
Iszlám misztika 2019. ősz
XII. óra 1.

A legnagyobb szúfi mártír

al-Halládzs – 1.



Halládzs neve
modern művészi kidolgozásban



Huszajn ibn Manszúr al-Halládzs
szobra egy iráni viasz múzeumban, XI. sz.

• „Öljetek meg, barátaim, megöletésemben van az életem.”



Halládzs élete 1.

• al-Huszajn ibn Manszúr al-Halládzs (857-922)

•1. A nyugat-iráni Túr-ban született (Fársz tartomány), Bagdadban 
végezték ki.
•2. Wászit-ban (Irak) nevelkedett, majd Baszrába ment –
aszkétikus élet.
•3. Mekkai zarándoklat, egy évig ott marad, misztikus élet, hirdeti 
tanait.
•4. Visszatér Iránba (Khuraszán tartomány), feladja a szúfi 
köpenyt, hogy szabadon hirdethessen.



Halládzs élete 2.

• 5. 400 tanítvánnyal 2. zarándoklat – a szúfik varázslással 
vádolják.

• 6. Indiai és Turkesztáni (Belső-Ázsia) körút, tanítványok 
szervezése.

• 7. 902: harmadik mekkai zarándoklat, prédikáció Arafát-nál 
(szúfi köpeny, indiai derékkötő).

• 8. Bagdad – imádkozás a síroknál, prédikáció a bazárban, háza 
gyülekező szent hely – indulatokat kavar a lakosság körében.



Halládzs élete 3.

• 9. Muhammad ibn Dáwúd záhirita bíró halálra ítélést javasol 

az udvari bíróságon, sáfiita bíró: a misztikus kijelentések nem 

tartoznak a bíróságra.

• 10. Egy vitában (állítólag) as-Siblível kijelenti: Aná l-Haqq „Én 

vagyok az Igazság”, „Én vagyok Isten” (többféle értelmezés), 

azaz: nincs más énje, mint az Isten. 



Halládzs élete 4.

• 11. 908: hanbalita erkölcsi megtisztulási mozgalom 

Bagdadban, Halládzs is részt vesz benne prédikációival. Ibn al-

Mu’tazz (költő és irodalomtudós) egy napig kalifa, majd 

kivégzik. Halládzs elmenekül Szúsz-ba (Irán), tanítványait 

letartóztatják.

• 12. 912: Letartóztatják, Bagdadba viszik. 913-ban Ibn Íszá vezír 
elengedi másokkal együtt.



Halládzs élete 5.

• 13. A rendőrparancsnok (a vezír ellenfele) 3 napra kalodába 

záratja a piacon „qarmati ügynök” felirattal. (Az Abbászida 

Kalifátus síita ellenségei Bahreinben.)

• 14. Később: palotafogság, 9 évre, prédikál a foglyoknak, a 

kalifa anyja pártfogolja, az új vezír, Ibn al-Furát, az ellensége.

• 15. Két műve a fogságban: Iblísz-ről (Sátán) és Mohamed égi 

útjáról.

• 16. 921-22: Halládzs pere, politikai viszályok miatt. A szúfik 

egy része is ellene.



Halládzs élete 6.

• 17. Hanbalita tüntetés tanítványa, Ibn Atá (híres szúfi Korán 
magyarázó) vezetésével mellette (politikai is), szétverik. Ibn 
Atá megsérti a vezírt a bíróságon és megölik.

• 18. A bírói ítéletet előre elrendezték, írásban kértek 
véleményt 84 hivatásos bírósági tanútól. Sáfiita bíró nem volt, 
a hanbalita megtagadta a bíráskodást.

• 19. Halládzs (korábban): „Körözzél hétszer a szíved Ka’bája 
körül” – vád: el akarja pusztítani a mekkai Ka’bát (mint a 
qarmatik tették ugyanebben az évben).



Halládzs élete 7.

• 20. Ítélet az udvari bíróságon: „Törvényes kiontani a véredet”.

• 21. Muqtadir kalifa aláírta a kivégzést, anyja közbenjárása 
ellenére.

• 22. 922. március 25.-én (309 dzú l-qa’da 23.) bejelentették a 
kivégzést.

• 23. Másnap kivégezték, keresztrefeszítették Bagdadban, a Báb 
at-Táq kapu előtti téren.

