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SZAMOSI LÓRÁNT 

 

Az iszlám és az arabok 

 

 

 

A. Az iszlám keletkezése  

 

   A középkori Európa történetére és kultúrájára komoly hatást gyakorolt a VII. századtól 

kezdve az iszlám világa, az arabok birodalma és kultúrája. Az iszlám megjelenése előtt az 

Arab-félsziget belső, sivatagos részein arab (beduin) törzsek éltek nemzetségi-törzsi 

társadalomban, időnként rablóhadjáratokat vezetve egymás, és a félsziget városai, államai 

ellen. Gazdaságilag és kulturálisan a félsziget déli része, Jemen volt a legfejlettebb, amit 

Boldog Arábiának is neveztek. Az ókor folyamán királyságok születtek, majd el is enyésztek 

ebben a térségben. Jemen területén a Kr.e. I. évezredben két jelentős királyság állt fenn: Sába 

és Mina. Öntözéses földművelést folytattak és bekapcsolódtak a nemzetközi kereskedelembe 

is. Sába királynője állítólag egyszer a bölcs Salamontól, a zsidók királyától kért tanácsot. 
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   A félsziget nyugati felén egy nagyon fontos nemzetközi kereskedelmi út, az ún. tömjénút 

vezetett keresztül. Ezen az úton hozták Szomáliából Bizáncba a tömjént, de az Indiával való 

kereskedelemnek is fontos útvonala volt. Az Arábiával szembeni érdeklődés a Kr.u. VI. 

században élénkült meg, mikor Jemen és a tömjénút a bizánci-perzsa (Szasszanida-birodalom) 

vetélkedés színterévé vált. Ebben az időben virágzott fel két, korábban nem túl jelentős 

oázisváros, Mekka és Medina, amelyek a karavánok tranzitkereskedelméből gazdagodtak 

meg. Mekka a beduinok zarándokhelye volt, hiszen itt volt a Kába, vagyis az a kocka alakú 

építmény, amelyben a Fekete Követ őrizték; e kőben a pogány arabok isteni lényt tiszteltek. 

Miután egyre többen kapcsolódtak be a helyiek közül a kereskedelembe, komolyabbá váltak a 

vagyoni különbségek, kialakult egy gazdag, kereskedő nemzetség. A korábbi törzsi-

nemzetségi keretek kezdtek felbomlani. Gazdag és szegény kereskedőnemzetségekre bomlott 

szét a társadalom.  

   Egy ilyen szegényebb nemzetség tagjaként született meg 570 körül Mohamed. 25 évesen 

feleségül vette egy gazdag kereskedő özvegyét Hadídzsát, így ő is tehetős ember lett. A neje 

hét gyermeket szült neki, de közülük csak egy, Fátima maradt életben. Mohamed 40 éves 

korában felhagyott a kereskedéssel, mert vallási élményei, látomásai voltak. 

   610 körül a Híra-hegy barlangjába vonult vissza, ahol megjelent neki Gábriel arkangyal. Az 

arkangyal azt mondta: „Hirdess! Hirdess Urad nevében, aki teremtett…vérrögből teremtette 

az embert. Hirdess! A te Urad a legnagylelkűbb, aki írótollal tanított, megtanította az embert 

arra, amit nem tudott.” (Valójában Gábriel csak a medinai havasokban jelenik meg 

Mohamednek.) Ez volt az első üzenet, amit Allahtól, az egyetlen Istentől kapott Mohamed. 

Ezekből az üzenetekből állt össze a Korán, amelynek jelentése „hirdetés”. Mohamed 

keményen ostorozta a gazdag kereskedők kapzsiságát, a szegények nyomorgatását és 

kizsákmányolását. Első hívei a szegényebb nemzetségek tagjai, a nők és a fiatalok közül 

kerültek ki. Ez azonban nem jelentett nagyobb tömeget, többen voltak Mohamed ellenségei. 

Hamarosan összetűzésbe kerültek Mohamed és hívei a mekkai városvezetéssel, ezért mikor a 

340 km-re fekvő Medinába (akkor Jaszrib) hívták őket 622. július 16-án Mohamed útra kelt 

híveivel együtt. Ez az esemény volt a Hidzsra, az iszlám időszámítás kezdete. 

