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Modern

fundamentalisták



1. A fundamentalizmus

⚫ Meghatározása:

⚫ Egy vallás, elsősorban az iszlám, ősi vagy 

alapvető tanításainak a szigorú fenntartása. 

⚫ Az iszlámon belül vannak olyan muszlimok, 

akik az iszlámból „izmust csináltak,  

összefogott, egyszerűsített ideológiával, 

kidolgozott stratégiával és határozott politikai 

elképzelésekkel. 



Célja

⚫ Az egész nem muszlim világ ellen akarnak 

harcolni, céljuk azonban elsősorban 

hatalomhoz jutni saját országaikban.

⚫ A terrorizmus nem azonos a 

fundamentalizmussal!



Ellentmondások

⚫ Az ún. fundamentalista iszlámnak számtalan 

ellentmondása van. Egyrészt úgy jelentkezik, 

mint új vallásosság, amely megerősíti a 

mindenható Istenben való hitet. Másrészről 

militáns ideológiaként jelenik meg, amely itt 

és most akar politikai cselekvést. Egyik nap a 

vezetőjük megbékélést hirdet a nyugati 

világgal, másnap egy másik vezető dzsihádot 

hirdet a Nyugat ellen, érzékeny történelmi 

sebeket tépve fel. 



Megújítók és fanatikusok

⚫ Sok nyugati elemző szerint meg kell 

különböztetni, ahogy a muszlimok is teszik, a 

megújítókat, újjáélesztőket (mudzsaddid, 

muhjí), akik a vallásgyakorlatukat akarják 

elmélyíteni, és a fanatikusokat és 

szélsőségeseket, akik a hitüket politikai 

célokra használják. 



Iszlám és hatalom

⚫ De: a megújítókból szélsőségesek lesznek 

(és fordítva), megnehezítve az osztályozást. 

Mindegyik fajtája egy eszme körül forog: az 

iszlámnak hatalommal kell rendelkeznie a 

világban. Ez az igaz vallás, Isten vallása, és 

az igazsága a hatalmában nyilvánul meg. 



A hit és hatalom összefüggése

⚫ Amikor a muszlimok igazán hittek, akkor 
hatalommal rendelkeztek. Ez a hatalom azért 
veszett el a modern korban, mert az igaz 
iszlám útját nagyon sok muszlim elhagyta és 
visszatértek a mohamedi kinyilatkoztatás 
előtti időkhöz (újkori pogánykor). Ha viszont 
most a muszlimok visszatérnek az eredeti 
iszlámhoz, akkor meg tudják őrizni, sőt, 
helyre tudják állítani a hatalmukat.



Magánélet és közélet

⚫ Ez a visszatérés csak akkor lehet hatásos, 

ha átfogó jellegű – az iszlám szolgál 

megoldással minden kérdésre ezen a 

világon, a közéleti politizálástól a magánéleti 

viselkedésig. Nem pusztán vallás, a nyugati 

értelemben, hit Istenben. 



Isteni törvények

⚫ Változtathatatlan isteni eredetű 

jogrendszerrel rendelkezik, amely az élet 

minden vonatkozásával foglalkozik, és olyan 

ideológia, teljes hitrendszer, amely 

rendelkezik az állam és a világ egész 

szervezetére vonatkozóan.



Iszlám állam

⚫ Mindezt csak egy valódi iszlám állam tudja 

megvalósítani, amely Isten fennhatósága 

alatt működik. Ennek elérésére minden 

eszköz megengedhető, amelyet az iszlám 

saját kódrendszere alapján ésszerűsíthető. 

Ez lehet rábeszélés, ravaszság és erőszak. 



Egységes nézet

⚫ Egy évszázad alatt ez az eszme összefüggő 

ideológiává formálódott, amelyik meglepő 

egységet mutat tartalmában és formájában 

az iszlám világ tágas térségében.



2. Fundamentalista előfutárok – 1.

⚫ Dzsamál ad-Dín al-Afghání (1838-1897)



Fundamentalista előfutárok – 2.

⚫ Elsőnek az ő működése során öltött némileg 

összefüggő alakot az iszlám hatalmának a 

visszaállításáért és az európai 

előrenyomulás megakadályozásáért folytatott 

intellektuális küzdelem.



