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Vizsgatételek 

 

Goldziher: Előadások az iszlámról 

 

II. Fejezet: A törvény fejlődése 

 

1. A hódítások jogi következményei. 

2. Az iszlám és a más hitűek vallásgyakorlása. 

3. Az első jogi forrás, a szunna. 

4. A hadíszok gyűjtése, bírálata. 

5. A hadíszok céljai és szerepük a vallási élet formálásában. 

6. Az iszlám törvényeinek fejlődése, a négy jogi iskola. 

7.A (köz)megegyezés és csalhatatlansága. 

8. A jogi-rituális iskolák különbségei. 

9. A borivás tilalma. 

10. Népi babona és jogi kazuisztika („szőrszálhasogatás”) 

 

III. fejezet: Dogmatikai fejlődés 

 

11. Ellentmondások a Tanokban – a szabad akarat kérdése. 

12. Az Omajjádok vallásossága. 

13. A türelmes tanítás, a murdzsiʽa hívei. 

14. Az eleve elrendelés kérdései. 

15. A kadariták (qadarijja). 

16. A mu’tazilita irányzat, a vallásfilozófia kialakulása. 

17. A valláserkölcs kérdései: mi a jó és rossz. 

18. Az antropomorfizmus. 

19. A Korán teremtetlen vagy teremtett. 

20. A muʽtazilita racionalisták türelmetlensége. 

21. Asʽarí. 

22. Az asʽariták tanai, a közvetítés. 

23. Az asʽarita természetfilozófia. 

 

IV. Fejezet: Aszketizmus és szúfizmus 

 

24. A világ, a földi élet tagadása. 

25. Irányzat az aszkétizmus ellen az Omajjád korban. 

26. Isten szolgái (ʽubbád) mozgalma Irakban. 

27. Litugikus és etikus túlhajtottság az aszkéták körében. 

28. Két ellentétes irányzat: a földi és az égi boldogság keresése. 

29. A szúfi lét alapvető célja. 

30. Az allegórikus értelmezés a misztikában. 

31. A szúfizmus alapvető (belső) tanításai és (külső) megjelenésük.  



32. A szúfik és a törvények. 

33. A szúfizmus és az istenszeretet. 

34. Al-Kusajri és a szúfizmus pozitív vallásossága. 

35. Al-Ghazáli és a misztikus eszmék behatolása a törvényekbe. 

36. A hitetlen (káfir) az iszlámban. 

 

V. Fejezet: Az iszlám szektái 

 

37. A szektásodás okai. 

38. Mohamed utódlásának a kérdése, a kháridzsiták. 

39. A síita ellenzék létrejötte. 

40. A síiták megpróbáltatásai. 

41. Az imámság síita elmélete. 

42. A túlzó síiták. 

43. Az imámok csalhatatlansága. 

44. Az imám eltűnése és visszatérése. 

45. A Mahdi tan a síitáknál. 

46. A síita dogmatika eltérései a szunnitáktól. 

47. Síita és szunnita rituálé és jog – hasonlóságok és eltérések. 

48. Síita emlékezet – az ásúrá. 

49. A zajditák. 

50. Az iszmáiliták. 

 

VI. Fejezet: Későbbi alakulások 

 

51. Újítás és újraértelmezés a szunnita jogi iskolákban. 

52. Az eretnek újítás. 

53. Népi kultikus gyakorlat. 

54. Ibn Tajmijja. 

55. A vahhábiták. 

56. A bábista mozgalom. 

57. A beháizmus. 

58. Az ahmedijja mozgalom Indiában. 

59. A Szafavidák Perzsiában. 

60. A pániszlám mozgalom. 

 

Tételek az órai előadások alapján 

 

61. A kháridzsiták és az elnevezés különböző értelmezései. 

62. Mit jelent a „hitetlennek tekintés” (takfír) elve? 

63. Melyek voltak a fő kháridzsita irányzatok? 

64. Mi volt a különböző irányzatok véleménye azokról, akik főbűnt követtek el? 

65. Melyek a legfontosabb kháridzsita szekták és mik voltak a nézeteik? 

66. Mi a különbség az igazhívő (múmin) és az egyistenhívő (muwahhid) között? 



67. kháridzsita szekták napjainkban, a nevük és tanításaik. 

