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Úgy véljük talán nem szükséges bővebben megindokolnunk forrásközlésünk aktu-
alitását. Az iszlám vallás történetét, irányzatainak fejlődését és a muszlim országok 
társadalmát egyre többen tanulmányozzák szerte a nagyvilágban, de hazánkban 
is. A ötvenes-hatvanas évektől kezdve folyamatosan nő a nyugat-európai muszlim 
közösségek létszáma, viszonylag sok a –főként vegyes házasság kapcsán – iszlám 
hitre áttérő európai is. A mecsetekben, tanfolyamokon, iskolákban és az egyete-
mek kurzusain is sok muszlim és nem-muszlim ismerkedik a vallás alapjaival, a 
Koránnal, a Szunnával, ill. az arab nyelvvel. Magyarországon is hagyománya van 
az iszlám tanulmányozásának. Az iszlamológiát megteremtő és művelő – méltán 
világhírű – nagy elődök (Vámbéry Ármin, Goldziher Ignác) magasra tették a lécet 
életművükkel. Őket követte Germanus Gyula (1884-1979) orientalista, író, nyelvész, 
irodalomtörténész, egyetemi tanár, akinek fordulatokban gazdag, kontinenseken 
átívelő, szinte egy teljes évszázadot felölelő élete számos – eddig kevéssé ismert és 
fi gyelemre méltó – ténnyel1 örvendezteti meg az életmű kutatóját.2Az orientalista 
hagyatékát az érdi Magyar Földrajzi Múzeum őrzi és gondozza. A terjedelmes, 37 
dobozban őrzött iratanyag számos kéziratban maradt tanulmány, cikk, fordítás 
lelőhelye. Itt olvasható „Az iszlám mint világvallás” c. gépelt kézirat,3 amelyet Hajji 
Abdul Karim Germanus, „az iszlám kultúrtörténetének professzora a budapesti 
egyetemen” készített 1970. december 9-én. Germanus ekkor már negyven éve 
muszlimként élte életét. Még indiai tartózkodása alatt, 1930-ban tért át iszlám 
hitre Delhiben, a Nagymecsetben. Innentől kezdve írásaiban sajátosan keveredik 

1 A nóvumok szempontjából a fő forrás az érdi Magyar Földrajzi Múzeumban őrzött Germanus 
Gyula-hagyaték. Ezúton is szeretném megköszönni a Múzeum munkatársainak, Puskás 
Katalinnak, Lendvai Timár Editnek és Dr. Kubassek János igazgató úrnak korábbi kutatá-
saimhoz nyújtott több hónapos segítségét és rendkívül készséges hozzáállását.

2 Ezúton is szeretném megköszönni a Nemzeti Kulturális Alap Szépirodalom és Ismeretterjesztés 
Kollégiuma, majd Balog Zoltán miniszter úr, Emberi Erőforrások Minisztériuma (NKA 
miniszteri keret) életrajzi monográfi a elkészítésére „Ex oriente lux. Germanus Gyula keletkutató 
élete és munkássága”, ill. „Germanus Gyula orientalista életművének kutatásához” címmel 
beadott pályázataimra 2012-ben, ill. 2014-ben megítélt alkotói támogatását.

3 Magyar Földrajzi Múzeum – Érd, Germanus Gyula hagyaték 1. doboz
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a belülről fakadó hit és meggyőződés a tudományos szemlélet és igényesség ob-
jektivitásra való törekvésével. Bízunk benne, hogy az írás eredeti formában való 
közreadása fi gyelemreméltónak bizonyul majd, különösen az iszlámot érintő, 
Magyarországon is tapasztalható – sőt az elmúlt hónapokban még inkább előtérbe 
kerülő, a politikai diskurzus és a mindennapi közbeszéd részévé váló – felfokozott 
érdeklődésre tekintettel:4