• 24. A fejét csak harmadnap vették (március 27.). Megégették, 
hamvait a minaretek tetejéről szórták a Tigrisbe.

•



Halládzs kivégzése



„Öljetek meg, barátaim!
Megöletésemben van az életem.”

• Halládzs állítólagos utolsó szavai.



Halládzsot viszik a máglyára
XVI. sz. Irán



Halládzs jelképes nyughelye
Bagdadban



Faríduddín Attár (megh. 1229): 

„A szentek emlékezete”

• Halládzs történetei és mondásai

• Két fő típus:

– Halládzs vándorlásai

– Halládzs szenvedése a kereszten és máglyán



Halládzs vándorlásai -1.

• i. 18 évesen utazik először, Bagdadba

• ii. Baszrába ment Amr ibn Oszmán szúfihoz

• Mesterének nem tetszik, hogy megházasodott, elmegy

• iii. Bagdadban Dzsunajd a mestere: hallgatás és magány

• iv. Rövid idő után Mekka zarándoklatra, egy évig marad

• v. Vissza Bagdadba, Dzsunajdot kérdezik, nem válaszol

• Jóslata: Hamarosan vérvörösre festesz egy fadarabot

• Válasz: Aznap te a külsőségesek köpenyét fogod viselni

• Így lett: Dzsunajd vonakodva aláírta a kivégzési papírt

• „Mi külsőségek alapján ítélünk, Isten tudja a belső igazságot.”

• (Dzsunajd valójában akkor már nem élt, megh. 910-ben).



Halládzs vándorlásai -2.

• vi. Miután Dzsunajd nem válaszol a kérdéseire, Tusztarba

• Nem tiszteli a dogmákat, a vallástudósok ellene

• Egykori baszrai mestere ellene fordítja a szúfikat is

• vii. Leveti a szúfi köpenyt, világi öltözékben világi körökben

• Öt évre eltűnik, Iránt és Transzoxániát utazza be

• viii. Visszatér Ahwázba (DNY-Irán), nagy sikerrel prédikál az 
emberek titkairól (Isten titkairól): „A titkok Halládzsa” név

• ix. Újra szúfi köpeny, társaival Mekka – varázslónak nevezik

• x. Vissza Baszra, Ahwáz.

• xi. „Elmegyek hittéríteni”: India, Belső-Ázsia, Kína.



Halládzs szenvedése – 1.

• i. Két év Mekka után érthetetlen beszéd az ”igazságról”.

• ii. Ellenségei és támogatói nagy tábora, csodák: Meg kell 
halnia, mert azt mondta: „Én vagyok az Igazság” (Isten)

• iii. „Szavainak belső értelme van”. Dzsunajd: Öljék meg!

• iv. A kalifa és a vezír bebörtönözteti, nem látogathatják

• v. 1. éjszaka: nincs a börtönben, 2.: sem ő, sem a börtön,

• 3.: újra bent van a börtönben.

• vi. Válaszai: 1. éjjel: a Jelenlétben voltam, 2.: a Jelenlét volt itt, 
3.: visszaküldött, hogy a Törvény megőriztessen



Halládzs szenvedése – 2.

• vii. 300 fogoly – megszabadítalak, én Isten foglya vagyok

• Egyetlen ujj jelére lehullanak a bilincsek, a fal leomlik

• Nem megyek veletek, mert van egy titkom Vele, amit csak a 
máglyán mondhatok el

• viii. Másnap: keresik a foglyokat, elviszik a hírt a kalifának

• Kalifa: „Lázadás lesz, verjétek agyon”.

• ix. 300x verték bottal, hang: Ne félj, Manszúr fia.

• x. Aztán elvitték keresztre feszíteni.



Halládzs szenvedése – 3.

• xi. Megcsókolta a keresztfát, elindult a létrán. Hogy érzed 
magad? „Az igazak felemelkedése a máglya tetején van.”

• xii. Mekka felé fordulva Istennel társalgott bizalmasan

• xiii. Mit mondasz a tanítványaidról és az ellenségeidről?

• Az övék dupla jutalom, a tietek szimpla. Ti jósággal gondoltok 
rám, de ők az igaz hitet védik ellenem.

