
Iszlám misztika 1. 2018. ősz
IX. óra

A malámati mozgalom I. rész



Malámatik, IX. század

• Nisápúr városa, malámatijja (malámatik) út, 
mozgalom

• „a vád/önvád emberei” maláma = vád, hibáztatás

• Lélektan: őszinteség keresése

• Végletek: nafsz (alacsonyrendű lélek) – szirr
(legmélyebb réteg, titok) ellentétpár

• Introvertált (befelé forduló) reakció az extrovertált 
(magamutogató) vallási spiritualizmusra (zuhd) 



A malámati tanítás alapjai

• Őszinte önvizsgálat, magasfokú társadalmi viselkedés 

– lovagiasság és önzetlenség (futuwwa testvériségi 

mozgalom társa

• Elhagyni minden külső megkülönböztetést

• Nincs benső, lelki igény a szellemi 

magasabbrendűségre

• Szigorú ragaszkodás az iszlám törvényére (sarí’a)



Nisápúr IX-XI. század

• A térség (ÉK Irán Khoraszán tartománya) politikai és 
szellemi fővárosa

• Véres viták és harcok a különböző jogi és vallási 
iskolák között



Történeti forrás a malámati úthoz

• Ismereteink alapja: asz-Szulamí: „Értekezés a 
malámatikról (XI. sz. eleje)

• Nem történeti szöveg – a mérsékelt irányzat 
bemutatása

• Malámatijja összevetése a szúfizmussal, 
aszkétizmussal és a kézművesek lovagiassági 
mozgalmával (futuwwa)



Asz-Szulamí hármas célja

• (a) Az iszlám misztikus hagyományaiba illeszteni a 

malámatijját, a bagdadi szúfizmus ellensúlyozására

• (b) A nisápúri mesterek előtérbe helyezése –

legtisztább misztikus hagyomány

• (c) Felmenteni őket a törvényellenesség és a 

társadalmi összeférhetetlenség vádja alól



A malámatik első említése történeti forrásban

• al-Muqaddaszí világtörténete (966 kör.):

• A szúfi csoportok egyike, nincs egységes rendszerük, 
elveik, hitük – ítéleteik egyéni gondolatokon és 
képzelgésen alapulnak, amelyek állandóan változnak

• Egyesek a „beköltözésben” (hulúl) hisznek – a 
szakáltalan fiatalok arcában van Ő

• Mások a vallási törvényeket nem tisztelik (ibáha)

• Nem törődnek az őket ért vádakkal

• Kritikus, kedvezőtlen, de tárgyilagos leírás



Al-Hakím at-Tirmidzí két levele
a malámatikhoz

• A malámatijja két vezető mesteréhez írta

• Kritizálja azt a gondolati rendszert, amely „alsó lélek” 
negatív, elítélendő jellegét túlhangsúlyozza

• Része lehetett egy vitának, párbeszédnek a 
térségben: hogyan lehet legyőzni a lelket (nafsz)



Alapvető malámati probléma: meddig lehet a belső
szellemi úton haladni – elhagyva a hiúságot (’udzsb),
önbecsapás (gurúr), nagyképű tettetést (iddi’á), kiváltva
az állandó vádakat (maláma), anélkül, hogy a külső
vallásosság erkölcsi alapjait és gyakorlati előírásait
megszegnék



A kézikönyvek műve az egységes szúfizmus

• Asz-Szulamí: „A szúfik nemzedékei” c. életrajzi 
művében összeolvasztja a bagdadi és nisápúri iskolát

• Az Istent kereső misztikusok korai nevei: megismerés 
emberei (ahl al-ma’rifa), valóság emberei (ahl al-
haqíqa), megismerők (al-’árifún), úton járók (asz-
szálikún), aszkéták (az-zuhhád), szegények (al-fuqará) 
szerelmesek (’ásiqún, muhibbún)



Két iskola a malámatikon belül

• 1. Hamdún al-Qasszár – szélsőséges, megalkuvás 
nélküli harc a lélek ellen – a lélek megvádolása 
(maláma)

• Minden külső jelet eltitkolni

• 2. Mérsékeltek – al-Hírí



A szúfi Núh értékelése

„Én ( a szúfi) azért viselem a foltokból álló köpenyt, 
hogy szúfi lehessek és megtartóztassam magam a 
bűnöktől az Isten előtt érzett szégyen miatt.

Te (a malámati) levetetted a köpenyt, hogy ne 
téveszthessenek meg az emberek és te ne 
tévesztethessed meg az embereket.”



A maámati Hamdún elítélte a külsődleges 
vallásosságot

• Szúfi mesterről, aki gyakran végzett megemlékezést 
(dzikr): Mégis állandóan gondatlan (Istennel 
szemben).

