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Vizsgatételek 

 

I. Mahmoud Mohamed Taha: The Second Message of Islam 

(A könnyebb követhetőség érdekében külön vettem az egyes fejezetekre vonatkozó tételeket.) 

 

5. „The First Message” p. 124 

 

1. Hogyan különbözteti meg Taha a Korán mekkai és medinai kinyilatkoztatásait? 

2. Mit ír Taha a betűkről és írásról, ill. ezek kapcsolatáról a Koránnal? 

3. Mit mond Taha „az igazhívők nemzetéről” (ummat al-mu’minīn)? 

4. Mit ír Taha a ǧihād-ról? 

5. Mit ír Taha a rabszolgaságról? 

6. Mit ír Taha a férfiak és nők egyenlőtlenségéről? 

7. Mít ír Taha a többnejűségről? 

8. Mit ír Taha a férfi válásról? 

9. Mit ír Taha a fátyolviselésről és a férfiak és nők erőltetett elkülönítéséről? 

 

6 „The Second Message” p. 146 

 

10. Mit ért Taha a „dikr” és „iṭlāq” kifejezéseken? 

11. Hogyan használja Taha a „muszlimok” kifejezést, megkülönböztetve a „hívőktől”? 

12. Mit ért Taha „a jó társadalom” alatt? 

13. Hogyan értelmezi Taha a gazdasági egyenlőséget és a szocializmust? 

14. Hogyan értelmezi Taha a politikai egyenlőséget és a demokráciát? 

15. Hogyan magyarázza Taha a šūrā és zakāt fogalmakat? 

16. Mit ért Taha társadalmi egyenlőségen? 

 

„Conclusion” pp. 165-170 

 

17. Hogyan értelmezi Taha az egyéni (šarī‛a fardiyya) és közösségi törvény különbségét? 

18.Mit mond Taha, mi a különbség a két üzenet között társadalmi szempontból? 

19. Mit mond Taha az „első üzenetből” a „második üzenetbe” való felemelkedésről? 



 

II. Lila Abu-Lughod: Local Contexts of Islamism in Popular Media. 

 

1. Az állam hozzáállása az iszlamizmushoz megjelenéséhez a tv-ben 1992 előtt és után. 

2. A 90-es évek egyiptomi tv sorozat stratégiái: (i) A szélsőségesek lejáratása. 

3. A 90-es évek egyiptomi tv sorozat stratégiái: (ii) A hagyományos vidéki kulturális értékek 

feltámasztása. 

4. A 90-es évek egyiptomi tv sorozat stratégiái: (iii) Muszlimok és koptok együttélése. 

5. El lehet-e választani az iszlámot a nemzetállamtól?  

6. A szélsőséges vallási irányzatok és vallásosság támadásának kettős hatása. 

7. „Jó és rossz iszlám” tanítása és ennek hatásai. 

8. A szélsőségesek elleni harc társadalmi hatása. 

 

III. Az Irhāb wa-kabāb és az al-Irhābī c. filmek összehasonlító elemzése 

 

IV. „Faces of Fundamentalism: Hassan al-Turabi and Muhammed Fadlallah” 

 

1. Miben látta a szerző 1994-ben a 80-as és a 90-es évek fundamentalizmusának helyzetét? 

2. Miben hasonlít és miben különbözik egymástól Turābī és Faḍlallāh egyénisége és tanítása? 

3. Kiket tekintenek ellenségnek, ill. barátnak, és miért? 

4. Mit mondtak a Salman Rushdie-ról szóló iráni fatwáról? 

5. Hogyan vélekedtek az iszlám és Amerika viszonyáról? 

6. Mit mondtak a demokráciáról? 

7. Mi volt a véleményük az iszlám rendszerről, ill. annak eljöveteléről? 

8. Mi volt a véleményük az iráni forradalomról ill. rendszerről (wilayat-i faqih)? 

 

V. Dévényi Kinga: Kényszerválás az egyiptomi bíróságokon a 20‒21. században 

c. előadása 2018. január 16. 17:30 IV/B 172. terem 

 

Az előadásra vonatkozó kérdéseket már megkapták, de megismétlem őket: 

 

1. Milyen büntetést ró ki az iszlámjog a hitehagyottra, ill. milyen engedményeket tesz a 

büntetés végrehajtása előtt? 

2. Mi számít hitehagyásnak az iszlám jog szerint? 

3. Kik és mire akarják felhasználni napjainkban Egyiptomban a hitehagyási pereket? 

4. Milyen indokkal vádolták hitehagyássaal a neves egyiptomi orvosnőt-írónőt, Nawál 

Szaadáwit a 2000-es évek közepén? 

5. Mit mondanak a modern egyiptomi állami törvények a hitehagyással kapcsolatban? 

6. Milyen érvekkel utasította el az ügyészség az iszlamista ügyvédnek az írónő ellen 

benyújtott vádindítványát? 

7. Mi történt egy évtizeddel korábban a liberális gondolkodó egyetemi tanár, Abu Zajd elleni 

hasonló perben? 

Plusz kérdés (mer nyolcan vannak): 

8. A kuvaiti hasonló per kimenetele az 1990-es években. 