• xiv. Megdobálták kővel, Sibli a szúfi csak egy görönggyel. 

• „Nem sóhajtottál a kövekre, csak a göröngyre.” „Ők nem 
tudják, mit tesznek, de te igen.”



Halládzs szenvedése – 4.

• xv. Levágták a kezeit, nevetett. A lábait is, mosolygott. „Ez csak 
az evilági útra kellett.”

• xvi. Bekente arcát vérrel, ne legyen sápadt, nehogy azt 
higgyék, fél. És a kezeidet? Rituális mosdást végeztem, a 
szerelem imájához.

• xvii. Aztán kiszúrták a szemeit. Hozzákezdtek a nyelve 
kivágásához: Hagy mondjak egyetlen szót „Istenem!”

• xviii. Levágták a füleit, orrát. Fejét: mosolygott.
• xix. Elégették, hamvai: Én vagyok az Igazság. Bedobták a 

Tigrisbe, hamvai sírtak: Én vagyok az Igazság. Megmondta: a 
hamvaimtól ki fog áradni a Tigris, dobjátok rá a köpenyem.

• A szolgája megtette. Hamvait összegyűjtötték, eltemették.



Halládzs pere – 1.

• 904/292 kör.: próbaper ellene
• „Isteni szerelem” prédikálása - beperli Abú ’Omar málikita

qádi
• A záhirita Ibn Da’úd fatwája: antropomorfizmus miatt
• Ibn Szurajdzs sáfiita qádi: állapotok vannak, de őt nem 

ismerem
• vád: hitetlenség – Halládzsot kegyessége és vallási 

ismeretei kimentik
• 911/298: a tényleges per kezdete
• 4 tanítványát letartóztatják rubúbijja, ’isteni uraság’ miatt
• Halládzs ellen: hulúl, isteni beleköltözés, letartóztatják: 

„mahdi”
• qarmati és síita terminológiája miatt kerül gyanúba
• börtönben a kalifa palotájában évekig, a per abbamarad



Halládzs pere – 2.

• 922/309: a per döntő szakasza
• Halládzs Korán kommentárja felháborodást kelt
• Hamíd vezír vezeti a pert, összegyűjti a jogtudósokat
• Megvallja a hitet, nincs bizonyíték ellene
• Ibn Atá’ mellette lázít és tanúskodik, megsérti a vezírt, 

agyonverik
• Fő vádpont: a mekkai zarándoklat helyettesítése
• Abú ’Omar a főbíró, elfogult ellene: megváltoztatja a hitet, 

vallásjogot
• A vezír a szultánnak: összeomlik az állam
• Vádak: rubúbijja, hulúl, iláhijja (istenség), nubúwwa 

(prófétaság)
• Síiták vádolják síitasággal a perben – félnek a szúfiktól



Halládzs pere – 3.

• Politikai helyzet: hatalmi gyengeség, zűrzavar, qarmati 
támadások

• A zarándoklat eltörlésének qarmati kísérletei

• Nem qádi bíróság, rendkívüli törvényszék (nazar al-mazálim)

• Résztvevők: a hatalom emberei és jogi tanácsadók és a főbíró

• Döntéshozó: a hatalom (vezír).



Halládzs pere – 4.

• 84 aláíró a halálos ítélet fatwáján, 500 hivatalos tanúból
• murtadd, hitehagyott, v. zindíq, eretnek – málikiták: azonnali 

halál
• többi iskola: időt hagyni a megtérésre
• nem volt elég bizonyíték, a zarándoklat csak bid’a, újítás, nem 

halálos
• Kivégzés: nem szabályos, túl kegyetlen (hitahagyott: csak kard)
• Nem volt közmegegyezés (idzsmá’) a jogtudósok között 

bűnösségében 



Iblísz (főördög) a Koránban

ئَِكِة ٱْسُجُدو۟ا لِ •
َٰٓ َٰٓ إِبْ َوإِْذ قُْلنَا ِلْلَملَ  ۟ا إَِّلا ِليَس َكاَن ِمَن َءاَدَم فََسَجُدوَٰٓ

ٱْلِجن ِ فَفََسَق َعْن أَْمِر َرب ِِهۦَٰٓ 

• Korán 18/50: 

• „És (emlékezz) amikor azt mondtuk az angyaloknak: 
Boruljatok le Ádám előtt! Akkor leborultak, kivéve Iblíszt, aki a 
dzsinnek közül való, és ő ellenszegült Isten parancsának.”