Fundamentalista előfutárok – 3.

⚫ A nyugati racionalizmus befolyása, az iszlám 

egységére való törekvés, a nyugati 

imperializmus kritikája, a modern civilizáció 

átvétele – reformer, megújító és agitátor, 

liberális és szélsőséges volt egyszerre.



Fundamentalista előfutárok – 4

⚫ Az iszlám egység ügyének a harcosa 

(ittihád-i iszlám) 

⚫ al-’Urwa al-Wuthqá c. folyóirat közösen az 

egyiptomi Muhammad ’Abduh-val

⚫ („A Legerősebb Kötelék”, vagyis a török 

szultánság mint kalifátus)

⚫ A pán-iszlám törekvések hangsúlyozása



Fundamentalista előfutárok – 5.

⚫ Haszan al-Banná (1906-49)

⚫ Al-Afgháni utáni nemzedékek – Európából 

kölcsönzött (?) nacionalizmus

⚫ Iszlám fundamentalizmus kiveszett – Arnold 

Toynbee, 1929

⚫ 1929: al-Banná létrehozza a Muszlim 

Testvérek (al-Ikhwán al-muszlimún) 

szervezetet (szúfi mintára), az első modern 

fundamentalista mozgalmat



Fundamentalista előfutárok – 6.



Fundamentalista előfutárok – 7.

⚫ Háttér: növekvő ellenérzés a külföldi 

dominanciával szemben. Kettős identitás: (i) 

Nyíltan társadalmi-politikai megújulási 

szervezet, rendes tagsággal, erkölcsi 

megtisztulás, társadalmi jószolgálat (ii) Titkos 

apparátus, fegyverekkel és kiképzéssel –

részt vesznek az I. Palesztin háborúban, 

Egyiptomon belüli erőszakos cselekmények 



Fundamentalista előfutárok – 8.

⚫ A törvényesség határán – Nászir elnök 1954-

ben feloszlatta hivatalosan



Fundamentalista előfutárok – 8.

⚫ Nawwáb Szafavi Iránban (1923-1956) 

teológiai hallgató



Fundamentalista előfutárok – 10.

⚫ Növekvő nemzeti mozgósítás az idegen 

befolyás ellen – titkos szervezet: „az iszlám 

elkötelezettjei” – nem tömegszervezet, 

vezetőjét kivégezték, a későbbi ájatolláh, 

Khomeini is tagja volt.



Fundamentalista előfutárok – 11.

⚫ A fundamentalista mozgalmak általános 
politikai jegyei: idegenellenesség, a gyenge 
hatalom helyett erős hatalom, a pártpolitika 
és demokrácia elutasítása

⚫ Erőszakra buzdítanak, de nem vállalják érte 
a felelősséget, pániszlám jelleg, a modern 
technikai eszközök kihasználása, néha még 
a szunnita-síita ellenérzéseket is sikerül 
(ideiglenesen) áthidalni.



3. Forradalmi ideológia – 1.

⚫ A pakisztáni Mawdudi

⚫ Mawlana Abu’l-A’la Mawdudi (1903-79) fő 

ideológus, minden nyelven terjesztették 

műveit, az iszlám világban és azon kívül is.

⚫ Újságíró, politikus, csak alapfokú vallási 

nevelésben részesült. 



Forradalmi ideológia – 2.



Forradalmi ideológia – 3.

⚫ Az indiai-pakisztáni Dzsamáat-i Iszlámi 
(Iszlám Közösség) alapítója: meggyőzéssel 
előkészített forradalom. 

⚫ A hatalom egyedül Istené, amelyet az ő 
áldásával egy igaz uralkodó gyakorol, az 
isteni törvény révén. 

⚫ Nem muszlimoknak és nőknek nincs helyük 
a vezetésben (India a II. VH előtt)

⚫ Nincs személyes és magánügy.



⚫ Elvetett mindent, ami nem erősíti a hitet

⚫ Elutasította a női emancipációt

⚫ A Próféta hagyományait egyéni intuíciója 
alapján értékelte „Megérzem, hogy mi 
lehetett a Próféta szándéka, mit mondhatott 
és mit nem.”

⚫ Nem voltak követői, nem juthatott a hatalom 
közelébe, hatása a XX. sz. végén erősödött.



