tudománya segítségével, hogy a hagyományozók 

láncolatában szereplő személyek szavahihetők voltak-e, avagy volt közöttük közismert csaló; 

ismerhették-e egymást, mert egyazon időben éltek, találkozhattak-e (azaz éltek-e életük 

valamely szakaszában egyazon időben egyazon városban), stb. A genealógusok köteteiben 

mindenki kényelmesen megtalálhatja mindezekre, de a további hasonló kérdésekre is a 

megfelelő választ. 

A most röviden és utalásszerűen ismertetett alapelvek szerint működő hadísz-kritika 

eredményeként a hagyományozott 600.000 történetből a tudósok mindössze 3.000 hadíszt 

fogadtak el hitelesnek; azaz csak minden huszadik állta ki a kritika próbáját. Az így hitelesnek 

elismert hadíszokat aztán különböző kötetekbe rendezték. A rendezés elve lehetett a 

hagyományok kezdő pontján álló személy, akire végső soron visszamegy a történet, majd a 

láncolat többi tagja; de lehetett a történet tartalma is: ha a történet az imával kapcsolatban volt 

releváns, akkor az „ima” című fejezetbe került, ha a dzsiháddal, akkor pedig abba a fejezetbe 

lett besorolva. Ezek a kötetek nagyban segítették a jogtudósok (fakíhok) munkáját, mivel 

egyazon témában egyazon helyen azonnal megtalálhatták az összes releváns hadíszt. Ez 

nagyban megkönnyítette számukra a törvények megfogalmazását. 

Az állami törvények megfogalmazása tehát a mindenkori uralkodó joga volt, ebben legföljebb 

az korlátozhatta, hogy az állami törvények megállapításakor mindig gondolnia kellett arra, 

hogy azok nem gátolhatják az egyént a saría szerinti életében. Az állami és a vallási 

törvények ilyen értelmű összhangját az biztosította, hogy az egyes muzulmán államokban a 

politikai vezető támogatására kineveztek egy főbírót (kádí al-kudát), akinek az volt a föladata, 

hogy a törvényeket életbe léptetésük előtt véleményezze, összhangban állnak-e a saríával. 

A hívők ugyanis egyszersmind egy politikai közösséget is képeznek. Hívőnek lenni egyet 

jelent azzal, hogy az illető a politikai közösség tagja is. A politikai közösséget az azonos hit 

tartja össze – legalábbis elméletileg. (Erre a kérdésre alább még vissza kell térnünk.) Ezért 
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jelenthetik ki a szélsőségesnek tartott muzulmán mozgalmak azt, hogy az iszlám hit és állam 

(al-islám dín wa daula). 

Meg kell jegyeznem, e mondat leírásakor tudatosan tartózkodtam a „fundamentalista” 

jelzőtől, amelyet egyébként eredetileg bizonyos amerikai protestáns szektákra használtak. 

Ezeket a Biblia minden körülmények között való szószerinti értelmezése jellemezte. Ilyen 

értelemben vett „fundamentalista” muzulmánok találhatók ugyan, de rendkívül csekély 

számban, politikai súlyuk egyáltalán nincs. Ezek azok, akik a Korán megfelelő passzusát: 

nősüljetek, kettőt és hármat és négyet nem úgy értik, mint a többségi iszlám: nősüljetek, de 

esetleg lehet két, vagy három, vagy négy feleségetek. Azaz a feleségek számát nem 

korlátozzák négyben. Ők ugyanis úgy látják, hogy az „és” és a „vagy” szócska jelentése nem 

ugyanaz. Az „és” szót eredeti értelmében véve összeadják a számokat, és arra az eredményre 

jutnak, hogy mindenkinek pontosan kilenc feleségének kell lennie. Világos tehát, hogy 

ezeknek a fundamentalistáknak nem sok energiájuk marad világméretű fölfordulás okozására. 

Szemben azokkal, akik nem fundamentalisták (ahogyan a sajtó szereti nevezni őket), hanem 

szélsőségesek. Szélsőségesek azok, akik a vallási forrásokat nem a maguk teljességében 

elemzik, szembesítve egymással a különböző, néha egymásnak ellentmondó szövegeket, 

hanem tetszés szerint kiragadva közülük egyet, azt a saját szájízük szerint magyarázzák. 

