
A dervisrendek létrejötte, korai rendházak 

 

1. Szúfizmus a IX-X. században 

 

1. A korai időkben egyénileg bagy csoportosan élő, vagy inkább rendszeresen összejövő 

misztikus lelkületű embereket egyre gyakrabban nevezték szúfiknak, elsősorban Iránban és 

Irakban. Ezek olyan muszlimok voltak, 

(i) akik hittek abban, hogy közvetlen kapcsolatot lehet létesíteni Istennel, és 

(ii) akik fel voltak készülve arra, hogy nagy erőfeszítéseket tegyenek azért, hogy olyan 

állapotba kerüljenek, amelyben képesek lesznek megtenni ezt, 

(iii) továbbá ennek a célnak az elérésére hasonló felfogású emberek társaságát keresték, és 

(iv) a felkészülést lelkigyakorlatokkal végezték, vezetőt kerestek, s mindezt az úton való 

szellemi haladásnak gondolták (szulúk at-taríq), az Istennél található és Istentől (al-Haqq) 

való valóság eléréséhez (haqíqa).  

 

2. Korai iszlám misztika egyik jellegzetessége az egyéni vallásosság természetes kifejeződése 

a közösségi vallással való kapcsolatában. Ez a nagy közösségtől való elfordulásban és a kis, 

meghitt közösségek keresésében jut kifejeződésre. Formája: dzikr, vagyis megemlékezés 

Istenről nevei révén, művelői zuhhád (buzgó vallásos emberek), de nussák (világtól elforduló 

aszkéták) is lehetnek.  

 

3.  (i) Fontos lépés a rendek kialakulása felé a vezető (v. mester, sejk) (mursid) és a 

kereső (törekvő, tanítvány) (muríd) kapcsolat rendszeressé válása az Út különböző állomásain 

(maqámát) át. . 

 (ii) Korai mesterek: inkább vezettek, mint tanítottak, a gyakorlat fontosabb, mint a 

bölcselet. (A tanok összefoglalása másodlagos.) 

 

4.  (i) Taríqa (út, mód, később: rend) gyakorlati módszer a kereső vezetésére egy 

bizonyos (kipróbált) rendszer szerint haladva, amely biztosítja az állomások elérése mellett az 

(elragadtatott) szellemi-lelki állapotok megtapasztalását is. 

 (ii) Később két IX. sz.-i iskolát különböztettek meg, mint irányelvet: al-Dzsunajd 

józan elmélkedését és al-Bisztámí mámoros elragadtatásait. A későbbi rendek általában 

mindkettőt tisztelték. 

 

5. Korai csoportok: laza, mozgékonytársulások. Tagjai utaztak, mestereket kerestek vagy 

helyben maradtak, mesterséget űztek vagy alamizsnából éltek. 

6.  (i) XI. sz.-ra: egyre gyakrabban kapcsolódnak (ideiglenesen vagy állandóan) 

különböző típusú szálláshelyekhez, de csak mint egyének: khánqa, ribát, záwija. Ezeket 

vallási alapítványok (waqf) tartották el, a bentlakókkal együtt, amelyeket gyakran a helyi 

uralkodó tett. Az iskola (madrasza) rendszerrel együtt tejedtek el, gyakran összeolvadva 

azzal. 

(ii) Ezekben állandó személyzet volt és viselkedési szabályokat (ádáb asz-szuhba, „A 

társas lét szabályai”) írtak elő.Először Iránban alkottak ezek hosszabb-rövidebb időre állandó 

csoportosulásokat, a vezetőik nevét viselve (pl. karrámijja Ibn Karrám-ról, mgh. 869). 

Megemlékezés összejövetelek, Isten dicsőítése mecseteikben, szúfi lelkigyakorlat vezetés a 

khánqákban. 

 (iii) A földrajzíró al-Muqaddaszí (mgh. 986 után) leírása Szúsz-ból (Khúzisztán, Irán). 

 

7. A különböző szálláshelyek jellege eltérő volt térben és időben. Szerepük a XIV. sz. után 

sokat változik. A korai időkben: 



 (i) Khánqa: ideiglenes szállás, utazóknak, vallási embereknek, szúfiknak. 

Vallásgyakorlat szabályokkal, ellátás. Ált. egyéni (nem családos). 

 (ii) Ribát: Eredetileg véderőmű, buzgó vallásos harcosoknak. Később: csak 

vallásgyakorlat céljára bentlakóknak. Szúfi tanítás. Sokszor menhely, férfiaknak nőknek 

egyaránt. 

 Záwija: egy bizonyos szent ember kis imahelye, ahol lelkigyakorlatot vezet, vagy 

visszavonul magányba. Halála után a sírja is ugyanott.  