„Nagy megtiszteltetés számomra, hogy Algéria vallásügyi minisztere Rachid Benaissa5 
tanulmányt kért tőlem az iszlám alapvető gondolatáról, egyben meghívott felesé-
gem kíséretében, hogy kormánya vendégeként személyesen látogassak el Algierba. 
Hálásan köszönöm ezt a kitüntető meghívást, amit legnagyobb sajnálatomra jelen 
állapotomban nem tudok élvezni, ezért csupán arra kell szorítkoznom, hogy a kon-
ferencia részére egy tanulmányt írjak, felolvasás és közlés céljára.6

Évtizedek tanulmányai alapján összehasonlítottam az emberiség vallási rend-
szereit, társadalmi berendezéseit és a fi lozófusok elméleti gondolatait. Az emberiség 
társadalmait természeti törvények, földrajzi adottságok és azok gazdasági kihatásai 
befolyásolták, és részben irányították. Ha a részletekbe merülünk, az ókor görögjeinek 
szűk és kevéssé termékeny hazája a tengerre utalta őket. Messze földön gyarmatokat 
létesítettek és megismerkedtek idegen területek termékeivel, népeivel és azok tudás-
anyagát elsajátítva, saját gondolataikat bővítették. Az ókori világ tudásanyagát a 
mozgékony szellemű görögség a maga képzeleterejével fi lozófi ai magaslatra emelte. 
Megalkotta a maga gyakorlati életének és szellemi elképzelésének világát. Platón az 
elvont ideákban látta az ember világának eredetét, Aristotelés szigorúbb osztályokba 
szorította a gondolkozást. Minden tüneményt osztályozott, kategóriákat állított fel, 
külső megjelenése, sajátsága és belső lényege szerint. Pythagoras a számok nagysága 
szerint rendezte el a világ tüneményeit. Mindkét gondolkodó úttörő volt, mert az 
elképzelést szabályokba szorította. Aristotelés megalkotta a logikát. A terminus 
technikust a logos, azaz a „szó” fogalmából vette, mintegy meghatározta, hogy a 
gondolat csupán a szó által válik felfogható valósággá. Az arabok a görög logikát 
hűségesen fordították mantiq–ra7 a nataqa igéből. A logika szabályain épültek fel 
a tudományok; az emberi gondolkodás törvényszerű korlátok közé került, és eme 
korlátok kizárták a „felfoghatatlan” létezését, de kifejlesztették a tünemények helyes 

4 Az íráson csak a legszükségesebbnek ítélt változtatásokat eszközöltük (nyilvánvaló helyesírási 
hibák, elütések, elírások javítása).

5 Rachid Benaïssa (1942 – ) algériai fi lozófus, szociológus, irodalomtörténész, iszlám-kutató. 
1969-ben az Oktatási Minisztérium főtitkárává nevezték ki. Később az UNESCO-ban dolgozott 
, majd egyetemi tanárként, íróként tevékenykedett.

6 A muszlim hitre tért Germanus – bár többször törekedett rá – hosszú élete során nem jutott 
el Algériába. Jelen tanulmány – információink szerint – még nem jelent meg magyarul.

7 Az eredeti gépiratban Germanus arabul , kézírással is odaírta a szót.
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elrendezését az emberi elmében. A logikai gondolkodás létrehozta a természettudomá-
nyokat, és az ember számára biztosította azok gyakorlati felhasználását. A fi lozófus 
a logikai gondolkozást teljesen érvényesítheti a természettudományokban, de el kell 
ismernie, hogy van létezés, ami az emberi elmén túl van és Aristotelés ezt a „fi zikai 
tudás mögötti” ténynek ismerte el és metafi zikának nevezte. Ez olyan ismereteket 
foglal magában, amelyek nem szoríthatók sem a pythagorasi szám-elméletbe, sem 
az aristotelési kategóriákba, de hatásai tagadhatatlanok.