Az egyéni véleményalkotásnak ugyanis megvan a maga hagyománya az iszlámban. A bíróktól 

(kádí) ugyanis mindenkinek jogi véleményt (fetva) kell kérnie, aki bizonytalan abban, hogy 

valamit megtehet-e, avagy sem, mivel az tilos. A kádí ebben az esetben megnézi a szent 

szövegeket (Korán, hadísz), talál-e bennük valamilyen vonatkozó szöveget vagy utalást, 

megnézi korábbi kiemelkedő jogtudósok fetváinak gyűjteményét, majd a szakma szabályai 

szerint minden figyelembe veendő szempontot és körülményt figyelembe véve meghozza a 

döntését. Ezt a munkát megfizetve a megrendelő átveszi az ítéletet. Ha az kielégíti, akkor a 

szerint jár el, de ha nem, akkor elmehet egy másik kádíhoz, hogy attól is kérjen egy fetvát. Ha 

ez tetszik neki, akkor eszerint fog eljárni, és az előzőt egyszerűen figyelmen kívül hagyhatja, 

de ha nem, akkor addig kérhet újabb és újabb fetvát, amíg bele nem fárad, vagy egy olyat nem 

kap, amely megnyeri tetszését. 

Ez részben azt jelenti, hogy a Salmán Rushdie ellen hozott, és a megölését megengedő fetvát 

egyáltalán nem volt kötelező végrehajtani, mert az legföljebb annyit mondott, hogy az illető 

hitetlenné vált, és szabad megölni, mert az nem fog bűnnek számítani. Másrészt azt is 
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jelentheti, hogy Salmán Rushdie esetleg maga is kérhetett volna fetvát saját ügyében, és nem 

elképzelhetetlen, hogy az megtiltotta volna a megölését. 

Azaz a szunnita iszlámban több, néha egymásnak ellentmondó nézet is egyszerre 

megtalálható, a közösség tagjai egyszerre mindegyiket (ki-ki a neki tetszőt) igaznak találhatja. 

Mivel a szunnita iszlámban nincs központi tanítóhivatal (mint a Katolikus Egyház esetében a 

Vatikán), ezért a szunnita iszlámot az egymástól eltérő nézetek vetélkedése, ellenségeskedése, 

és nem ritkán a harca jellemzi. 

Példaként elég a ma Szíriában folyó polgárháborúnak a kormány ellen harcoló ellenzékére 

utalnunk. Azt látjuk, hogy az egyes csoportok az iszlámnak más és más fölfogása mellett 

kötelezték el magukat, és legalább annyit harcolnak egymás ellen (egymást ölve és foglyokat 

ejtve), mint a kormány ellen. Küzdelmük többek közt ezért sem hatékony, sőt, esetleges 

győzelmük a legnagyobb kétségeket ébreszti a pártatlan megfigyelőben. Fölmerül ugyanis, 

hogy ebben az esetben az egymás közti erőviszonyok tisztázása nem zúdít-e nagyobb 

szenvedést az ország lakosaira, és nem taszítja-e az országot nagyobb káoszba, mint amit ma 

látunk és tapasztalunk. 

Ugyanakkor jellemző a mostani listára a tízparancsolattal párhuzamban álló tiltásokon kívül 

az is, amit nem találhatunk meg benne. Tiltja ugyanis az iszlám a másról szóló (elsősorban 

súlyos bűnökre vonatkozó) rágalmak terjesztését, de nem ismeri a hazugságnak semmiféle 

kategorikus tilalmát. Azaz például önmagamról olyasmiket mondhatok, amelyek jobb színben 

tüntetnek föl, vagy elhallgathatok számomra hátrányos tényeket. Ennek a tilalomnak a 

hiányában hiányzik náluk a „hazugság” nálunk ismert fogalma, és ezt használja ki például a 

síita iszlámban a takijja intézménye: szunnita közegben nem kötelesek megmondani azt, hogy 

síiták, tehetnek úgy is, mintha szunniták lennének, hogy elkerüljék az esetleges hátrányos 

megkülönböztetést. A hazugság általános tiltásának a hiánya teszi lehetővé számukra, hogy 

Európába a zöld határon keresztül megérkezve a marokkóiak is szíriai arabnak hazudják 

magukat, fölnőttek fiatalkorúnak adják ki magukat, és így tovább. A hivatalos hatóságokat 

félrevezetve nem éreznek lelkiismeret furdalást, mert nincs a törvényben tiltás erre 

vonatkozólag, tehát a saríát nem szegték meg. 

