
BBN-ARA11-302 Iszlám misztika 2.  

Vizsgatételek – 2017. tavasz 

 

A./ „Dervisek és dervisrendek” c. könyv tételei: 

 

I. fejezet: A dervisrendek létrejötte 

 

1. A misztikus rendek kezdetei a IX-X. sz.-ban, a korai szúfi szálláshelyek jellegzetességei. 

2. A rendházak szabályai a XIII-XIV. sz.-ban, Sulamī „A társaslét szabályainak a könyve”. 

3. A XIII. sz.-i változások, a Fátimidák bukásának hatása a szúfi rendek kialakulására. 

4. A rendek hasonlósága és kapcsolata más szervezetekhez. A szúfi rendek tagjainak két köre. 

5. Népi vallásosság és a szúfi gyakorlat a sírkultuszban. A Próféta tiszteletének a kialakulása. 

6. Népi kultúra és szúfizmus, a rendek szerepe a mamlúk kori Egyiptomban. 

7. A szúfi sejkek népszerűsége, prédikációik jellege. Ibn ’Atá’ Alláh prédikációi. 

 

II. fejezet: Suhrawardī: Szúfi szabályok a tanítványoknak 

 

8. asz-Szuhrawardí élete és tevékenysége. A „Szúfi szabályok tanítványoknak” c. könyve. 

9. A „Szúfi szabályok” az iszlám alapvető tanításairól, az Istenhez és törvényeihez való viszonyról? 

10. Szúfik, világi foglalkozások, az emberek és a szúfik különböző csoportjai a „Szúfi szabályokban”.  

11. Mit ír a „Szúfi szabályok” a tudósokról, a kérdésekről és válaszokról, a szúfi erkölcsről? 

12. A szúfi út kezdete a „Szúfi szabályok” szerint.  

13. Az állomások és állapotok a „Szúfi szabályok” szerint. 

14. A tanítványok viselkedésének a szabályai, viszonya a többiekhez a „Szúfi szabályok” szerint. 

15. A tanítvány és a lélek viszonya a „Szúfi szabályok” szerint. Az emberi szervek szabályai. 

16. A tudás fajtái és viszonya a cselekedetekhez a „Szúfi szabályok” szerint. 

17. A társas lét szabályai, a szúfi és a hānqa a „Szúfi szabályok” szerint. 

18. Az utazás, ruházat, étkezés, alvás szabályai a „Szúfi szabályok” szerint. 

19. A meghallgatás, szabályok tanítványoknak a „Szúfi szabályok” szerint, a figyelők típusai. 

20. A koldulás, betegség és halálos betegség a „Szúfi szabályok” szerint. 

21. Az engedmények (ruhṣa) szabályai a „Szúfi szabályok” szerint. 

 

III. fejezet: A mester 
 

22. Mi jellemzi a mester-tanítvány viszonyt a szúfizmusban? A mester feladatai. 

23. at-Tirmiḏī mester keresése. Hogyan ír Baqlī a mesteréről? 

 

IV. fejezet: Magány és elkülönülés 

 

24. Az elkülönülés igazolása a hagyományok alapján, a félrevonulás feltételei, a magány előnyei.   

25. Visszatérés az elkönülés után, a tudásában biztos misztikus feladata az emberek között. 

 

V. fejezet: Dervisek 
 

26. A dervisöv hét felkötése és leoldása, a rendbe való felvétel beavatási szertartása. 

27. A vándordervisek, tíz kötelező tulajdonságuk Vámbéry leírása alapján. 

28. A dervisrendek kialakulásának okai és körülményei. A raḥmāniyya rend. A naqšabandiyya rend. 

29. A megemlékezés két fajtája. A csendes megemlékezés és a hangos megemlékezés igazolása. 

 

VI. fejezet: A megemlékezés elmélete 
 

30. A megemlékezés és a meghallgatás Huğwīrī, Kalābāḏī és Tirmiḏī szerint. 

31. Mit ír al-Kalābāḏī a meghallgatásról? Mit írt Abū Madyan a meghallgatás természetéről?  

32. Ismertesse az ún. meghallgatás vitát! Mi volt a véleménye al-Ġazālī-nak a meghallgatásról? 

33. Ġazālī a megemlékezésről, öt fajtájáról, a szúfi összejövetelekről. 