Halládzs az Isteni Akaratról – 4.
(A három „nem”)

Iblísz a főangyalból lett főördög, bukott angyal.
Tragédiáját az okozta, hogy megtagadta Isten parancsát és nem 
borult le a többi angyallal együtt Ádám előtt.
Halládzs szerint ez volt Iblísz tragédiája: Isten örökkévaló akaratát 
követte, hogy ti. csak őt imádhatja mindenki, mást nem, és ezért 
nem engedelmeskedett a pillanatnyi parancsnak.



Iblisz bukása
középkori miniatúra



„Halládzs tragédiája”
színházi előadás



Ibn Tajmijja Halládzsról

Ibn Tajmijja (megh. 1328) szúfi ellenes jogtudós 
kérdései Halládzsról:

a.Őszinte (sziddíq) vagy eretnek (zindíq)?
b.Jogos vagy jogtalan volt-e a kivégzés? Válasz: 

eretnek, jogos
c. Szent volt-e? Nem
d.Menti-e, hogy elragadtatásban beszélt? Nem, 

mert józan volt és felfedte az Isteni Egység titkait, 
jogosan végezték ki.

e.Halládzs: „A zarándoklatot lehet Mekkán kívül is 
elvégezni” – varázsló volt.



Iszlám misztika 2019. ősz
XII. óra

Halládzs 2.

„Halládzs története”



„Halládzs története arról, ami közte és 
Bagdad népe között történt” – 1.

⚫ „Halládzs története (Qisszat al Halládzs) arról, 
ami közte és Bagdad népe között történt” 
ismeretlen szerzőtől származó középkori iraki mű

⚫ Első leírása a XV. sz.-ból való
⚫ Valós, a történelemből ismert elemek mellett csodák 
sorozata
⚫ Rengeteg, más forrásból nem ismert Halládzs vers – de 
versei és prózai írásai nagy részét elpusztították
⚫ Együttérzés és bírálat Halládzs személyéről



Bagdad Halládzs korában
Középen a Kerek Város



Bagdad látképe
XVIII. sz. európai rajz



„Huszajn Halládzs története” – 2.

1. Egy istenfélő bagdadi asszony fogadalma.

2. 18 éves korában elviszi fiát, Huszajnt Dzsunajd-hoz 

szolgának.

3. Dzsunajd befogadja Huszajnt, engedelmességet és 

szolgálatot kér.

4. Huszajn szolgál, söpröget, közben tanulja a 

vallástudományokat.



„Huszajn Halládzs története” – 3.

5. Leereszkedik egy papírlap Dzsunajd-nak Istentől a 

szentségéről.

6. Huszajn megtalálja söprögetés közben és lenyeli.

7. Dzsunajd keresi, kéri, de Huszajn nem szól.

8. Dzsunajd jóslata (Halládzs kivégzése): aki látta, de nem 

adja vissza.



Dzsunajd ábrázolása



„Huszajn Halládzs története” – 4.

9. Huszajn-t betölti az isteni fény, sír és érthetetlenül 

beszél.

10. „Elért az isteni lehellet, kapcsolatának és közelségének 

a hírével”.

11. Huszajn könnyáradatban szaval (Éjszaka 

megmutatkozott szerelmem).

12. Dzsunajd: Titkolnod kell ezt a magas állomásodat!

13. Huszajn: Mást sem látok szívemben, csak az Uramat.



„Huszajn Halládzs története” – 5.

14. Huszajn szaval (Jól hallok és fújnak az isteni szellők).

15. A szavalás után elragadtatott szavak (satahát).

16. A piacra küldi Dzsunajd, ott a hitvallás után érthetetlen 

szavak, majd vers.

17. Bagdad népe erre elment a sejkhez: tanítványod zavar 

a munkában!

18. Dzsunajd: Menjetek, majd megnevelem, ha hazatért.



Az élet középpontja, a piac



Bagdad, a Kerek Város, 
Halládzs korában még állt



Bagdad, XVIII. sz. 



„Huszajn Halládzs története” – 6.