Hiányzik az iszlámból a nálunk szokásos értelemben vett kötelesség fogalma, következésképp 

a kötelességteljesítés gondolata is. Ez azonban meghatározza a muzulmánok viszonyát a 

munkához is. Puszta kötelességtudattól vezettetve ugyanis nem fognak megtenni semmit sem. 
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Azért kell beszélnünk a kötelesség náluk szokásos értelméről, mert a vallási parancsok szerint 

eljárni kötelesség. Vallásos kötelezettségei tehát a muzulmán hívőknek vannak. Imádkozni 

napjában ötször kötelesség, ezt meg is teszik. A vallásos kötelezettségeken kívül a saría ismer 

ajánlott, indifferens, nem ajánlott és tilos cselekedeteket. Egyedül a tilos cselekedeteket kell 

elkerülni, a nem ajánlottak közül bármit elkövető hívő azonban nem marasztalható el. 

Azaz a muzulmán hívők ismerik a vallásos kötelességek fogalmát, de az erkölcsi kötelességét 

nem. Márpedig a kereszténységben az „állapotbeli kötelesség” teljesítése rendkívül fontos. A 

tanár nem mulasztja el az óráját, még ha megtehetné is, mert tanár voltánál fogva kötelessége 

azt megtartani. Láthattuk az elmúlt években, hogy bizonyos alapítványi iskolák 

fizetésképtelenekké váltak, de a botrány nem tört ki, mert a tanárok a gyerekekkel szembeni 

kötelességérzettől vezettetve a tanév végéig fizetés nélkül is megtartották az óráikat. Az 

ápolónők a kórházakba tekintet nélkül fizetésük nagyságára legjobb tudásuk szerint látják el a 

betegeket. De talán ennyi példa is elég mondanivalónk szemléltetésére. (Ez nem jelenti azt, 

hogy az iszlám világában az egyéneknek ne lenne esetleg olyan személyes felelősségérzetük, 

amely következtében ne úgy viselkednének, mint akik nálunk a kötelességüket teljesítik. Ez 

azonban egyéni adottságból, és nem a vallás, vagy a vallásra ráépülő kultúra szelleméből 

következik.) 

Nem föltétlenül világos azonban a helyzet világos tiltás esetén sem. Az iszlám tiltja ugyan a 

gyilkosságot, de bizonyos esetekben megengedi, sőt, megparancsolja azt. Ártatlan ember 

vérét ontani, háborúban a fegyvertelen polgári lakosságot bántani tilos, de azt, aki egyszer 

muszlim volt, majd hitehagyott lett, meg kell ölni. (Ezért is hagyták abba 1300 körül a 

keresztény hittérítők a tevékenységüket az iszlám területén: ha nagyritkán sikerült is valakit 

megtéríteniük, azt azonnal megölték a többiek.) 

Ha pedig vannak esetek, amikor a hit érdekében szabad gyilkolni, akkor már csak egyéni 

magyarázat kérdése, hogy ki mikor érzi magát följogosítva arra, hogy gyilkoljon. Példa erre a 

most folyó szíriai háború, ahol az iszlám állam fegyveresei például külföldi segélyszolgálat 

munkatársát, újságírót, vagy bárki mást foglyul ejtettek, mindig találtak rá „törvényes” okot, 

hogy lefejezhessék. A többségi iszlám mindezt gyilkosságnak, következésképp elvetendőnek 

tartja, de bizonyos csoportok az iszlám törvényeit nem a többség nézetei szerint magyarázzák. 
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Racionális teológia: kalám 

A muzulmán jogtudomány, és az azt támogató, az eddigiekben leírt vallástudományok mellett 

létrejött és megerősödött, elsősorban a görög kultúrával való találkozás eredményeként, egy 

olyan teológiai rendszer, amely a hit tételeit racionális érvekkel igyekszik igazolni. Ennek a 

vallástudománynak a neve arabul kalám (arabul: beszéd), művelői a mutakallimok (arabul: 

beszélők). 