 

8. Az első szabálykönyv: asz-Szulamí (941-1021) Kitáb ádáb asz-szuhba wa-huszn al-’isra 

(„A társaslét és a helyes együttélés szabályainak a könyve”), röviden Ádáb asz-szuhba.  

 (i) Bevezető: a Próféta erkölcsi tulajdonságai, amelyek megegyeznek a Korán 

előírásaival. 

 (ii) A társadalmi együttélés szabályainak rövid, népszerű jellegű áttekintése. Minden 

alfejezet rövid összefoglalóval, Korán idézettel vagy hadísszal kezdődik. Ezekre építi a szerző 

a szabályait. Alátámasztásul versidézetek ill. szúfi bölcs mondások.  

 (iii) Végén: két spec. alfejezet. 1. Hogyan barátkozzunk össze mindenféle emberrel. 2. 

A barátkozás eszköze nem csupán a beszéd, hanem minden testrész.  

 (iv) Hovatartozása: az ún. adab írásbeliség része, amely az általános tudás és 

műveltség részét kívánta képezni. Nincs kihangsúlyozva a szúfi jelleg.  

 (v) Forrásai: az adab, a hadísz, a versgyűjtemények, aszkéták és szúfik mondásai. 

 (vi) Cél: az együtt élő, együtt tanuló csoportok irányítása ill. annak a bizonyítása, hogy 

a szúfizmus nem tér el az ortodox, szunnita iszlámtól (nem áll idegen hatás alatt és nem síita). 

(Ld. ugyanezt al-Kálábádzí, mgh. 990, művében: Megismerkedés a szúfik irányzatával).  

 (vii) Kérdés: tényleg a szúfiknak ill. csak a szúfiknak íródott-e a mű? Vagy nem 

hangsúlyozta ki a szúfi jelleget, vagy nem is volt szúfi mű.  

 (viii) Mindenképpen jelzi: a különböző vallás (vagy misztikus út) által kapcsolódó 

emberek csoportban éltek, vagy a társadalomba beleolvadva vagy attól elkülönülve. 

 

9. Visszautalás a malámatí kérdésre: elhallgatták másoknál mélyebb vallásosságukat, 

megvetették az odaadásukkal kérkedőket (”szúfik”), de: társadalmi csoportok (kézműves, 

kereskedő stb. társulások), ill. az ún futuwwa („lovagiasság”, magas erkölcsi eszmények?) 

szövetségek tagjai voltak.  

 

10. Később (XIII-XIV. sz.) a már létezett különböző társulások és szövetségek is alapjául 

szolgáltaknak a turuq-nak (az ún. dervisrendeknek).  

 

 

1. XI. sz. vége – XII. sz.: vallási alapítványok tanintézetek (madrasza) létesítésére, mellettük 

létrejönnek szállások (khánqa) is szúfiknak 

 

2. XIII. sz.: a nagy változások, zavargások, társadalmi változások kora 

 (i) síita hatás a Fátimidák (969-1170) korából 

 (ii) az utánuk jövő Ajjúbidák (1171-1250) bátorították a szúfi szervezkedést 

 (iii) szeldzsuk török dinasztia uralma Kis-Ázsiában, Szíriában, Irakban és Iránban (XI. 

sz.-tól a XIV. sz.ig) 

(iv) mamlúk kor kezdete (1250-1517, Egyiptom, Szíria, Palesztína, Arábia)  

 (vi) mongol hódítások, pusztítások (Irán, Bagdad 1258) 

 (vi) sok menekülő Kis-Ázsiába, a közel-keleti arab térségbe (Rúmí) 

 (vii) felgyorsul a szúfi szállás- és imahelyek építése 

 (viii) a szúfik használhatják a mecseteket is összejöveteleikre (dzikr)  



 

3. Különbség a sokféle szervezet között – indíték és cél, mind erősen vallási színezetű (céhek, 

városnegyedi védszövetségek, „fiatal v. lovagi” mozgalom, szúfi szervezkedések) – nehéz 

különbséget tenni, később sokszor összeolvadtak 

Egy céh v. más szövetség gyakran azonosult egy szenttel v. renddel később 

 

4. A rendek (taríqa) szervezeti felépítése sokat köszönhet a céheknek (szinf): 

 (i) beavatási szertartás, zászlók 

 (ii) egyes khánqában élők szervezete 

 (iii) khánqa-láncok létrejötte különböző városokban, azonos eszmékkel 

 (iv) nagymester (sejk at-taríqa), helyettesek (kalifa), kezdők (muríd)  