Forradalmi ideológia – 4.

⚫ Szajjid Qutb, egyiptomi tanító (1906-66)



Forradalmi ideológia – 5.

⚫ Irodalmár, Amerikai tanulmányút – elriasztja

⚫ Modern Korán kommentár (tematikus): „A 

Korán árnyékában” (Fí zilál al-Qur’án)

⚫ Muszlim Testvérek – Nászir elleni 

merényletkisérlet miatt börtön, ott írja 

türelmetlen forradalmi műveit. Leghíresebb: 

„Mérföldkövek” (Ma’álim fí t-taríq).



Forradalmi ideológia – 6.

⚫ Élcsapat, a hanyag muszlimok elítélése 

(„hitetlenítés”): új pogánykor (dzsáhilijja 
dzsadída), fegyveres harc

⚫ Alapgondolat: a keresztények körében a 

„keresztesháború” gondolata uralkodik az 

iszlám elsöprésére, ezzel kell szembeszállni 

(dzsihád)

⚫ Kivégezték a börtönben, hatása 1980 után 

lett erős az iszlám világban és a nyugati 

muszlimok körében



Forradalmi ideológia – 7.

⚫ Rúholláh Khomeini ájatolláh (1902-89) Irán



Forradalmi ideológia – 8.

⚫ Az első sikeres iszlám forradalom szervezője 

és ideológusa (hangszalagok mecsetekben 

száműzetése idején, Franciaországból).



Forradalmi ideológia – 9.

⚫ Mivel az iszlám állam az iszlám jogon alapul, 

annak ismerete elengedhetetlenül kötelező 

az uralkodó számára, ezért csak vezető 

vallástudós (ájatolláh) lehet uralkodó

⚫ Átveszi Szajjid Qutb gondolatát a keresztes 

háborúról: a Nyugattal szembeni harc.



Forradalmi ideológia – 10.

⚫ Hatása a szunnita iszlámra is, de a 

vallástudósok vezette állam gondolata nem 

tetszett a szunnita fundamentalistáknak –

többségük laikus, míg szerintük a 

vallástudósok a világi hatalmat támogatják.

⚫ Ennek ellenére a 80-as években az iráni 

példa mozgósítja a szunnita 

fundamentalizmust is.



Forradalmi ideológia – 11.

⚫ Erőszak – alapelv, de nem jelenti a 

szükségtelen kockázatot (a 

fundamentalizmus nem terrorizmus!).

⚫ Irán példája azonban sehol sem ismétlődött 

meg, a fundamentalista mozgalmaknak nem 

voltak tömeges követői.

⚫ Elszigetelt térségek: libanoni Bekaa völgy 

(síiták), Felső-Egyiptom egyes részei, a Sínai 

félsziget



4. A fundamentalisták legújabb 
nemzedéke – 1.

⚫ A nyugati hatással való szembenállás új 

formái: nem elutasítás, hanem megszűrés 

ideológiailag, hasznosítás a célok 

érdekében.



A fundamentalisták legújabb 
nemzedéke – 2.

⚫ Haszan at-Turábí, Szudán (sz. 1932)

⚫ Francia egyetem és hatás, világi és vallási 

jog, a szudáni katonai rezsimmel társult, 

wahhábita eszmék terjesztése Szudánban.

⚫ Kidolgozta a sarí’a alkalmazását É-

Szudánban (1979: igazságügy miniszter).



A fundamentalisták legújabb 
nemzedéke – 3.

⚫ A XXI. sz. elején: progresszív iszlamista 

eszmék (a női munka szükségessége, a 

hidzsáb viselés nem kötelezettség, a 

művészetek és a zene integrálása a 

vallásba, szunnita-síita közeledés).



A fundamentalisták legújabb 
nemzedéke – 4.



A fundamentalisták legújabb 
nemzedéke – 5.

⚫ Rásid al-Ghannúsí, Tunézia (sz. 1941)

⚫ Muszlim Testvérek, Qutb és Mawdudi 

hatása, Damaszkuszban és Párizsban tanult. 

Tunéziából száműzték.

⚫ Békés iszlám átalakulás és demokrácia híve.

⚫ 20 év londoni száműzetésből tért vissza a 

tunéziai forradalom után, 2011. januárban.