A racionális teológiának megvoltak a Korán szövege alapján kanonizált témái. A 2. 

szúrájában, a 177. versében ugyanis ezt olvashatjuk: „Nem az a jámborság, ha orcátokat 

Napkelet vagy Napnyugat felé forgatjátok. A jámborság az, ha valaki hisz Allahban, a Végső 

Napban, az angyalokban, az Írásban és a prófétákban.” 

Ennek megfelelően a kalám témái a következők voltak: hit Istenben, angyalaiban, 

apostolaiban, szent könyvében, és az eleve elrendelésben. 

A hittételek racionális érvekkel való igazolásának igénye a kilencedik század elején jelent 

meg erőteljesen az Ezeregy éjszakából is jól ismert Hárún al-Rasíd kalifa gyermekei 

uralmának az idején. Ezt a teológiai mozgalmat ismerjük mutazila néven, művelői a 

mutaziliták. Ők több érvet is kidolgoztak annak bizonyítására, hogy Istennek kell léteznie. Így 

például a mozgásból, ami minden testnek járulékos (azaz nem mindig meglevő, szükségszerű) 

tulajdonsága, arra következtettek, hogy azt alkalmanként valamilyen külső erőnek kell a 

testekben létrehoznia. 

Továbbá úgy látták, hogy ennek a külső erőnek nem lehetnek korlátai, ezért kidolgozták az 

okkázionalizmus elméletét. Eszerint ez a külső erő, azaz Allah, minden tovább már nem 

osztható időegységben (időatomban) összerendezi valamilyen testté azokat az atomokat, 

amelyekből az adott testek állnak. Így például a malomkő minden minimális időegység végén 

atomjaira esik szét, de Allah a következő időegységben újra rendezi azokat malomkővé. Ha az 

egyes atomokat térben valamivel arrébb teremti újra, akkor mi úgy látjuk, hogy a malomkő 

forog. Az okkázionalista fölfogás szerint tehát a létezést úgy kell elképzelni, mint egy filmet. 

Az is sok statikus jelenetet ábrázoló filmkockából áll, de ha a filmszalag elég gyorsan mozog 

a szemünk előtt, akkor úgy látjuk, mintha az események folyamatosan követnék egymást. 

Az okkázionalizmus segítségével a mutazilita teológusok ki tudták kapcsolni az Allah 

mindenhatóságát csorbító evilági okság elméletét is. Szerintük ugyanis ha tüzet tartunk a 
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gyapjúfonál mellé, akkor nem mi gyújtjuk meg azt, ahogy gondolnánk. Allah ugyanis az, aki 

megteremti a kezünket és a benne levő tüzet atomjainkból, ő az, aki úgy rendezi össze a kéz 

és a tűz valamint a gyapjú atomjait, hogy azok egymáshoz közel legyenek, továbbá a 

következő időatomban ő teremti meg a gyapjúban az égés akcidenciáját. Semmi sem 

kényszeríti őt erre a szokáson kívül (ha tűz kerül a gyapjú közelébe, akkor csakis az ő szokása 

az, ami miatt a gyapjúban megteremti az égés tulajdonságát), de ha nem a szokásának 

megfelelően jár el, akkor mi itt a földön csodáról beszélünk. 

Ezzel és a hasonló elméletekkel tehát sikerült a teológusoknak Allah létét és tulajdonságait, 

mindenek előtt mindenhatóságát bizonyítaniuk, és egyszersmind a hívők lelkében azt tudást 

elplántálni, hogy Allah mindenható hatalmának életük mindenegyes pillanatában ki vannak 

szolgáltatva. 

A mutazilita teológia elsősorban az írnokok, tehát a világi adminisztráció (többnyire idegen 

eredetű) laikus tagjainak a mozgalma volt, és a teológiával a professzionális vallástudósok, a 

saríában járatos (többnyire arab eredetű) kádík hatalmát akarták korlátozni. A két tábor közti 

harcot végül a föntebb már a jogtudósok közt említett Ahmad ibn Hanbal vezetésével a kádík 

nyerték meg, a mutazilita teológia, ha el nem is tűnt, de erősen visszaszorult. 