5. Szentek, sírok tisztelete beleolvad a rendekbe, szúfi szövetségekbe (Isten barátai, aulijá’ 

Alláh)  

 

6. Különbség a népi vallásosság és a szúfi gyakorlat között u.azon szent sírjánál: 

 (i) néphit: a szent lelke lebeg a sírja fölött és azon helyek fölött, amelyek életében 

hozzá kapcsolódtak (maqám), s ott közbenjárás nyerhető tőle Istenhez 

 (ii) szúfik: sírlátogatás (zijára), a meditáció érdekében a szenttel való szellemi 

egyesülés végett 

 

7. „szentség” állapotának jellemzője a szellemi erő megnyilvánulása (karáma), ami a szentek 

csodáinak számít  

 (i) Isten ajándékai a szenteknek (szemben a próféták csodáival, mu’dzsiza, amelyek 

igazolták küldetésük isteni eredetét) 

 (ii) korai szúfik elismerték, de elhárították magukról 

 (iii) al-Qusajrí, mgh. 1070, „Levél”: a szúfiknak nincs szükségük ilyen megerősítésre, 

inkább el kell titkolniuk, ha önkéntelenül is megnyilatkozik ez a csodás erő, adomány 

 (iv) a szúfik csodái a saját lelkük megerősítésére szolgálnak, hogy jó úton járnak Isten 

közelsége felé 

 (v) egy igazi szent nem szükségszerűen tudja magáról ezt (ellenpélda: az erőszakos 

szentként való elismertetés9 

 (vi) a szúfi szent szellemi állapotáról, vezető szerepéről (pólus, pótlások) 

nagy korai irodalom, de a gyakorlati vonatkozásairól nem beszélnek 

 

8. Megnő a Próféta tisztelete és rendszeres lesz ünneplése (születésnap, maulid) 

 (i) síita utóhatás (Ali helyett) 

 (ii) Ibn Dzsubair útleíró (1183-85) többször utal rá 

 (iii) Ibn Tajmijja korában (XIII-XIV. sz.) elterjedtté vált, harcol ellene 

 (iv) asz-Szujútí (mgh. 1505) megvédi írásában 

9. A szúfi szertartások kapcsolódnak a Próféta születésnapi ünnepségeihez és tiszteletéheu, a 

Prófétáról írt dicsversek a szúfi meghallgatás szertartások részei lesznek, főleg al-Búszírí 

(mgh. 1295) Burda („A Próféta köpenye”) c. verse 

 

10. A Próféta lesz a szúfi utak (rendek) láncainak végállomása, s ő jár közbe Istennél (első 

jelei: IX. sz., vö. al-Hakím at-Tirmidzí önéletírásával) 

 

11. Változás a XIII. sz.-ban a szúfik társadalmi kapcsolataiban: 

(i) a korai szúfi csoportok elkülönülése helyett társadalmi nyitás a szálláshelyeken, 

imaházakon, majd rendházakon keresztül 



(ii) kétfajta kapcsolódás a kialakulófélben lévő rendekhez: csak misztikával foglalkozó 

buzgó vallásos tanítványok (fakírok, testvérek, ikhwán, v. dervisek) és ’világi’ tagok, akik a 

mestert ill. ’áldását’ (baraka) követik (ill. helyettese avatja be őket), de megmaradnak 

foglalkozásuk mellett 

(iii) többnyire céhekhez kapcsolódtak 

(iv) új megemlékezés (dzsikr) típusok alakulnak ki 

(v) a megemlékezés szertartásokon való részvétel lesz a rendhez tartozás jelképe 

(vi) a népi vallásosság beolvadása a rendekbe, al-Búní (mgh. 1225): rendszerezi a 

jóslás, asztrológia, varázserejű recitációk tanításait, szúfi mezbe öltöztetve őket 

(vii) as-Sádzilí (mgh. 1258, a legrégebbi szúfi rend alapítójának számít) és követői, 

tanítványai írásai a muszlim hitvallás (lá iláha illá Alláhu), a baszmala („A könyörületes és 

irgalmas Isten nevében”), az isteni nevek és a Korán szavainak (elsősorban a ’Trónvers’, ájat 

al-kurszí, varázslatos hatásairól 

(viii) mindez beépül a szúfi szertartásokba 

(ix) a népi vallásossággal való kapcsolatok mellett és ellenére növekszik a szúfizmus 

presztizse a társadalomban és a vallási emberek körében – nagyon sok vallásjogtudós nappal 

jogász, este szúfi  

 

 

"Rend a szúfi rendházban" - Kairó 

 