   Mekkában Mohamed még magánemberként hirdette az igét, Medinában viszont már 

politikai, vallási és katonai hatalomra is szert tett. Ez megmutatkozik a Koránban is. A szent 

könyv mekkai fejezetei vallási tanokkal, etikai kérdésekkel foglalkozik, míg a medinai rész 

politikai és jogi problémákkal. 
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   Az iszlám a világvallások közül utolsóként alakult ki, ezért keletkezésének körülményei 

jóval ismertebbek. Medinában a kisszámú közösség zsidókkal, keresztényekkel és arabokkal 

élt együtt. Mohamed itt dolgozta ki a közös hiten alapuló közösség (umma) alkotmányát és 

szervezeti kereteit. Ebben minden hívő elvben egyenlő és kötelesek egymást testvérként 

szeretni. Ez az umma közösség vette át a korábbi, vérrokonságon alapuló nemzetségi-törzsi 

szervezet helyét. Medinába Mohamed mintegy 50-150 hívével jött át, ahol a város lakóinak 

többsége elfogadta őt prófétának és vezetőnek. A próféta a muszlim közösségből államot 

formált, hívei folyamatos fegyveres harcban álltak Mekkával, amely 630-ban meghódolt 

Mohamed és követői előtt. Mohamed beiktatta a tanok közé a Kába tiszteletét, és az oda 

irányuló zarándoklatot (haddzs), a Kába hétszeri körüljárásával. Mohamed halálakor már az 

Arab-félsziget nyugati fele a próféta és követőinek az uralma alatt állt. Kezdetét vette a vallási 

és politikai terjeszkedés.   

   A 632. június 8-án bekövetkezett haláláig Mohamed lenyűgöző eredményeket mondhatott 

magáénak. Az ókori világ eme isten háta mögötti csücskében egyistenhitet adott a 

nomádoknak és a városlakóknak, valamint megalkotta a kinyilatkoztatások könyvét, amely a 

pogányságnál sokkal magasabb rendű életformát jelölt ki. 

   Az iszlám szó jelentése „teljes odaadás Istennek, belenyugvás az ő akaratába”. A muszlimok 

azok, akik teljesen alávetik magukat Allah akaratának. Az iszlám teljesen monoteista vallás: 

Allah szellemi lény, egyszemélyű istenség, aki egyedül van, nincs fia. Elvetik a pogány 

bálványimádást, de a keresztény Szentháromságot is. Mohamed számára Jézus nagy próféta, 

de csak Allah követe, Mária fia. Az iszlám egyébként sok elemet kölcsönzött a zsidó és a 

keresztény hitből, illetve a Bibliából. Allah nem csak teremtő és uralkodó, hanem segítő és 

megbocsátó, büntető és engedékeny. A világ végén Allah ítéletet tart, jutalmaz és büntet. Az 

iszlám szerint Mohamed volt Allah utolsó prófétája, aki beteljesítette a nagy zsidó próféták, 

Ábrahám, Mózes, és Jézus küldetését, mivel megmutatta az igaz egyistenhithez vezető utat. 

Az iszlám közösségben nem vált külön az egyházi és a világi hatalom, minden Allah 

akaratának volt alárendelve, az övé a korlátlan hatalom. Mohamed halála után a kalifa 

(helyettes, követő) feladata Allah akaratának a véghezvitele. Hogy mit kell véghezvinni, azt 

az umma, a közösség mondta meg. 
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   Az Allah kinyilatkoztatásait tartalmazó Korán 114 fejezetből (szúra) áll. A szó maga, hogy 

„korán” kinyilatkoztatást jelent. Allah Gábriel közvetítésével juttatta el Mohamedhez ezeket a 

kinyilatkoztatásokat. Eleinte ezek szájhagyomány útján terjedtek. Apránként foglalták őket 

írásba, a Korán végső formáját 650 körül nyerte el Oszmán kalifa idején. Az iszlám másik 

forrása a szunna, ami nagyrészt Mohamednek a Koránt magyarázó szavai, egyéb szóbeli 

megnyilatkozásai, illetve a próféta szent szokásait tartalmazza. Az iszlámnak a szunnát 

elfogadó ortodox irányzata a szunnita. A hit alapelveit és a hívők kötelességeit az iszlám ún. 

„öt pillére” tartalmazta: 

1. A hit (saháda). „Nincsenek istenek, kivéve az egy igaz Istent, Allahot, és Mohamed az ő 

prófétája”. A hit cselekedetek nélkül mit sem ér. 

2. Az ima (szalát). Lehetőleg közösségben történjen naponta ötször, Mekka felé fordulva, 

rituális mosakodás után. Az ima idejét a müezzin hirdeti a mecset tornyából. A fő imanap 

a péntek. Áldozat, kultikus szertartás az iszlámban nincs. 

3. Az alamizsna vagy ínségadó (zakát) a szegények javára a feleslegből. 

4. A böjt (szaum). Ramadán hónap (az év kilencedik hónapja) folyamán napkeltétől 

napnyugatáig (éjjel szabad enni). 