⚫ Vallási pártot alapít.



A fundamentalisták legújabb 
nemzedéke – 6.



A fundamentalisták legújabb 
nemzedéke – 7.

⚫ Szayyid Muhammad Huszajn Fadlalláh
(1936-2010), síita, Libanon.

⚫ A Hizbulláh szervezet fő ideológusa és 

szóvivője. Irakban született, libanoni 

származású, a nadzsafi síita vallási 

egyetemen és Párizsban tanult.

⚫ 1966-ban ment Libanonba – libanoni síita 

fellendülés kezdetei.



A fundamentalisták legújabb 
nemzedéke – 8.

⚫ Mohamed Huszajn Fadlalláh 



A fundamentalisták legújabb 
nemzedéke – 9.

⚫ Az új nemzedék a régi „Sátán” és 

„keresztesháború” (kis tömeghatású) 

rémképei helyett a „harmadik világbeli 

imperializmus” és a globalizmus elleni harcot 

hirdetik meg. 



A fundamentalisták legújabb 
nemzedéke – 10.

⚫ Elutasítják a további eszmei gondolkodást –

„nincs szükség hosszú írásművekre, rövid 

propaganda brosúrák kellenek” mondja ki at-

Turábí.

⚫ Nincs jelentős értelmiségi támogatásuk és 

nincs tömegszervezetük sem, a kifejezetten 

terrorszervezetek sem tudnak hatékonyan 

működni az iszlám világ országaiban.



A fundamentalisták legújabb 
nemzedéke – 11.

⚫ Irakban, Afganisztánban, Pakisztánban a 

helyi erők küzdelméről van szó.

⚫ A modern fundamentalista ideológusok és 

szónokok „szimulálása”: közönségtől 

függően mást és mást mondanak.



Összegzés:

⚫ 1. A fundamentalista eszmék nem azonosak 
a terrorista eszmékkel

⚫ 2. A dzsihád bizonyos fokig kapocs a kettő 
között, de értelmezés kérdése

⚫ 3. Az ún. szélsőséges fundamentalista
(tatarruf) eszméket a szunnita iszlámban 
általában nem vallástudósok képviselik a XX. 
században (újságírók, ügyvédek, orvosok, 
mérnökök).



A fundamentalizmus alapja: a dzsihád
– 1.

⚫ A dzsihád szó származása, jelentése

⚫ dzsahd: „erőfeszítés” - dzsáhada .(ige): „az 

erőfeszítést vkivel v. vmivel szemben végzi”. 

dzsihád (főnévi igenév):  "erőfeszítés, 

küzdelem", ill. „szent háború”, nem csak 

erőszakos harc, és nem csak más vallásúak 

elleni szent háború. Tényleges, fegyveres 

harc: harb és qitál.



A dzsihád – 2.

⚫ Az iszlám ún. hatodik pillére (a hitvallás, ima, 

vallási adó, böjt és zarándoklat mellett)

⚫ A XX. sz.-ban az 1970-es évekig: nincs 

hangsúly a dzsihád, szent háború jelentésén. 

Saltút: Iszlám (500 o.) nem említi a dzsihád
szót. 1979 óta előtérben, ma a muszlimok és 

nem muszlimok számára vallásháborút 

jelent. 



A dzsihád – 3.

⚫ De: dzsihád = önvizsgálat, belső kételyek 

leküzdése 

⚫ dzsihád akbar, nagy erőfeszítés.

⚫ Háború – dzsihád aszghar (kis erőfeszítés)

⚫ A hitetlenek (kuffár) elleni harc



A dzsihád – 4.

⚫ Jászín (1990): Ellenségek elleni küzdelem, 

törekvésük: letéríteni az embert Isten igaz 

útjáról. Hitetlenek (kuffár), a Sátán 

hatalmában, hazugságnak nevezik Isten 

jeleit, hazugnak a prófétáját. Nem hagyják 

békében élni a muszlimokat, útjába állnak a 

hitterjesztésnek, gátat emelnek Isten útjába”. 

Nem buzdít terrorizmusra, az államokat sem 

sürgeti harcra. 



A dzsihád – 5.