A szellemet azonban már nem lehetett visszadugni a palackba: a racionális teológia némileg 

módosított, a jogtudósok számára is elfogadható formában al-Asarí (megh. 935) munkássága 

révén tért vissza. Ő keresett racionális magyarázatot arra, hogy mit jelent a bűn, hogyan 

egyeztethetők össze a Korán azon passzusai, amelyek szerint Allah maga vezeti bűnbe azt, 

akit akar, részben az isteni igazságossággal (hiszen Isten bünteti a bűnösöket), részben 

azokkal a passzusokkal, amelyek a bűnt az ember saját döntéséből vezetik le. 

Al-Asarí maga a sáfiita jogi iskolának a követője volt, így az asarita teológia a sáfiita jogi 

iskola követői közt terjedt el leginkább, ahhoz kapcsolódott. Nagyjából ugyanebben az időben 

élt Közép-Ázsiában, Szamarkandban al-Máturidí (megh. 944), aki nagyjából ugyanolyan 

teológiai elméletet dolgozott ki, mint al-Asarí, aki Baszrában született, következésképp 

Irakban élt. Al-Máturidí viszont tőle eltérően a hanafita jogi iskolához tartozott, így követői is 

alapvetően a hanafiták soraiból kerültek ki. 

Az a két jogi iskola tehát, amelyik a hit megújítását, illetve a változó körülményekhez való 

hozzáigazítását a bírák véleményalkotása, avagy az analogikus következtetés segítségével 
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megengedte, létrehozta saját teológiai rendszerét, szemben azzal a két tradicionalista jogi 

iskolával, a hanbalitával és a málikitával, amelyek ezt nemcsak nem tették meg, hanem 

híveiket egyenesen el is tanácsolták a racionális teológia művelésétől. 

Az iszlám úgy tanítja, hogy a zsidósággal és a kereszténységgel szemben nem új vallás, mivel 

csakis az Ábrahámnak adott ős-kinyilatkoztatáson alapszik, amely kinyilatkoztatást egyébként 

a zsidók és a keresztények utóbb meghamisították. E hamisításoktól tisztította meg a vallást, 

visszaállítva a maga tisztaságában Ábrahám tanítását. Emiatt állt elő az a helyzet, hogy amit 

az iszlám tanít, azt a másik két vallás minden további nélkül elfogadhatja. 

Ha a kalám föntebb fölsorolt témáit végignézzük, akkor ezt az állítást apróbb fönntartásokkal 

még akár el is fogadhatnánk. A baj azonban nem azzal van, amit az iszlám tanít, hanem azzal, 

amit nem tanít: a keresztény vallás lényege Jézus megváltó tevékenysége és a megváltás. 

Márpedig erről egy szó sincs az iszlámban, és ez áthidalhatatlan különbséget jelent. 

A síita iszlám 

A síiták teszik ki az iszlám híveinek tíz százalékát, de nekik is a hetven százalékuk Iránban él. 

Iránon kívül nagyobb síita közösséget képez Irak Bagdadtól délre elterülő részének lakossága. 

Irak, ha nem is egészében, de többségében síita. Síiták élnek még az Arab-félsziget keleti 

partján, például Szaúd-Arábiában is, de Bahreinben ők adják a lakosság nyolcvan százalékát. 

Amint a Jemenben most folyó polgárháborúból mindenki tudhatja, Jemenben is jelentős 

számban vannak síiták – éppen a mostani polgárháború keretében kergették el az eddigi 

szunnita államfőt. Szíriában a síiták nagyjából a lakosság tíz százalékát teszik ki, de mivel 

mezőgazdaságban nehezen hasznosítható hegyi területeken élnek, ezért hagyományosan a 

hadseregben csinálnak karriert. Ez magyarázza, hogy kisebbségként hogyan tudták kezükbe 

ragadni az ország kormányzását. Libanonban az állam alapításakor (1939) a síiták alkották a 

legkisebb vallási csoportot, ám mára, részben nagyobb szaporulatuk, részben a keresztények 

folyamatos elvándorlása miatt, ők váltak a legnagyobb vallási közösséggé. 

