
Órarend 2017. ősz 

BMA-ARAD-124 és BMA ITAD-124 

A modern kori iszlám (13 hét) 

Szeptember 12 / 19 /26 /  

Október 3 / 10 / 17 / 24 / 

November 7 / 14 / 21 / 28 / 

December 5 / 12 / 

A félév során mindenkinek négy rövid beszámolót kell tartania, kettőt írásban, kettőt szóban. 

1. Szeptember 26. I. írásbeli dolgozat megadott témából. 

2. Október 17. és 24. I. rövid szóbeli beszámoló mindenkinek külön kijelölt témából. 

3. November 14. II. írásbeli dolgozat megadott témából. 

4. December 5. és 12. II. rövid szóbeli beszámoló mindenkinek külön kijelölt témából. 

A négy beszámoló értékelése beszámít a vizsgajegybe, annak kétharmadát teszi ki. Egy végső, 

hosszabb házidolgozat kiválthatja a maradék harmadot, és akkor nem kell vizsgázni. 

A zárthelyi dolgozatok és a szóbeli beszámolók, valamint a vizsgaanyagok, ill. az esetleges 

nagyobb házi dolgozat az iszlám néhány irányzatával foglalkoznak, amelyek az elmúlt 

mintegy 130 évben elméletileg jelentősebbnek számítanak. A történeti-politikai fejlemények 

nem tartoznak ennek az órának a témakörébe. A szükséges írott anyagokat mindenki meg 

fogja kapni. 

A főbb személyek és irányzatok, amelyekkel röviden foglalkozni fogunk, a következők: 

1. Muḥammad ‛Abduh, Ǧamāl ad-Dīn al-Afġānī és Rašīd Riḍā (Egyiptom, Afganisztán, 

Szíria-Egyiptom) – az I. zárthelyi dolgozat témája. 

2. Ḥasan al-Bannā és Sayyid Quṭb (Egyiptom) - a II. zárthelyi dolgozat témája. 

3. Muḥammad Iqbāl és Mawlānā Sayyid Abū l-‛Alā’ al-Mawdūdī (India, Pakisztán)  

4. Khomeini (Irán) 

5. Faḍl Allāh és Ḥasan at-Turābī (Libanon, Szudán) 

6. A szaúdi wahhābizmus alakulása a modern korban. 

7. Szélsőséges fundamentalista és dzsihádista irányzatok. 

(A 3-7. pontban említett irányzatokat fogjuk szóbeli diák előadások formájában feldolgozni.) 

Az órán a dolgozatírás és beszámolók mellett fennmaradó időben olyan nézeteket kívánok 

ismertetni, amelyekhez nem lehet európai nyelven hozzáférni. Ez elsősorban Maḥmūd 

Muḥammad Ṭāhā szudáni vallástudós könyvét illeti, amely egy teljesen új, „revízionista” 

iszlám képét rajzolja fel, még akkor is, ha eszméi ma még utópisztikusaknak tűnnek: „ar-

Risāla at-tāniya”. Ehhez mellékelek egy rövid, 4 oldalas angol nyelvű ismertetést. 