• - Nem kell-e hálásnak lennie Istennek, hogy képessé 
tette a hallható megemlékezésre?

• - Nem kell-e látnia korlátait,amikor a szív gondatlan 
lesz a hallható megemlékezés révén? 



Hamdún véleménye:

• Lelki gyakorlatok kritikája – elkerülni az önbecsapást 
és az elértéktelenedést



Mérsékelt malámati vélemény

• Mindkét módszer (a szúfi és a malámati) helyes, a 
maga idejében:

• Először megtanítjuk a tanítványnak az utat, a 
gyakorlatot, hogy bizonyosságot szerezzen

• Aztán megmutatjuk,hogyan kerülheti el a 
tévedéseket, melyek a gyengeségei, hogy 
elbizonytalanodjon



Mérsékelt malámati vélemény

• Nincs szükség a túlzott malámára, mert:

• „Semmilyen cselekedet vagy állomás nem 
lehet tökéletes, ha Isten nem viszi végbe, a 
cselekvő kívánságától, tudatától és a külső 
szemlélő tudatától függetlenül”



Malámati lélektan

• Harc 

• (i) képmutatás (rijá’)

• (ii) önteltség (’udzsb)

• (iii) tettetés (iddi’á) ellen

• Elérni 

• az őszinteséget (ihlász)

• a lélek megfegyelmezését



A malámatijja a karrámijja ellen

• Karrámijja, Mohamed ibn Karrám követői: 

• Az alsóbb néprétegek (főleg a takácsok és vízhordók) 
körében népszerű, harcos szélsőséges aszkétikus 
mozgalom, politikai tényező az uralkodó Táhiridákkal
szemben

• Szerzetesi jellegű építmény elsőnek: hánqáh

• al-Muqaddaszí: hánqáhijjún-nak nevezi őket



Mohamed ibn Karrám a történeti leírásban

• Nagyfokú kegyes vallásosság (tanasszuk), látványos 
istenfélelem (ta’alluh), istentisztelet (ta’abbud), és 
visszafogni a test vágyait (aszkétizmus, taqassuf) 
jellemezte a leírások szerint

• Összejöveteleket tartott, ahol beszélt tanairól és az 

isteni ihletről (ilhám)



Al-Muqaddaszí leírása (folyt.)

• „Mesélik, hogy a „szegények” (fuqará) csoportjai 
kísérték minden útjára, festett, szegetlen birkabőrt, 
fején fehér qalanszuwát viselt, a piacon ült és 
prédikált.

• A  szidzsisztáni kormányzó száműzette, de nem merte 
kivégeztetni nyilvánvaló aszkétizmusa miatt, ami sok 
követőre talált, sokakat megtévesztett…” 



Heves viták a malámatijja és a karrámijja között

• Ibn Karrám a malámati al-Bárúszí-nak : Mi a 
véleményed a követőimről?

• Válasz: „Ha belső vágyuk kívülről is látszana, és a 
külső aszkétizmusuk el lenne rejtve bensőjükben, 
akkor „emberek” volnának. Sok imádkozást, böjtölést 
és megalázkodást látok, de nem látom az iszlám 
fényét rajtuk.” 
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A malámati mozgalom II. rész



A futuwwa („lovagiasság”) mozgalom

• Futuwwa sz.sz. „fiatalság”, tkp. nagylelkűség, lovagiasság

• Fatan (fitján) „fiatal férfi”, vagyis erős, harcos, bátor, nagylelkű, 
nemes jellemű férfi

• Egy férfi nemes, lovagias, férfias tulajdonságainak az összessége 
(ennyiben hasonlít a pogánykori muruwwa fogalmára)

• (A középkori költészetben egyszerűen „férfi”).

• Ugyanakkor leírásában sok a hasonlóság a „zuhd” (aszkézis, 
lemondás) kifejezéseihez.



Futuwwa szervezetek Iránban

• A 9. sz.-i perzsa városok (később másutt is) társadalmi-etikai alapú 
szerveződései – kézművesek és más szakmák zárt szervezetei

• Egy foglalkozási ág, szigorú erkölcsi és szakmai színvonal

• Legfontosabb az íszár (önfeláldozás, altruizmus) – előnyben 
részesíteni a szomszédainkat, tagtársainkat („testvérek”)

• Sajátos, megkülönböztető ruházkodás

• A társadalmi-szakmai futuwwa és a misztikus futuwwa szoros 
kapcsolata



A futuwwa a Koránban és a Próféta  hagyományában
(hadísz)

• Korán XVIII. Barlang szúra/13.: „Ők (igaz) fiatal férfiak (fitja) (voltak), 
akik hittek az Urukban, (ezért) többlet útmutatást adtunk nekik.” 