A síitákat a szunnitáktól eredetileg politikai okok választották el, ezek azonban az idők 

folyamán tekintélyes vallási különbségekké is váltak. Mohamed után ugyanis a negyedik 

kalifa az Irakban tartózkodó Ali volt. Vele szemben azonban egy ellenzéki csoport komoly 

vádakat kezdett hangoztatni: jelen volt az előző kalifa megölésekor, de nem tett semmit annak 

védelmére, azaz közvetve a gyilkosság részesévé vált, és mint ilyen, súlyos bűnben 
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marasztalható el. Ezzel kizárta magát a hívők közösségéből, tehát nem lehet kalifa. Ali (főleg 

Szíriában található) ellenzéke a szíriai helytartót, al-Moáviját tartotta alkalmas kalifának, és őt 

támogatta. 

Az ellentét mögött az a körülmény található, hogy a Mohamednek adott kinyilatkoztatások, 

mint említettük, nem tartalmaztak előírásokat az állami életre vonatkozólag, így az iszlám a 

közösség vezetőjének, a kalifának a választására vonatkozólag sem adott szabályokat. Azok a 

dél-arab törzsek, amelyek mezőgazdaságilag művelhető területeken éltek, és amelyek a 

földbirtok öröklésének gondolatát ismerték, úgy látták jónak, hogy a kalifa méltóságát 

Mohamed családjának valamely tagja örökölje. Ali a próféta unokaöccseként jogosult volt a 

közösség vezetőjének a posztját megörökölni. Az arab félszigeten nomadizáló törzsek tagjai 

azonban úgy látták, hogy a vezetőt, mint a törzsi életben, úgy az iszlám világában is, 

választani kell. Ők az iszlám egyik korai ellenfelének, aki azóta az iszlámra tért, a fiát 

tartották alkalmas vezetőnek. A nézeteltérés lényege tehát az volt, hogy a kalifa családon belül 

örökli-e, avagy választás révén szerzi-e a hivatalát. 

Ali ugyan bátor katona volt és a csatatéren győzött, de Moávija ravaszabb politikus volt, így 

végül is Alit megölték, tehát Moávija maradt a kalifa (661). Ő volta az Omajjád dinasztia 

megalapítója, utána leszármazottai örökölték a kalifa posztját. Ali hívei ezzel szemben azt 

számolták, hogy Ali melyik leszármazottja lenne a törvényes kalifa. Ali halála után nagyobbik 

fiát, Haszant tekintették annak, de ő nem mozdult ki Medinából, hanem elfogadta a neki 

megítélt és jólétet biztosító kegydíjat. Kisebbik fia, Huszein azonban elfogadta a kúfai (Irak) 

kormányzó hívását, hogy álljon az élükre, és harcolni fognak érte, mint kalifájukért, de még 

mielőtt át tudott volna kelni az Eufráteszen, szembetalálkozott az omajjád kalifa csapataival, 

amelyek őt magát háza népével együtt lemészárolták. Egyesek a hetedik generációig jutva 

Iszmailt találták az utolsó törvényes kalifának (a „kalifa” szó helyett a síiták az „imám” 

megnevezést használták), őket ismerjük a „hét imámos” avagy „iszmailita” elnevezés alatt, 

míg mások a tizenkettedik imámig jutottak (ők alkotják a síiták nagy többségét, a „tizenkét 

imámosak” csoportját). Természetesen a síitáknak van még számos ága-boga, amelyeket egy 

rövid ismertetésben nem érdemes tárgyalni. 

A síiták Ali leszármazottjait, az imámokat természetfölötti tulajdonságokkal rendelkező 

lényeknek látták, és különleges tiszteletben részesítették. Számukra csak azok a hadíszok 

voltak elfogadhatók, amelyek hagyományozóinak láncolatában Ali családjának valamely tagja 
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is megtalálható volt, illetve a Korán magyarázatára kizárólag az imámokat tartották 

följogosítva. Azaz az iszlám tanítása az aktuális imám értelmezése szerint volt érvényes. 

Mivel az imámokban az aktuális hatalom mindig fenyegetést látott, ezért Ali leszármazottai 

közül többen is mérgezés és egyéb nem természetes ok miatt lelték halálukat, így érthető, 

hogy az utolsó imámot a hivatalos személyek elől rejtették, majd pedig ő maga 940-ben 

végleg elrejtőzött. A síiták elképzelése szerint a természetfölötti képességekkel rendelkező 

imámok esetén nincs semmi nehézség annak föltételezésében, hogy az elrejtőzött imám még 

él, és ezért őt a közösség, mint egyetlen legitim vezetőjét, mind a mai napig visszavárja. 