1. A zāwiya első megjelenése Kairóban: Ayyūbida kor, 1171-1250 
Első jelentése: mecsetsarok, tanítványok összejövetele a mesterrel (ḥalqa) 

waqf  (vallási alapítvány) → fedezi a fenntartás költségeit, a bíró ellenőrzi 

ún. tanító–zāwiya  

2. önálló építmény szúfiknak 
XV. sz. Maqrīzī: 26 Kairóban 

Ḏūn-Nūn (Qarafa) (megh. 859.) zāwiya-ját Barsbay szultán restauráltatta 

3. ṣūfī ṭarīqa összekapcsolása a zāwiya-val 
egy szúfi sejk, lakhely, család, szolgák 

gyülekezőhely a ṭarīqa tagok (atbā‛) és murīd-ok számára 

Naponta jöttek a tanítást hallgatni, meditálni, résztvenni a szertartásokon (ḥuḍūr → ḏikr) 

A sejk halála → eltemetve ott, zarándokhely (mazār), mašhad (szentély) lesz 

A sejk már életében walī (szent).  

Éves mawlid ünnepség, messzi földről megszerezni a baraka-t.  
Utód → általában a fia (XVI. sz.-tól végleg örökletes) 

Sejk: ellenőrzi a követők szellemi életét, meghatározza a zāwiya belső életét, ügyeit, a 
meditáció óráit; Korán recitálás, tanítás és ḥuḍūr látogatás. 

Csak a sejk szabta szabályok éltek, a csoport egységét a sejk személyes vonzereje őrizte 

meg, akinek az erényei és tulajdonságai tiszteletet és csodálatot ébresztettek a ṭarīqa tagjai 
között. 

A Ìānqāh-ba való belépésnek speciális szabályai voltak 

A zāwiya-ba való belépés szabályai lazák, és elhagyni is egyszerű volt.  

A zāwiya vonzereje: nemcsak az egyszerű emberek, utalkodó osztály, maga a szultán és 
emírek is 

gazdag emírek gyakran építettek zāwiya-t egy sejknek, aki néha nem fogadta el a waqf-ot, 

hogy ne legyen politikailag elkötelezett 

Adományokból élt, szétküldve a tanítványokat koldulni (szegénység, faqr) 
4. A zāwiya egyszerű épület, kicsi: 

qāÝa (imaterem), benne miḥrāb  (imairány)→ ima céljaira 

qāÝa + riwāq (szálláshelyek) sejk és a családja 



maṭbah, (konyha) mīdā’a (mosakodókút, rituális mosdásra) 

bi’r (kút), sāqiya (vízkerék), sahriğ (ciszterna), ṭaḥūn (örlőmalom) 

 
5. XIV-XV. sz.: nagyobb építmények: qubba (kupolaterem, ld. Barsbay Ǧāšankīr zāwiya) 

turba (síremlék, halála után), szemben vele két építmény: 

(i) fuqarā’ al-muslimīn "a muszlimok szegényei" számára 

(ii) fuqarā’ al-Aḥmadīya rifācīya "a rifā‛iyya rend szegényei" számára 

6. Számuk nő: Maqrīzī: 26, ÝAlī Mubārak (XIX. sz.): 225 

(Ìānqa ~ zāwiya összemosódása gyakori a későbbi időkben) 

7. Ìānqāh vs. zāwiya 

Ibn Baṭṭūṭa (1325) leírása keveri a kettőt: „sok zāwiya, Ìānqāh-nak hívják. Mindegyik 

zāwiya-t egy szúfi csoportnak tartják fenn. Legtöbbjük idegen, akik jól ismerik a szúfi 
életmódot. Mindegyik zāwiya-nak van egy sejkje és egy gondnoka. A zāwiya 

bentlakóinak naponta kétszer szolgálnak fel ételt. Az egyik feltétel az, hogy 

résztvegyenek a napi öt imán, az éjszakát bent töltsék a zāwiya-ban, és vegyenek részt 

a zāwiya qubba-jában tartott összejöveteleken.” 

A leírása a Ìānqāh-nak felel meg, de ott nincsenek összejövetelek a qubba-ban. 

Viszont a zāwiya-hoz tartozó szúfiknak nem kellett bent tölteni az éjszakát az 
alapítványban, ami túl kicsi is volt. → Ibn Baṭṭūṭa kettő keverékét írja le 

8. Ibn Ëaldūn (XIV. sz. vége): a Ìānqāh szerepe az volt, hogy elvégezzék a szúfi rituálékat 

→ ellátást ad az adab aṣ-ṣūfīya-nak (szúfi előírások könyve) megfelelően 

9. Ibn Taymīya(XIV. sz. eleje): a Ìānqāh → ṣūfīyat al-arzāq (ellátmányt kapó szúfik) 

szemben ṣūfīyat ar-rasm (a szertartások szúfijai) → zāwiya-ban 

ṣūfīyat al-arzāq → adab ahl aṭ-ṭarīq (šarīÝa!) 