19. Dzsunajd számonkéri viselkedését, megismétli a 

kivégzési jóslatot.

20. Huszajn: A gyötrelem a szerelmesnek gyönyör (ridá).

21. Szaval (Elhanyagoltam a halált, nincs útravalóm).

22. Huszajn újra elragadtatásban beszél, szónokol, zavarja 

a bagdadiakat.



„Huszajn Halládzs története” – 7.

23. A bagdadiak megint panaszkodnak Dzsunajd-nál: nincs 

többé türelmük.

24. Dzsunajd: Fogjátok el, zárjátok be a gyapotraktárba, 

hogy megváltozzon.

25. Bezárták Huszajnt, zokogva szavalt (Azt hiszik, a 

szerelem bolondság).



A gyapot magtalanítása
hagyományosan



„Huszajn Halládzs története” – 8.

26. Reggelig állt, hol Koránt recitált, hol megemlékezett 

Istenről (dzikr).

27. Reggel szavalt (Ó, a kegyes emberek, kötelékükkel 

kényszerítettek).

28. Reggel bejöttek az emberek: a gyapot mind 

magtalanítva (haladzsa).

29. Azt mondták: Huszajn, te Halládzs (gyapottisztító) 

vagy, hogyan tetted?



„Korán recitálás a börtönben”



„Huszajn Halládzs története” – 9.

30. Halládzs: (szavalva) Korán recitálással és 

megemlékezésekkel.

31. Nép: Gyere sejkedhez, hogy lássuk, felhagysz-e zavaró 

beszédeiddel?

32. Könnyezve szaval a sejk előtt (Megitattak és azt 

mondták: Ne énekelj).

33. A sejk odaadja kendőjét (a könnyekre), elveszi: kendő, 

vigyél magaddal! 



„Huszajn Halládzs története” – 10.

34. Nyomtalanul elrepültek, híre sem jött egy évig, a 

bagdadiak csodálkoztak.

35. Nép: Hála Istennek, aki elvitte tőlünk, nyugalmunk van, 

megette egy vad.

36. Hirtelen bejön Bagdad kapuján fohászkodva (lá iláha 

illá Allahu).

37. Az emberektől körülvéve megérkezik Dzsunajd-hoz.

38. Sír, szaval (Nem, nem a testvéreknek, akik már holtan 

láttak)



Bagdad egyik középkori kapuja



„Nincs más isten, csak az Isten”
A muszlim hitvallás első fele



„Huszajn Halládzs története” – 11.

39. Mestere döbbenten: Milyen messzire, magasra jutottál, 

ó Huszajn!

40. „Igen, Isten áldásával, és a te áldásoddal”.

41. Halládzs tovább folytatja zavaros beszédeit a piacon.

42. Bagdad népe újra a sejkjénél tiltakozik.



„Huszajn Halládzs története” – 12.

43. Dzsunajd: Börtönözzétek be holnapig, ha nem változik, 

Isten ítélete rajta.

44. Nép: Nerm tudjuk elfogni, egyszer megy, másszor repül 

a levegőben.

45. Sejk: Mondjátok neki, a sejked parancsolja, menj be 

erre a helyre.

46. Halládzs erre be is megy a börtönbe.



„A börtön”



„A börtön”



„Huszajn Halládzs története” – 13.

47. A börtönben sok ember, Halládzs: Lá iláha … Isten 

mindenható.

48. Intést intéz a bebörtönzöttekhez: bánjátok meg 

bűneiteket.

49. Köréje ülnek, zokogva szaval (Adjátok körbe a 

poharakat).

50. Imára hív és esti imát vezet. Megemlékezik Istenről a 

reggeli imáig.



„Huszajn Halládzs története” – 14.

51. Hajót rajzol a börtön földjére, beleülteti a rabokat maga 

köré.

52. „Ó szegények, hajtsátok a hajót Istenre való őszinte 

megemlékezéssel!”

53. Mind: Lá iláha … A tenger közepén találják magukat, H. 

a vízen áll.

54. Halládzs: „Induljatok el utatok állapota felé”.



„Huszajn Halládzs története” – 15.

55. Halládzs: „Nehogy azt higgyétek, hogy el tudtok 

választani szerelmemtől”.

56. Zokogva szaval (Megjelent nekem a szerelmesem a 

szívemben).