A logika a természettudományokban abszolúte uralkodó, de a szellemtudomá-
nyokra, főképpen a biológiára, élettanra nem alkalmazható. Nem alkalmazható a 
történelemre, amely biológiai folyamat, amellett a materiális erők is érvényesülnek 
kialakulásában, mozgásában. A történelem alanya és tárgya az élő ember, aki a 
maga sokrétű egyéniségével, átöröklött természetével, érzéseivel, külső anyagi és 
társadalmi hatásaival biológiai lény. Ezért nem szorítható be szigorú minősítésbe, 
vagy mathematikai rendszerbe. Az ember mégis valóság, ahogy, mint egyén, vagy 
a társadalom tagja formálódik, fejlődik, átalakul. Ez a valóság az ember érzelmi 
világa, az öröm, és a fájdalom, a vágy a szép után, a Jónak keresése és a veszteség 
utáni vigasz és megnyugvás óhaja.

Ebből a meglévő, de pontosan körül nem írható valóságérzetből erednek a val-
lások. Emberi társadalom a földön sohasem létezett valamely vallási képzet nélkül. 
A számos vallási rendszer mind természetfeletti csodákból, inspirációkból ered. 
Minden vallási rendszer szükségszerűen az emberi érzésen épül és az élet nehézségein 
akarja átsegíteni a bukdácsoló embert; segíteni akarja, hogy embertársaival békén 
élhessen, hogy rokonait, barátait, embertársait szerethesse és ha természeti áldásban, 
egészségben sikerben része van, annak örülhessen és ha veszteség éri, vigaszt találjon.

Minden vallási rendszer kényszerül elfogadni azt az erkölcsi alapot, amely ural-
kodik a világegyetemen és azt irányítja. Mivel ezt az erkölcsi alapot az emberi elme 
teljesen meg nem ismerheti, egy symbolumot állított fel, amely az emberi értelmen 
túl tökéletes, sem térben, sem időben nincs korlátozva, felül áll emberi tulajdonsá-
gokon, tehát örök és mindenható. A különböző nyelvek más és más néven illették 
ezt a symbolumot: Jupiter, Deus, Brahma, God, Dieu, Eloh, – és Allah, de mind 
tagadhatatlan valóságnak érzi, amelyet a bölcs lángesze sem ér fel. 

Minden történelmi vallás isteni kinyilatkoztatás letéteménye. A legutolsó isteni 
kinyilatkoztatás Allah ihlete volt Mohamed próféta számára, aki a próféták utolsója 
és pecsétje. 

Ez az isteni kinyilatkoztatás az utolsója és pecsétje minden előzőnek és elfogad 
minden előző vallást, de azokat kiegészíti és az egész emberiségnek, nyelvre, színre, 
fajra való tekintet nélkül vezetőül szolgál élete útján és megkönnyebbülést nyújt a 
halál ijedelmében. Ez az Iszlám, ami azt jelenti, hogy az ember az isteni akaratnak, 
tehát a világ rendjének, erkölcsi erejének aláveti magát és ezáltal részesévé válik a 
világot összetartó erkölcsi törvénynek. Az iszlám nem csupán egy kiváltságos osztály-
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nak, a papságnak ad vezető szerepet, hanem minden egyede, amely eszével felfogja 
tanítását és szívével érzi embertársai iránti kötelességeit, közvetlenül áll Allah előtt, 
akit imáival dicsőít, mint a mindenség urát, és cselekedeteivel az erkölcsi rendet 
szolgálja az emberi társadalomban. Ezért az Iszlám a megismerés, a tudás, a szív, 
és a kötelesség vallása. E tekintetben tökéletes társadalmi rendszer, mert nem csupán 
az emberi tapasztalatra épít, amely lehet téves, hanem a gondolkodás mellett nem 
téveszti szem elől, hogy a vallás célja az emberi társadalomnak a helyes útra való 
vezetése, tehát az emberi tévedéseken, és szenvedélyeken felül az erkölcsi törvényt 
teszi uralkodó tényezővé. 

Ez az erkölcsi törvény pedig abban csúcsosodik ki, hogy senki sem követhet el 
olyan tettet felebarátja ellen, amit nem tűrne el, ha azt vele szemben elkövetne valaki.