68. Melyek voltak a legfontosabb VIII.-X. sz.-i fejlemények az iszlám teológiában? 

69. Kik voltak a murdzsi’iták és melyek voltak főbb tanításaik?  

70. Mit tud Haszan al-Baszrí nézeteiről? 

71. Kik voltak a muʽtaziliták? Hogyan nevezték őket az európai tudományban?  

72. Melyek a legfontosabb muʽtazilita tanítások? 

73. Mi volt a muʽtaziliták öt alapelve? 

74. Mit tud a muʽtaziliták ellenfeleiről, a hanbalitákról? 

75. Mi volt a mihna (inkvizíció) és milyen választ várt a Koránnal kapcsolatban? 

76. al-Asʽarí és a dialektikus teológia (kalám). 

77. Az asʽarita - hanbalita vita kezdete – a racionális beszéd a vallásban. 

78. Az emberi szabadakarat kérdése. 

79. Hogyan egyeztethető össze az isteni mindenhatóság és az emberi felelősség? 

80. Mi volt al-Asʽarí híres példázata a Paradicsom és Pokol lakóiról? 

81. az asʽarita nézetek viszonya a muʽtazilitákhoz és a hanbalitákhoz. 

82. al-Asʽarí vitája a hanbalitákkal, levelének ismertetése. 

83. Kik voltak az ún. neo-hanbaliták? 

84. ʽAbd ar-Rahmán Ibn al-Dzsauzí neo-hanbalita eszméi.  

85. Taqí d-Dín Ahmad Ibn Tajmijja élete és tevékenysége. 

86. „A saríʽa alapú politika az uralkodó és az alattvalók javára” c. mű ismertetése. 

87. Ibn Qajjim al-Dzsauzijja élete és tevékenysége. 

88. Ibn Tajmijja könyve a szúfi szertartások és népi ünnepek ellen.  

89. Ibn Tajmijja a sírok látogatása ellen.  

90. Ibn Tajmijja leglényegesebb kifogásai az ünnepek és sírlátogatás ellen. 

91. Vita a temetkezési építmények törvényességéről. 

92. Milyen tilalmak vannak a sírokkal, sírépítéssel kapcsolatban? 

93. Milyen jelentősége van annak, hová épül egy sír? 

94. Mi az iszlám hivatalos álláspontja a sírnál való imádkozással kapcsolatban? 

95. Mi a helyzet a sírok fölé húzott építményekkel?  

96. Melyek a törvényes és melyek a törvénytelen ünnepek Ibn Tajmijja szerint? 

97. Milyen három elem határozza meg az ünnepeket Ibn Tajmijja szerint? 

98. az időpont szerepe az ünnepek megítélésében Ibn Tajmijja szerint. 

99. Milyen szerepe van a helynek az ünnepek megítélésében Ibn Tajmijja szerint? 

100. Milyen szerepe van a az ünnepek megítélésében Ibn Tajmijja szerint? 

101. Melyek a sírépítés vallási szabályai? 

102. al-Huszajn halála [680] a síita eszmék fejlődése szempontjából. 

103. Kik az imámita síiták? 

104. Mit jelent a taqijja ? 

105. Milyen kapcsolat van az iszmáiliták, a qarmatik és a fátimidák között? 

106. Ki voltak a nizáriták? 

107. Ki volt Haszan- i Szabbāh, miféle szerepe volt az iszmáilita mozgalomban? 

108. Kik voltak az aszaszinok, és honnan ered az elnevezésük? 

109. Ki volt a Hegyi Öreg és honnan kapta elnevezését? 

110. Az aszaszin legendák és kapcsolatuk a történelmi tényekkel. 



111. Marco Polo keleti útibeszámolója és az aszaszin legendák. 

 

W. Montgomery Watt: Islamic Philosophy and Theology 

 

112. A szekták kialakulásának a kezdetei. 

113. A korai síiták. 

114. A muʽtazilita kalám (vitatkozó teológia) tudomány. 

115. Politika és teológia kapcsolata az Abbászidák korában. 

116. Hivatalnokok és vallástudósok az abbászida korban. 

117. al-Asʽarí – a muʽtaziliták és a hanbaliták között. 

118. A hanbalita mozgalom vitalitása. 

119. A wahhábita mozgalom. 

 

 

Megjegyzés: A könyv kijelölt részei segítenek más, az órán tárgyalt kérdések 

megválaszolásában is. 