57. Befejezte,a müezzin épp imára hívott (Alláhu akbar /

Isten a legnagyobb/).

58. Halládzs: Hazudsz!



„A hazug müezzin”



„Huszajn Halládzs története” – 16.

59. Az emberek a müezzin meghazudtolására elfogják, hogy 

megöljék.

60. Nép: „Aki meghazudtolja a müezzint, az hitetlenné vált”.

61. Halládzs: Nem a szavai hazugok, hanem az állapota, amiben 

mondta!

62. Elmenekült, elfogták, elmenekült, bezárták egy iskolába.

63. Elmondták a kalifának, mi történt és hol van Halládzs.



„Huszajn Halládzs története” – 17.

64. A kalifa elmegy az iskolába az emberekkel, de Halládzs 

már kiment.

65. Megtalálták Alláh akbar-t mondva, nem mertek 

közelíteni hozzá.

66. Zokogva szavalta (Légy megelégedett a világodban).

68. Kalifa: Megbocsátunk, de a müezzin meghazudtolását 

nem – lángot gyújt.



Nizámijja iskola Bagdadban



„Huszajn Halládzs története” – 18.

68. Halládzs: A szerelem eleje tűz, közepe elmerülés, a 

vége halál.

69. Kalifa: Őrült vagy részeg vagy, közeled a véged, a 

hitetlenre halál vár!

70. Halládzs szaval (A szerelemre való emlékezés 

megrészegített).

71. Kalifa: A nép, a vallástudósok vitázni akarnak veled.



A kalifa elé járulnak a panaszosok



„Huszajn Halládzs története” – 19.

72. Vallástudósok: Aki a müezzint meghazudtolja, az 

hitetlen, tűz vár rá!

73. Halládzs: Nem ijedek meg. Égessetek el szenet egy 

gödörben, hívjátok a kalifát.

74. Halládzs hozatott egy óriási rézedényt, beledobta a 

parázsba és ráült.

75. Halládzs: Aki vitázni akar velem, tudósok, köznép, üljön 

ide, a tűz elégeti!!



Vallástudósok vitája



„Huszajn Halládzs története” – 20.

76. Meghallván ezt, mindenki megfordult és elmenekült.

77. Halládzs: Elmenekülhettek az evilági tűztől, de nem 

menekültök a túlvilágitól!

78. Elöntötte a szenvedély, füléhez emelte ujjait, imára 

hívott, kialudt a tűz.

79. Emberek, látván kegyességét: Nincs hatalmunk fölötte.



„Huszajn Halládzs története” – 21.

80. Halládzs elment a sejkjéhez, Dzsunajd-hoz, és ott aludt. 

81. A kalifához 84 vallásjogász 80 fatváját: Halládzs 

megölése a muszlimok javára.

82. Kalifa Dzsunajd-nak: fogd el Halládzsott és küldd 

hozzánk bíráskodásra.

83. Dzsunajd megkötözte Halládzsot, hogy elküldje a 

kalifának.



„Huszajn Halládzs története” – 22.

84. Halládzs érezve szellemén a kötelékeket, szavalt 

(Mentes maradt szellemem). 

85. Dzsunajd nyugtatta: Közel a kijelölt órád, a végzeted.

86. Halládzs megtudván sorsát, papírt és tollat kért. 

87. Halládzs: Örömmel adom nektek az életem, a testem és 

vérem.



„Huszajn Halládzs története” – 23.

88. Levegőbe dobta a papírt, visszajött, hátán írás: 

Engedelmeskedj!

89. Halládzs sírva szavalt (Öljetek meg, megölésemben van 

az életem).

90. Amint befejezte a verset, vitték az akasztófához, 

levágták végtagjait. 

91. Közben a kalifa ott állt, és az emberekkel együtt nézte.



„Huszajn Halládzs története” – 24.

92. Halládzs szavalt (nem sírva) (Öljetek meg és égessetek 

el).

93. A kalifához megérkezik a két legfontosabb bagdadi 

vallási ember.

94. Halládzs hitetlen, mondják, sétált a piacon, mi van a 

zsebedben: Isten.

95. Halládzs (a földre mutatva): Menjetek, ezt imádjátok ti, 

nem Istent!



„Huszajn Halládzs története” – 25.