Az emberi jog az iszlám tana szerint az erkölcsnek árnyékában született és fej-
lődött. Az embereket a jog irányítja és védi, és ennek felismerése egy erkölcsi, tehát 
metafi zikai forrásból ered, azaz isteni kinyilatkoztatás az alapja, ahogy az a Ko-
ránban van letéve és a próféta hagyományaiban folytatódott. A Próféta halála utáni 
századokban a tudósok erre a két jogforrásra és az emberi értelemre való támasz-
kodással, egy olyan jogi rendszert hoztak létre, amely az emberi ész legkimagaslóbb 
bámulatos teljesítménye. A shari a̒t a négy elismert vallási iskola: a hanefi , a sháfi i̒, 
máliki és hanbali rendszeren épült hatalmas alkotás, amely az emberi tevékenykedés 
minden mozzanatát szabályozza. Míg az európai jogi rendszerek csupán az állam 
és a társadalom fi zikai életét szabályozzák, de az embernek, mint egyénnek a lelki 
és testi magatartásába nem avatkoznak be, addig az iszlám jogrendszere a shari a̒t 
kiterjed az egyéni ember minden élet-funkciójára és ezért erkölcsi szempontból 
magasabb és tökéletesebb, mint az európai jogi rendszerek. 

Mohamedán testvéreim8előtt felesleges a shari a̒t ismertetése, mert az köztudo-
mású; egyetemi óráim alatt magyaroknak, németeknek, indusoknak éveken át taní-
tottam és külföldön előadássorozatokban ismertettem a shari a̒tot. Az, ami moszlim 
testvéreim számára fontos, az, az a tudat, hogy a shari a̒t, amely századokon át az 
Iszlám kultúra gerince és alaptámasza volt, ma is élő valóság, annak ellenére, hogy 
számos moszlim vallású országban részben európai jogszolgáltatást vezettek be és a 
shari a̒tnak csupán egyes intézkedéseit, az örökjogot, a magánjogot tartották meg, 
és azt egyes törvényerejű világi rendeletekkel, kánunokkal bővítették.

A nyugati jogrendszerek emberi alkotások, tisztára az emberi gondolkodás forrá-
sából táplálkoznak. Az emberi gondolkodás időről-időre változik, magán hordja az 
emberi szenvedélyek, a társadalmi élet hullámzásának bélyegét. Valóban ideiglenes 
érvényű, változó és ezért más és más viszonyok részére ellentmondó. A shari a̒t szel-
leme, ha azt logikusan felismerjük és magyarázzuk, tökéletes életszabályt nyújt az 

8 A muszlim a helyes és elfogadott elnevezés. A Germanus korában használt „mohamedán” 
kifejezés sérti az iszlám híveit. A hívők muszlimok, akik Allahot imádják. 
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embernek. A shari a̒t rendszerének alapelve az a meggyőződés, hogy a világegyetem-
nek van Teremtője. Ez egy sark-igazság (axióma), hasonló a természettudományok 
axiómáihoz, amelyeket sem bizonyítani, sem cáfolni az emberi elme nem képes, de 
amelyeknek megtagadásával a természettudományok egész rendszere összeomlik.

A Teremtő az első ok, al-musabbib al–Awwal, amiből folyt a világ egyetem. De 
ezt az első okot (prima causa) emberi értelem nem képes sem felfogni, sem megha-
tározni, de ható ereje a világegyetem minden jelenségében jelen van. Ez az emberi 
értelem által felfoghatatlan istenség, a világ erkölcsi rendje.

Ezt állapították meg az arab gondolkodók, a Mutazila9 tudósai, Abu Hudhail 
Muhammad al–Allaf (meghalt 226 h.),10 an–Nazzám (megh. 231 h.),11 Bishr ibn al–
Muʻtamir12, Maʻmar ibn ̒ Abbad13 és Th umama ibn Ashras (megh. 213 h.).14 Mindezek 
a gondolkozók az aristotelési logika segítségével igyekeztek megközelíteni az istenség 
fogalmát, tulajdonságát, hatását a világegyetem működésére és az emberi akaratra 
és gondolkodására. Kísérletük arra az eredményre vezetett, hogy az istenség emberi 
értelem által felismerhetetlen, de létezése tagadhatatlan.