Innen érthető a síitizmus több lényeges eleme: a síiták érzékenysége a szenvedésre és a 

mártiriumra (az iszlám világából csakis ők értették meg Mel Gibson Krisztus szenvedéséről 

készített filmjét); továbbá elkötelezettségük Ali és családja mellett (vö. az imént mondott 

példát a hadíszok érvényességéről, illetve arról, hogy a vallást csakis az imám 

magyarázhatja); illetve, hogy miért a jogtudósok azok, akik kizárólagos joggal helyettesíthetik 

az imámot távollétében, azaz rejtőzködése idején. 

A síita vallás ebben a tekintetben egyedülálló oktatási rendszerre támaszkodik. A 

vallástudósok képzése három szakaszra oszlik: a bevezető kb. három éves szakaszra 

(mukaddima), amelyben a vallástudomány elemein kívül a szövegek értelmezéséhez 

szükséges arab nyelvtanból és a tudományok műveléséhez elengedhetetlen logikából is alapos 

képzést kapnak, mégpedig kisebb, néhány fős csoportokban. A sikeres tanulók tovább 

mehetnek a következő, ugyancsak legalább három évig tartó szakaszba (sutúh), ahol már 

mindegyik személyre szóló oktatást kap a szükséges vallástudományokból, amelyeket immár 

a hagyományosan bevált tankönyvek segítségével teljes terjedelmükben elsajátítanak. Majd a 

legjobbak tovább mennek az utolsó, ugyancsak legalább három évig tartó szakaszba 

(idzstihád), ahol már nincs formális oktatás, hanem a nagy vallástudósok vitáit kell követniük, 

kielemezniük, majd saját problémát kell választaniuk, és az ellesett fogásokkal azt 

elemezniük, végül saját maguknak kell bebizonyítaniuk, hogy vitákban meg tudják védeni 

nézeteiket. 

Ez után a végző hallgatók igazolást (nem diplomát!) kapnak arról, hogy elvégezték a 

tanulmányaikat a síita iszlám valamelyik elismert vezetője felügyelete alatt álló főiskolán 

(hauza), és haza menvén elkezdenek tanítani. Ha tanításuk sok embert vonz, akkor azok 
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jövedelméből megkapják a nekik járó ötödrészt és megélnek, ha azonban nem tudnak híveket 

vonzani maguk köré, akkor más kenyér után kell nézniük. 

A síita iszlám teológiai rendszerek közül igen erősen összefonódott a mutazilával, átvéve 

annak racionális módszereit is. Érthető tehát, hogy a síitizmust tekintik az iszlám világán belül 

az iszlám racionális ágának. (Ez még az úgynevezett „túlzó síita” szektákra is áll, mivel 

túlzásuk nem módszereikben, hanem Ali családjának túlzó tiszteletében nyilvánul meg.) 

Azaz a síita vallási vezetők egy rendkívül kompetitív környezetben kényszerülnek megállni a 

helyüket, és csakis szellemi teljesítményük, nem pedig a papírjaik igazolják őket, másrészt a 

híveik az ő interpretációjukban fogadják el az iszlám tanítását. Mivel azonban ők maguk is 

valamely hauza véleményét képviselik, ezért a síita iszlámban érvényesül a legfőbb vallási 

vezető véleménye, azaz az imám távollétében ő interpretálja a vallást. Ebből következőleg a 

síita iszlám tanítás tekintetében sokkal egységesebb a szunnita iszlámnál, következésképp 

sokkal egységesebb a politikai és katonai föllépésében is, azaz az iszlám világán belül 

összességében véve létszámánál sokkal sikeresebb. 

Elég itt arra gondolni, hogy Irántól Irakon és Szírián át Libanonig létrejött a „síita félhold”, 

amely miatt mind Izrael, mind a szunnita világ vezetésére áhitozó Szaúd-Arábia nyugtalan. 

Ennek ellenére a síita iszlám, bár katonailag leverték Bahreinban, elég erős maradt, miként a 

Perzsa Öböl nyugati partján is mindenütt megőrizte jelenlétét, de látványosan előre tört 

Jemenben, és így létrejött mára a „síita telihold”. Szaúd-Arábia jelenleg ebből a gyűrűből 

szeretne minden áron kitörni. 