• Mohamed: „A Magasságos Istennek továbbra is szüksége van szolgára 
(istenhívőre), míg a szolgának mindig szüksége van muszlim 
testvéreire.”



Mindig másokért

• Qusajrí (XI. sz.): A futuwwa alapja az, hogy a szolga mindig mások 
rendelkezésére álljon.

• A tökéletesség egyedül a Prófétáé, aki azt mondta: „Népem, népem” 
– mások csak: magam, magam.



Mondások a futuwwáról – 1.

• Qusajrí: Riszála („Értekezés s szúfizmusról”) anekdotái –
khoraszáni misztikus mesterekhez kapcsolódnak

• al-Warráq: „A(z igaz) férfinak nincs ellensége.”

• at-Tirmidzí: „A futuwwa az, ha valaki Isten érdekében saját maga 
(nafsz) ellensége lesz”.

• Más valaki: „A(z igaz) férfi senkinek sem ellensége.”

• „A(z igaz) férfi az, aki széttöri a bálványt. Minden embernek saját 
magának a bálványa.”

• „Abban áll a futuwwa, hogy mindegy, szent eszik-e nálad, vagy 
hitetlen.”



Mondások a futuwwáról – 2.

• al-Dzsunajd (IX-X. sz.): „A futuwwa: felhagyni az ártással és 
nagylelkűen adományozni.”

• „Ígéret és annak betartása.”

• „Erény, amit ha elérsz, nem veszed tudomásul (nem tulajdonítod 
magadnak).”

• „Nem fukarkodsz és nem mentegetődzöl (ha kérnek tőled).”

• „Nem futsz el, ha koldust közeledik.”

• Számos további mondás a „kegyes nagylelkűség, vendégszeretet” 
(karáma) fogalmával azonosítja



Mondások és anekdoták

• „A megkülönböztetés elhagyása.” (Kedves, utált, érdemleges vagy 
érdemtelen között – ez a világtól, annak értékrendjétől való 
elfordulás jele.)

• Tartózkodás a törvénytelen ételektől (a vendégség után álomba 
zuhantak a misztikus meghallgatás szertartás közben, mert lopott 
padlizsánt ettek.)



Anekdoták – 1.

• A férj vakságot tettet, hogy felesége azt higgye, nem látja a 
himlőhelyeket az arcán – ezzel felülmúlt minden igaz férfit.

• Dzú n-Nún al-Miszrí (IX. sz.): Bagdadi vízhordó nem fogadott el pénzt 
egy rabtól, mert az nem „futuwwa”.

• Nem szerezhetsz (kereskedelmi) hasznot a barátodtól.



Anekdoták – 2.

• Egy nísápúri férfi: Ne mossa a férfi kezét nő (az étkezés után).

• Tartózkodni a fiatal fiúk megérintésétől.

• Egy khoraszáni férfinál vendégség – nem hozza a szolga az étellel teli 
tálcát, mire a házigazda: nem futuwwa engedetlen szolgát alkalmazni 
– a szolga válasza: egy hangya volt a tálcán, nem futuwwa ledobni a 
hangyát, megvártam, amíg lemászik – a gazda: helyesen cselekedtél.



Anekdoták – 3.

• Ellopnak valakitől egy pénzeszsákot Medinában – Dzsaafar asz-Szádiq
(a 6. síita imám, VIII. sz.) megadja neki kárpótlásul – később 
megtalálja a házában – de az imám azt mondja: Amit kiadtam a 
kezemből, nem veszem vissza (vagyis az adományomat.)

• Egy balkhi és egy medinai misztikus bezélgetése:

• Balkhi: ha kapunk, megköszönjük, ha nem, tűrünk.

• Medinai: Nálunk a kutyák. Ha kapunk, másnak adjuk, ha nem, 
megköszönjük.



Kapcsolatok a malámatijja és a futuwwa között

• 1. Az önzetlenség (íthár) közös kötelesség

• 2. A malámatik elrejtették misztikus arcukat a céh jellegű futuwwa
mögé (mestereik nevei is ezt jelzi: szabó, köpülyöző,  kovács)

• 3. A malámatik a futuwwát misztikus fejlődésük egy állomásának 
tekintették a „férfiasság” (rudzsúlijja) felé

• „Amikor megismerte a lélek (vádolható) bűneit és erősnek érzi magát 
a leküzdésére  



Fiatalemberből férfi

• A nísápúri (malámati) Abú Hafsz: „Egy (igaz) fiatalember (fatan), aki 
Rajj-ban nevelkedett , ha hűségesen kitartott az útja mellett és a 
magatartása megfelelt ennek a jellemzőnek (ti. futuwwa), akkor 
elérheti a „férfi” (radzsul) elnevezést.   