A shari a̒t a jogtudósok századok aprólékos munkájából adódott össze és ma 
mint a Fiqh al–madhábib al–arba a̒15 szilárd törvénykönyv alakjában fekszik előt-
tünk. Alapelve, hogy a világegyetemet erkölcsi erő kormányozza és ennek az erkölcsi 
erőnek a megismerése a Korán és a Próféta hagyományának az emberi ész által való 
magyarázatán keresztül lehetséges. Így a shari a̒t vezeti az embert abban, hogyan 
kell testével bánni, hogy egészséges maradjon, hogyan kell lelkileg megtisztulni ima 
által, ami nem puszta szájmozgás és külső mutogatás, hanem őszinte belemerülés 
abba a meggyőződésbe, hogy minden tettünkért és gondolatunkért az emberek előtt, 
és az istenség – azaz a világot összetartó erő előtt felelősek vagyunk. Ez az útmutatás 
minden időre a történelem minden alakulására és társadalmi mozgalmaira érvényes. 

 9 A mutaziliták sajátos, szunnita eredetű jogi-teológiai irányzathoz tartozó fi lozófusok, bölcselők 
voltak a VIII-IX. században.

10 Mutazilita teológus, fi lozófus, meghalt 841-ben. (Germanus a muszlim időszámítás – 622, a 
Hidzsra – szerint adja meg a halálozási adatokat.)

11 Mutazilita teológus, fi lozófus, meghalt 846-ban. Bászrában született, Bagdadban tevékeny-
kedett. (Germanus a muszlim időszámítás – 622, a Hidzsra – szerint adja meg a halálozási 
adatokat.)

12 Mutazilita teológus, fi lozófus, meghalt 825-ben. Bagdadban tevékenykedett. (Germanus a 
muszlim időszámítás – 622, a Hidzsra – szerint adja meg a halálozási adatokat.)

13 Mutazilita teológus, fi lozófus. (Germanus a muszlim időszámítás – 622, a Hidzsra – szerint 
adja meg a halálozási adatokat.)

14 Mutazilita teológus, fi lozófus, meghalt 935-ben vagy 936-ban. (Germanus a muszlim időszá-
mítás – 622, a Hidzsra – szerint adja meg a halálozási adatokat.)

15 A szunnita iszlám egységes, mind a 4 jogtudományi iskola tanítását/értelmezését tartalmazó 
törvénykönyve/jogszabálygyűjteménye. Lásd bővebben:

 http://www.azharacademy.com/scripts/prodView.asp?idproduct=2433
 Letöltés ideje: 2015. november 25.
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Ez magában foglalja az emberi magatartást embertársaival szemben és mint testi 
tisztaság a lélekre is hat. Az Iszlám tanítja, hogy a tahárat min al–imán. Az Iszlám 
erkölcsi tanítása mint ihlet megvédi a társadalmat a szabadosság, a féktelenség 
okozta bűnöktől. Szigorúan eltiltja az alkohol és minden kábító szer használatát, 
mert az az emberi értelem ellen elkövetett merénylet. Az iszlámnak ebbeli tilalmát 
minden nép minden társadalmának példaképpen törvénybe kellene foglalni és vég-
rehajtani, hogy megelőzze a kábító szerek hatása alatt elkövetett bűnöket. Az iszlám 
szigorúan őrködik a család tisztasága felett, a házasságtörést és a nemi kicsapongást 
szigorúan bünteti. A családi élet az iszlám szellemében szent és haram–nak, azaz 
érinthetetlennek nyilvánítja a feleséget, aki mint anya, gyermekei előtt mint őrangyal 
áll férje oldalán. Az iszlám a ruházkodásban is az erkölcsi szempontot érvényesíti 
és megköveteli a szemérmességet. A fátyol (hidsáb) szimbólum és azt jelenti, hogy 
a nőnek nem szabad frivol magatartásával érzéki vágyaknak helytelen módon való 
felkeltésével a társadalom tisztaságát megfertőzni. A nyugati divat nőnél és férfi nél 
egyaránt elfajzott szekszualitást16 hozott létre a mentalitásban, amely megtámadta 
a család egyensúlyát és rombolólag hat a társadalomra és az államra.