⚫ A dzsihád szó a Koránban

⚫ Négyszer, határozatlan állapotban, nem 

fogalomként, főnévi igenévként. Pl.:

⚫ XXII/78: "Tegyetek erőfeszítést Istenért a 

legnagyobb (mértékű) erőfeszítéssel." 

(dzsáhidú fi -lláhi hakka dzsihádihi)



A dzsihád – 6.

⚫ XXV/52: "Így hát ne engedelmeskedj a 

hitetleneknek, de tegyél meg minden 

erőfeszítést (küzdjetek) ellenük vele." 

(dzsáhidhum bihi dzsihádan kabíran).



A dzsihád – 7.

⚫ LX/1: "Ha kivonultok erőfeszítést téve értem 

és törekedve a tetszésemre (akkor ne 

legyetek barátságosak velük, ti. a 

hitetlenekkel)". (in kuntum haradzstum 
dzsihádan fí szabílí va-btigá'an mardátí).



A dzsihád – 8.

⚫ Az ige, dzsáhada többször  „erőfeszítést 

tesz, küzd” (pl. a vagyonotokkal, magatokkal, 

vagy azzal, hogy kivándoroltok”), mint 

„harcol”.

⚫ Máskor: „Nincs az igazhívőknek hatalma a 

Földön - tudatlanság és a sötétség uralkodik: 

propagálni közöttük Isten vallását dzsihád. 



A dzsihád – 9.

⚫ 1. A nevelés, hittani, eszmei és erkölcsi elő-

készítés, és a felhívással és magyarázás- sal 

történő dzsihád ("erőfeszítés"). A Próféta 

mekkai hirdetése (611/12-622). Prófétaság: 

dzsihád, a küzdelem lényege az intés és 

felhívás (LXXIV/1-2 és XXVI/214). XXV/52.: 

"Ne engedelmeskedjetek a hitetleneknek, ha-

nem folytassatok ellenük nagy küzdelmet (a 

Korán szavaival)". 



A dzsihád – 10.

⚫ 2. A medinai áttelepülése (hidzsra) -

fegyveres harc a mekkai többistenhívők 

ellen: a hidzsra és a dzsihád összekapcsoló-

dó fogalmak. A Korán igazságos háborúról 

beszél: "Isten megvédi azokat, akik (igazán) 

hisznek. Isten nem szeret egyetlen áruló 

(hitetlenné váló) hálátlant sem. Engedély lett 

adva azoknak, akik azért harcolnak, mert 

bántalom érte őket. 



A dzsihád – 11.

⚫ Isten képes arra, hogy megsegítse őket, 

azokat, akiket jogtalanul kiűztek otthonukból 

csupán azért, mert azt mondták: a mi Urunk 

az Isten.

⚫ Isten megsegíti, akik megsegítik őt, megsegí-

ti azokat, akik, ha hatalmat adunk a Földön, 

elvégzik az imát, kifizetik a vallási adót, meg-

parancsolják, ami helyes és megtiltják, ami 

helytelen.” (Korán XXII/38-41).



A dzsihád – 12.

⚫ Isten megengedte a harcot a többistenhívők 

ártalmainak a leküzdésére, a dzsihád csak 

védekezés és ellentámadás lehet, ha tehetik. 

Ha nem, tűrniük kell. 



A dzsihád – 13.

⚫ 3. Ibn Qajjim al-Dzsauzijja (XIV. sz.) 

hármas tagolás: tűrés, védekező harc, harc, 

a harmadik szakasz a Próféta medinai 

korszaka óta folyamatosan érvényben van: 

"Aztán kötelezővé tette Isten rájuk a harcot 

azok ellen, akik harcoltak ellenük, kivéve 

azokat, akik nem harcoltak, majd (a 

muszlimok) kötelességévé tette a harcot 

valamennyi hitetlen ellen kivétel nélkül." (Zád 
al-Ma'ád, „A (túlvilági lét) útipoggyásza”). 



A dzsihád – 14.

⚫ Ibn Qajjim al-Dzsauzijja (folyt.)

⚫ „Tilos volt, majd meg lett engedve, majd meg 

lett parancsolva azok ellen, akik elkezdték a 

harcot, majd elő lett írva valamennyi hitetlen 

ellen.”

⚫ Ez lett a modern korban a szent háború 

jelszava.