A szúfi és malámati különbségéről

• Abú Hafsz Bagdadban a futuwwáról: 

• (i) Aki el tud tekinteni saját erényeitől és kitörli magából a látványát

• (ii) Aki a helyes (szahíh) és igazságos (inszáf) szerint cselekszik, 
anélkül, hogy elvárná, vele is így cselekedjenek

• Al-Dzsunajd: Abú Hafsz felülmúlta Ádámot és leszármazottait!

• Abú Hafsz (másként): „ A futuwwát cselekedetekkel, nem szavakkal 
lehet megszerezni”.



Firásza (szellemi felfogóképesség, belátás)

• Korán XV/75: „Bizony ebben jelek vannak a figyelők (belátók) 
számára” – al-mutawasszimún – (szúfi) olvasat változat (qirá’a): 
mutafarriszún

المتوسمون  المتفرسون•
• A belátáshoz a hit függvényében jut az ember

• „Aki a belátás fényével lát, az Isten fényével lát” – hanyagság és 
feledékenység nélkül – folyik a szájából Isten határozata

• Megvilágítja a szívet – a rejtett igazságot feltárja

• Megismeri a jelét (waszm) annak, aki Isten barátja ill. ellensége



Anekdota

• Abul-Qászim al-Munádí, híres nísápúri szúfi mester, beteg, 
meglátogatja két barátja, almát hoznak a piacról – „Mi az a sötétség 
köröttetek?” – nem fizették ki az almát.

• Jellemzése: szívének vizsgálatával törődött, kevés világi 
tevékenységet folytatott



A szúfi közli társaival titkait

• Al-Halládzs (misztikus mártír, 922-ben kivégezték):

• „Amikor Isten birtokába veszi az ember szívét, akkor ráruházza az 
isteni titkokat, amin az meditál, majd közli társaival.”

• (Nem malámati gondolat a közlés!)



Malámati elvek – 1.

• (1) A lelket mindig vádolni kell (maláma)

• nem etikai, pszichikai realitás („A lélek rosszat parancsol”)

• a Sátán ügynöke

• az öntudat központja – elvonja az energiát a spirituális tevékenységtől

• csak a nyílt vádaknak kitéve lehet megalázni, letörni

• Elfogadni, ami hibáztatható. Elutasítani, ami dicséretesnek számít 
társadalmilag – a maga útját járó, rendhagyó, nem alkalmazkodó 
viselkedés



Malámati elvek – 2.

• (2) Nem szabad beleesni a vallásgyakorlás élvezetének a bűnébe 
(kabíra, főbűn)

• (3) Magas fok: nincs jelentősége a hibáztatásnak és a dicséretnek sem

• (4) Nem az emberek tetszését kell elnyerni, hanem Istenét

• (tkp. az őszinteség túlzó foka)



Malámati elvek – 3.

• (5)” Őrizni az isteni titkokat – bensőnket Isten őrzi, csak vele lépünk 
kapcsolatba, a külsőnk csak fátyol.”

• (6) A spirituális állomások a szívben csak ránk vannak bízva, nem szabad 
elárulni őket. 

• (7) Miért nem vesztek részt a szamá’ (meghallgatás szúfi) 
összejöveteleken?

• Nem azok célja miatt, hanem mert félünk, hogy eláruljuk magunkat



Malámati elvek – 4.

• (8) Az Istenre való megemlékezés (dzikr) 4 foka:

• (i) a nyelv megemlékezése (liszán)

• (ii) a szív megemlékezése (qalb)

• (iii) legbenső tudatunk (szirr) megemlékezése

• (iv) A szellem (rúh) megemlékezése



Malámati elvek – 5.

• Ha a iv. helyes, akkor a ii., iii.  hallgat – szemlélődés 
(musáhada) megemlékezése

• Ha a iii. helyes, a ii., iv. hallgat – a rémület (hajba) 
megemlékezése

• Ha a ii. helyes, akkor a nyelv hallgat – az isteni kegyek 
megemlékezése

• Ha a szív gondatlan, a nyelv veszi át a szerepét – a szokás 
megemlékezése



Malámati elvek – 6.

• Hibák:

• A (iv), a szellem megemlékezésének a hibáját – a belső tudat észleli

• A (ii), a szív megemlékezésének a hibáját – a(z alsó) lélek (nafsz) 
megfigyeli és csodálja, jutalmat vár és szellemi szint elérését 

•