Az Iszlám szigorúan tiltja és erélyesen bünteti a lopást, a rablást és az útonállást, 
ezért moszlim országokban ezek a bűnök ritkán fordulnak elő.

Az Iszlám mint vallás, amiben a hívőknek feltétlenül hinni kell, nem korlátozza 
a hívőt abban, hogy a természet törvényeit, azoknak működését saját tapasztalata 
és kísérletei alapján gondolkodásával fel ne ismerje, életére érvényesítse és felhasz-
nálja. Amikor a középkorban Európa népei a tudatlanság erdőjében botorkáltak, 
arabul író moszlimok a természettudományokat: az algebra, a geometria, kémia, 
csillagászat, orvostudomány, és fi lozófi a titkait szabadon kutatták és tanították. 
A moszlim mecsetiskolák az írástól a legmagasabb tudományágakig tanítómesterei 
voltak a szellemileg későbben ébredő Európának. Az Iszlám nem ismer különbséget 
emberi rangok között. Nem a gazdag, nem az erős a legkiválóbb isten előtt, hanem 
a gondolkodó tudós, aki szabad kutatásaival megtalálja az utat az erkölcsi törvény 
felismeréséhez; és azt összhangba hozza a gyakorlati élet követelményeivel.

Az Iszlám nem ismer felszentelt kiváltságos papi osztályt, hanem minden hívő 
köteles ismerni az iszlám törvényeit és erkölcsi irányát és önmaga áll szemben is-
tennel, minden közvetítő nélkül.

Az Iszlám a fent említett természettudományok mellett hatalmas irodalmat te-
remtett, amely prózai és költői termékeivel példaképül szolgált a múltban és szolgál 
ma is a világ művelt népeinek.

Az iszlám keretében megszületett a lélek vágyódása a világszellem után, amelyből 
eredetileg kiröppent. Aszketikus hajlamú emberek, akik visszavonultak a világi élet 
hiúságaitól, külsőségeitől, igyekeztek megszabadulni a test béklyóitól. Ezek voltak 

16 (sic!)
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a misztikus szúfi k, akik lélekben egyesülni akartak az istenséggel. Révületükben 
felismerték, hogy a szeretet a világegyetem összetartó ereje, és ezáltal műveikben 
költői magaslatokra emelkedtek. 

A legrégibb misztikus mű Abul Tálib al–Makki (megh. 996)17 „Qút al – Qulúb”- ja 
és Abdul–Haqq Szab i̒n (megh. 1269)18 „Aszrar al – hikmat al – musriqiya.” Omar 
ibn al – Fáridh (megh. 1235)19 „Nazm asz – Szulúk” és „H

˘
amriya” szimbolikus ver-

seit révületben írta, amikor Mekkában megjelent előtte a próféta szelleme. Ibn al 
– ̒ Arabi (megh. 1240)20 „Futuhát al – Makkiya” és „Fuszúsz al – Hikam” c. művében 
misztikus látomásait írja le.

A szúfi  misztikusokat az ortodoxia eleinte üldözte, amíg Ghazali (megh. 1111)21 az 
„Ihyaʻ ulúm ad – din” c. művében a lelki átélés felsőbbségét hirdette és hidat vert az 
ortodoxia és a taszawwuf22 között. Ghazali elmélete az érzések fi lozófi ája, amelyben 
kifejezésre jut az ember félelme, egyedüliségének érzete és az a tudat, hogy valamely 
ésszerű és szerető Lénytől függ, akihez felkiálthat a kétségbeesés mélységéből, és 
akinek irgalma földfelettien végtelen.