Innen érthető a Szíria megregulázására tett kísérlet Szaúd-Arábia és Katar részéről. Mindkét 

ország szunnita államként izzította Szírián belül a tüzet a síita kormány ellen. Ugyancsak 

innen érthető Izrael nyugati szövetségeseinek Bassár al-Aszaddal szemben tanúsított 

elkeseredett ellenséges magatartása. 

Szúfizmus 

A mozgalom a tagjai gyapjú (szúf) ruhájáról kapta a nevét. Ők tiltakozva mások 

meggazdagodása ellen életüket Allah keresésének szentelték, és egyfajta aszkétikus életet 

éltek. Az „aszkézis” szó görögül „gyakorlást” jelent, és ők különböző gyakorlatokkal 

igyekeztek jellemükben nemesedni, hogy egyre közelebb kerülhessenek ezáltal Istenhez, és 



17 

 

 1903 Budapest, Pf. 314.       (06 1)265 6200 BM:69 000      Fax: (06 1)265 6209 BM:69 009      E-mail: tek@tek.gov.hu 

méltóvá váljanak arra, hogy nem tanulás, hanem egy közvetlenül Istentől kapott 

kinyilatkoztatás keretében jussanak a végső igazság és tudás birtokába. 

Gyakorlataik közé tartozott az erények gyakorlása; a világi javaktól való elfordulás (azaz a 

szegénység vállalása); Isten nevének folyamatos ismétlése, hogy minden csepp vérük Isten 

nevével teljen el. 

Kinyilatkoztatást azonban az ember józan állapotában nem kap, sokkal inkább álmában, vagy 

révületben. Egyes szúfi közösségek éppen ezért mesterségesen, például forgással igyekeztek 

ezt a révült állapotot létrehozni. Őket ismerjük „kerengő dervisek” néven. 

Az Istenhez közel került szúfi olyan szent ember, aki csodás tettekre is (karámát) képes. 

Természetesen csalók minden közösség közé beszüremkednek, ha abból (itt ebben az esetben 

koldulásból) meg lehet élni. Szúfí létük bizonyítását azonban gyakran csodás tetteknek 

álcázott szemfényvesztéssel igyekeztek tanúsítani, innen az arab „szegény” szónak (fakír, 

perzsául: dervis) a mellékjelentése a magyarban. 

Ugyanakkor a (több irányzatból összeálló) szúfizmusnak volt, és Iránban mind a mai napig 

van egy filozófiai hátérrel rendelkező vonulata, amely sikeresen egyesíti magában az érzékek 

fölötti világ racionális és az intuitív megismerésének módjait. Ezek a szúfik úgy látják, hogy 

az egyetlen Isten ismeretéhez több út vezet el, ezek közül egy a keresztényeké, egy a zsidóké, 

és egy az iszlámé, de ezek az utak egyenrangúak, és mindegyiken egyénileg kell végig menni, 

hogy választ nyerjünk e legfőbb kérdésekre: van-e Isten, ki az, milyen az, mi a szándéka 

velünk. 

Az igazi szúfik békés, mindenkit tiszteletben tartó, a világ dolgait elhanyagoló, elsősorban 

Isten keresésén fáradozó emberek. Mára a szerepük lecsökkent ahhoz képest, hogy korábban a 

muzulmán társadalomban milyen fontos mozgalomnak számítottak, de általában véve az 

egyes országokban bántatlanul működhetnek. Több országban azonban, mivel Isten 

megismerésének nem közösségi (tehát államilag ellenőrizhető), hanem egyéni (azaz 

ellenőrizhetetlen) útját járják, üldözik őket. 

Ennek nem mond ellent az, hogy szeretnek közösségekbe gyűlni, ahol az aszkézisnek az adott 

közösségre jellemző formáit gyakorolják. Az aszkézis gyakorlásának helye a tekke (innen a 

Tettye név Pécsen), amelynek egyik Magyarországon megmaradt építészeti emléke Pécsen 

található, és Jakováli Haszán mecset néven ismeretes. 
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A sok szúfi testvériség (Kádirijja, Ahmadijja, Sádzilijja, stb.) közül érdemes a 

Törökországban egykor nagyon népszerű Mevlevi rendet kiemelni, amelynek katonai szárnya 

volt a janicsárság. 