96. A kalifa bebörtönözte, oszlophoz kötöztette.

97. Neves szúfi kérdezi a 1. türelemről, 2. szegénységről, 3. 

szentségről.

98. Tűröm a börtönt, szegénységem miatt ver a börtönőr, a 

3. a halálomkor.

99. Kivégzése reggelén: szentéletű viselkedés, Istent hívja 

bírónak



„Huszajn Halládzs története” – 26.

⚫ 100. Ezt látva a szúfik sejkjeikkel „lá iláha”-t kántáltak és 

siratták Halládzsot.

⚫ 101. Dzsunajd: Mit kérsz? Halládzs: Hugomat, Hanúna-t, 

hogy örökséget hagyjak.

⚫ 102. Hanúna fedetlen arccal. Halládzs: E férfiak előtt? 

Hanúna: Ezek nem férfiak.



„Huszajn Halládzs története” – 27.

⚫ 103. Halládzs: Ez Isten döntése, előle nincs menekvés. 

Íme végrendeletem: 

⚫ 104. Hamvaimból végy egy marékkal, ha árad a Tigris, 

szórd bele, vége lesz.

⚫ 105. Hanúna sírt és szavalt (Ó szem, sírj 

szerelmesemért).

⚫ 106. Utána Halládzs is sírt és szavalt (Hanyag voltam, s 

a halál a nyomomba eredt).



„Huszajn Halládzs története” – 28.

⚫ 107. Nővére sírt és szavalt (Azt mondom, s közben 

ontom könnyeim ez éjjel).

⚫ 108. Ölelte, csókolta bátyját, földre estek, azt hitték, 

meghaltak.

⚫ 109. Sírtak a sejkek, szúfik, Bagdad népe.

⚫ 110. Utána sírva szavalt nővére (Sírt a szemem a sors 

változása miatt).

⚫ 111. Felkelt és elbúcsúzott fivérétől és hazament a 

nővére.



„Huszajn Halládzs története” – 29.

⚫ 112. Kikiáltó: Mindenki, aki látni akarja Halládzs halálát, 

jöjjön ide!

⚫ 113. Egész Bagdad ott volt, mestere búcsúztatta, de H. 

mosolygott, hallgatott.

⚫ 114. Dzsunajd: Ne feledkezz meg a feltámadáskor, hogy 

tanítványom voltál.

⚫ 115. Halládzs: Engedelmeskedem Istennek, majd neked, 

szavalt (Eltávozom).



A „Fekete Kapu” Bagdadban,
ahol a kivégzéseket tartották



„Huszajn Halládzs története” – 30.

⚫ 116.Dzsunajd sírva szavalt (Elvittek a szerelem 

bolondjának a szívébe).

⚫ 117.Dzsunajd szívébe bánat lángja Halládzs távozása 

miatt, szerette neveltjét.

⚫ 118.H. felment a máglyára, felhívott mindenkit a Fátiha 

szavalására.

⚫ 119.Kiáltozás, zokogás támadt az emberek, szúfik és 

vallástudósok között.



„Huszajn Halládzs története” – 31.

⚫ Halládzs: Ne sírjatok, mindenkit feloldozok mesterem 

kedvéért.

⚫ 121.Hóhér: Irgalmazzatok neki – megkezdődött a 

kődobálás Halládzsra.

⚫ 122. Halládzs mosolygott: Jól van, jól van a szeretett 

Földön.



„Huszajn Halládzs története” – 32.

⚫ 123.Dzsunajd megdobta egy rózsával. 

⚫ Halládzs: Fáj, megöltél, mesterem.

⚫ 124.Dzsunajd: A kövek miatt nem sírtál. 

⚫ Halládzs: Nem tudod, a szerető ütése árt.

⚫



„Huszajn Halládzs története” – 33.

⚫ 125. Vitatkoztak haláláig, meghalt, levették, elégették. 

Nővére vett a poraiból.

⚫ 126. Árvíz, kétségbeesés, kiáltozás. Nővére bedobta a 

porait, a víz leapadt.

⚫ 127. Ezzel ér véget Halládzs története, fohászkodjatok!

⚫ 128. Isten dicsőítése, áldás Mohamedre.

⚫



A Tigris folyó



Huszajn al-Halládzs kivégzése