Ìānqāh:-ba kerülés: kiválasztás útján  

zāwiya:: nyitott bárki számára belépés 

10. Ìānqāh:  

a) speciálisan egy csoport szúfinak alapítva 

b) adab, minden idejüket istentiszteletnek és meditációnak, misztikus rituáléknak 
szentelik 

c) nem speciálisan egy sejk részére 

d) a Ìānqāh:: az alapítóról kapta a nevét, nem a sejkről 

nem egy bizonyos ṭarīqa vagy sejk körül 
a vezető sejk kinevezése az alapító joga, eltávolítható 

e) a waqf rögzítette a közösségi élet szabályait a Ìānqāh-ban 

f) a sejk és a szúfik állandó lakhelye a Ìānqāh-ban van 

g) wazīfat at-taṣawwuf (a szúfik vallási kötelezettségeinek meghatározása) 

h) a fizetéseket a waqfīya (alapítólevél) rögzítette 
i) a szúfik függetlenek a sejktől 

j) ha a szúfik vagy a sejk nem tartják be a törvényt, a nāẓir (igazgató, ellenőr) 

eltávolíthatja bármelyiket 

k) ribāṭ: menedék szúfiknak és mindkét nembeli szegényeknek vagy elesetteknek, 
nem szükségszerűen a a sejk vagy ṭarīqa körül. Szúfik –nem szúfik, utazó, 

nyugalmazott katonák, hontalan férfi-nő, nagyon sok speciálisan nőknek fenntartott 

ribāt volt 
az egyéni vallásosság színterei 

l) később eltűnnek a Ìānqāh-k, és a zāwiya száma nő 

m) XV. sz. a Ìānqāh-n és a zāwiya-n belüli lakórész neve lesz ribāṭ 

az oszmán korban végleg eltűnik 

o) Ìānqāh – szoros kapcsolat az uralkodó elittel, jelentősebb épület 



11. Az első Ìānqāh: a Szaladin szultán alapította 1173-ban Sacīd as-Sucadā’ („a boldogok 

boldoga”) az egykori fátimida hatalmi központban 

kifejezetten síita ellenes jelleggel (a síita Fátimidák elűzése után) az idegen, 
elsősorban szíriai szúfik számára 

300 fő részére szálláshely („szerencsétlen szegények/szúfik” részére) – „túlnépesedés” 
a mamlúk korban (kitelepítenek 60 vesztegetéssel bekerültet) 

Feleséget, gyereket, rabnőt nem lehet bevinni 
El lehet utazni két hónapra Mekkába vagy Egyiptomon belül, a helyet fenntartják (de: 

esetleg másik szobát, bayt) 

Havi ellátmány, szappan, mécses, olaj, gyertya, ruházat, napi kenyér és húsadag, saját 
konyha és fürdő (csak bentakóknak) 

Kötelezettség: a szabályok betartása, kötelező imán részvétel 

Nem volt minaret és pénteki szentbeszéd (huṭba) – a szomszédos al-Hákim mecsethez 

vonultak a szúfik, nagy tömeg vette körül a menetet áldásért (baraka) 
Nem temették el a szúfikat az épületben, hanem a közeli Turbat aṣ-Ṣū-fiyya-ban 

(„Szúfik sírhelye”)  

12. Barsbay Ǧāšankīr szultán mauzóleuma és Ìānqāh (1309-10), a fátimida negyedben, 
szemben az Szaladin-féle építménnyel 

 Belül: ribāṭ (lakhely a szúfiknak) és qubba (sírterem), mecset (imádkozás, meditáció, 

Korán olvasás), fürdő nem volt (külön fürdőpénz a szúfiknak) 
 400 szúfinak ellátás, nappali tartózkodás (kötelezően) 

éjszakára csak 100 (hontalan vagy idegen) 
 Foglalkozás: pénzkeresés tilos a rendházon kívül, bent: csak vallásos tevékenység 

(Korán másolás, vallási könyvek rövidítése tankönyvnek) 

Sejk: kinevezéssel (szultán v. megbízottja), betartatja a szabályokat, meghatározza a 
vallási-szellemi tevékenységeket, vezeti a szertartásokat (ḥuḍūr, „jelenlét” azaz a sejk 

jelenlétében, Isten színe elé kerülni a megemlékezéssel) 

Naponta imádkozás az alapító sírjánál (az alapítólevél előírása) 
 

 