34. Ibn ‛Aṭā’ Allāh és az Üdvözülés kulcsa. A megemlékezés természete és magyarázata. 

35. A hangos megemlékezés, a megemlékezés előírásai, a hitvallás két része az Üdvözülés kulcsában. 

36. A megemlékezés elhagyása, haszna az utazók számára Üdvözülés kulcsa c. műben. 

37. A megemlékezés alapja az őszinteség. A megemlékezés indítéka csak szellemi lehet. 

 

VII. fejezet: A megemlékezés gyakorlata 
 

38. A közösségi szertartások szerepe a szúfiknál, a ’jelenlét’ (ḥaḍra) szertartás, a rifā‛iyya imakönyv. 

39. A megemlékezés szertartások időpontja, Megemlékezés magányban. A ğazūliyya rend. 

40. A raḥmāniyya rend megemlékezés szertartása. 

41. A megemlékezés elemei, a sejk szerepe, a légzés szerepe a raḥmāniyya rend szertartásain. 

42. Hogyan írja le Vámbéry a dervisek összejöveteleit? A derviskör három jelenete Vámbéry szerint. 

43. A szentek és a Próféta születésnapi ünnepségei, leírásuk, kritikájuk.  

 

VIII. fejezet: A naqšabandī rend 
 

44. A naqšabandī rend története. A naqšabandiyya hagyományai. 

45. A megemlékezés a naqšabandiyya útnál, csendes és hangos megemlékezés 

46. A naqšabandī rend tizenegy alapelve. A naqšabandī út hitvallása. 

47. Naszreddin Hodzsa történeteiből – tanulságok a történetek vázlatai alapján. 

 

B./ Tételek az órai előadások alapján 

 

A szúfi rendházak 

 

48. A záwiya és első megjelenései. A záwiya szerepe a szúfi csoportok életében. 

49. A sejk és a záwiya viszonya. A tanítvány és a záwiya kapcsolata. 

50. Mi a khánqa és mi a különbsége a záwiyával szemben? A khánqa szerepe és működése. 

53. A khánqa belső szervezete – a sejk, a nagysejk 

54. A khánqa belső szervezete  – szúfi foglalkozások. 

 

Ibn ’Adzsíba: „Az isteni látomások – az alapvető tanulmányok” c. műve 

 

55. „Az isteni látomások” c. mű szerzője, a sádzilijja rend és a darqáwijja alrend. 

56. Melyek „Az isteni látomások” fejezetei? 

57. Melyek a sejkre vonatkozó törvények „Az isteni látomások” szerint? 

58. Miért van szükség sejkre „Az isteni látomások” szerint? 

59. A sejk és az akaró (tanítvány) típusai „Az isteni látomások” szerint. 

60. Mit mond „Az isteni látomások” az utazásról. 

61. Hogyan gyógyít a sejk „Az isteni látomások” szerint? 

62. A sejk lét szabályai „Az isteni látomások” szerint. 

 

A dervisrendek tevékenysége 

 

64. A „rend” jelentése, a rendek tagjai, egymáshoz való viszonyuk. 

65. A szeretet szerepe mester és tanítvány viszonyában. 

66. Mit jelent a „vezetés” a dervisrendeknél? 

 

A szúfi imádságos könyvek 

 

67. Az íszáwí rend imakönyve. 

68. A wird és a hizb jelentése, tartalma. 

69. „Wazífa zarrúqijja címének jelentése és tartalma. 

70. Mit tartalmaz a sádzilí rend imakönyve, az „Erőgyűjtések”? 

71. Melyek a legfontosabb könyörgés típusok a két imakönyvben? 



A szanúszijja rend 

 

73. Líbia a XIX. században, a beduin élet körülményei. 

74. A Nagy Szanúszí élete és tevékenysége, a rend megalapítása. 

75. A szanúszi rend szabályai. 

76. A szanúszi rend szerepe a törzsi társadalomban. 

77. A Nagy Szanúszi fiának, a Mahdinak a tevékenysége. 

 

Megjegyzés: Minden vizsgázó két tételt kap, egyet az 1-47. tételből, egyet pedig a 48-77. tételből. 