Ibn Khaldún (megh. 1406)23 az iszlám egyik legnagyobb lángesze, Muqaddima–
jában lefektette azt az igazságot, hogy miként a magból a fa, a fán gyümölcs érik, 
az emberi társadalom is a fejlődés törvényeinek van alá vetve. A fejlődésnek eme 
törvényei az egész világegyetemre érvényesek: a naprendszerre, a föld geológiai szer-
kezetére, és az emberi társadalom életére is. Semmi sem áll fenn előzmény nélkül és 
semmi sincs következmény nélkül. De ez a láncolat nem mechanikus, nem önműködő, 
hanem az emberi öntudat és emberi akarat által vezetett folyamat.

17 Hadísz-tudós, jogász, szúfi  misztikus gondolkodó. Bagdadban hunyt el 996-ban.
18 Szúfi  fi lozófus, vallástudós, misztikus szerző. 1217-ben született a Pireneusi-félszigeten és 

Ceutában élt. 1269-ben hunyt el Mekkában.
19 Szúfi  misztikus költő (1181-1235). Kairóban született, sokáig élt Mekkában, majd szülőváros-

ában hunyt el. A legnagyobb arab költők közt tartják számon. 
20 Vallástudós, fi lozófus, szúfi  misztikus költő (1165-1240). Murcia-ban született, Sevilla-

ban tanult, 3 évig Mekkában élt, majd – többek közt – Szíriában, Palesztinában, Irakban, 
Anatóliában tartózkodott, Damaszkuszban hunyt el.

21 Perzsa származású vallástudós, fi lozófus, jogász, szúfi  misztikus költő (1058-1111). Az egyik 
legnagyobb hatású, legtekintélyesebb muszlim szerző. A horaszáni Túsz városában született, 
Bagdadban tanított, járt Mekkában, Jeruzsálemben, Damaszkuszban. A „szkepticista” Al-
Gazáli egyaránt volt szunnita teológus (sáfi ita) és szúfi  misztikus. 

22 A szúfi zmus erkölcsi tanításának lényegi eleme, az „iszlám lelke”, a muszlimok spirituális 
fejlődésére koncentrál. Lásd bővebben: http://tasawwuf.org/tasawwuf/

 http://www.albalagh.net/general/what_is_tasawwuf.shtml
 Letöltés ideje: 2015. november 25.
23 Történész, fi lozófus, az egyik legjelentősebb muszlim szerző (1332-1406). Tuniszban született, 

Algériában, Granandában, Egyiptomban élt és alkotott. Damaszkuszban találkozott Timur 
Lenk-kel. Megírta Észak-Afrika történetét, történetfi lozófi ai elméleteit az al-Mukaddima c. 
művében foglalta össze. 
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Minden moszlimnak öntudatában kell, hogy jelen legyen elődeinek élete, alkotása, 
és kötelességének érezze, hogy méltó legyen a dicső elődök örökségére. Az iszlám a 
jogok és kötelességek erkölcsi tanítása.

Ibn Khaldún a társadalom fenntartó erejét ebben az erkölcsi tanításban találta, 
és azt a̒szabiya–nak nevezte. Ha ez a kötelességen és önérzeten nyugvó meggyőző-
dés meglazul, a társadalom ereje meggyöngül. Legyünk büszkék moszlim elődeink 
munkájára és folytassuk minden erőnkkel azt, hogy az ̒ aszabiya önérzetét ápoljuk, 
hogy egy új iszlám–aranykor részeseivé válhassunk.

wa t̓t – taufi q min Alláh”24

Hajji Abdul Karim Germanus
az iszlám kultúrtörténetének a professzora a budapesti egyetemen
Budapest, 1970. december 9. 

24 Wa min Allah at-tawfi q. Jelentése: „És Allahtól jön/lesz a siker.” („A siker csak Allahtól ered.”)

Vallástudományi Szemle 2016 2.indd   58Vallástudományi Szemle 2016 2.indd   58 2016.06.22.   10:46:252016.06.22.   10:46:25



FORRÁS

Vallástudományi Szemle 2016 2.indd   59Vallástudományi Szemle 2016 2.indd   59 2016.06.22.   10:46:262016.06.22.   10:46:26



Vallástudományi Szemle 2016 2.indd   60Vallástudományi Szemle 2016 2.indd   60 2016.06.22.   10:46:262016.06.22.   10:46:26