5. A zarándoklat (haddzs): minden muszlim férfi életében legalább egyszer menjen el 

Mekkába, a Kábához. (Aki ép elméjű, egészséges, nincs adóssága és tudja fedezni a maga 

útiköltségeit, és távolléte idején a családtagjai megélhetését.) 

   Az iszlám hívőknek tilos volt a disznóhús és a szeszes italok fogyasztása. Négy felesége 

lehet a hívőnek, azoktól el is válhat, s mellettük ágyasokat is tarthat. Mohamedán férfi elvehet 

keresztény és zsidó nőt is (pogányt nem), de a gyermekek iszlám vallásúak lesznek. 

Mohamedán nő viszont csak igazhitűhöz mehet feleségül. A föld az egész iszlám közösség, az 

umma tulajdona. Mohamed tiltja az uzsorát és a kamatszedést. 

   Az életük feláldozására is hajlandó hívők kötelessége a szent háború (dzsihád). A Korán 

szerint viszont csak a védekező háború az igazságos, kardot használni csak védekezésre 

szabad! A vallást nem szabad fegyverrel terjeszteni, csak békés eszközökkel. A keresztények, 

a zsidók és az iráni Zoroaster követői védett kisebbségek (dzsimmi), akik fejadó (dzsizje) 

fejében megtarthatják a vallásukat. A pogányokat azonban meg kell téríteni.  

   A Koránon és a Mohamed szavait őrző hagyományon alapul az iszlám jog, a saria. Ennek 

alapján ítélkezik a kádi, a mohamedán bíró. Az iszlám országokban az európai értelemben 

vett világi jog nincs.  
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   A Koránt és a próféta szavait őrző hagyományt az ulema, az iszlám tudósai magyarázzák és 

oktatják. Ők a madraszának nevezett felső iskolában tanulnak és tanítanak. Az iszlám 

közösség vallási vezetője az imám. Ez a szunnitáknál egybeolvadt a kalifa tisztségével, aki az 

iszlám közösség politikai ás vallási vezetője volt egy személyben. Az iszlámban is van a 

keresztény szerzetességhez hasonlatos, aszketikus és misztikus irányzat: a szufizmus. A szúfi 

(gyapjúba öltözött) különféle aszketikus gyakorlatokkal törekszik az istenséggel való 

egyesülésre (dervis). 

 

 

B. Az arab birodalom 

 

   Mohamednek, számos felesége ellenére nem született fiú utódja, így őt mindjárt mekkai 

hívei, rokonai követték, mint kalifák. Az első négy kalifa mindjárt apósai, és vejei közül 

kerültek ki: Abu Bakr (632-634), Omar (634-644), Oszmán (644-656) és Ali (656-661). 

Uralmuk alatt gyorsan haladt előre az iszlám hódítás az Arab-félszigeten kívül is. Főleg 

Bizánc és a Szasszanida-királyság rovására terjeszkedtek. A látvány döbbenetes volt. A két 

nagyhatalomnak felocsúdni sem volt ideje, a sivatagból tevés beduinok törtek rájuk, fanatikus 

küzdőkként, és lesöpörték az akkori világ két legjobban szervezett hadseregét. A négyszáz 

éves Szasszanida-királyság összeomlott. 

   Omar kalifa uralkodása idején meghódították Palesztinát, Szíriát, Mezopotámiát és 

Egyiptomot. Oszmán uralma idején Perzsiát, Észak-Afrikában Líbiát és Tuniszt, illetve 

elfoglalták Ciprust, keleten Afganisztánig jutottak! Jeruzsálem, Damaszkusz, Antiochia, 

Alexandria arab kézre került. Néhány katonai győzelemből megszületett az arab birodalom, az 

iszlám pedig jó úton halad afelé, hogy világvallássá váljék. Az arab hódítók kezdetben nem 

vegyültek el az őslakossággal, hanem külön katonai táborokban laktak, amelyek később 

nagyvárosokká fejlődtek. Ilyen katonai tábor volt valaha Kairó, Bászra. Az arab nyelv és az 

arab vallás csak századok múlva került túlsúlyba az elfoglalt területeken, csak egyedül Irán 

őrizte meg saját perzsa nyelvét, és perzsa etnikumát. 

   Hamar fellángoltak a személyi ellentétek a nagy hódítások után. Már Mohamed két apósa 

Omar és Oszmán gyilkosság áldozatai lettek, míg Alit (Fátima lányának férje) 661-ben 

szintén meggyilkolták a mekkai Omajja család tagjai, amelynek tagja Muávija, Szíria 

kormányzója lett az új kalifa. Az Omajjádok 661 és 750 között uralkodtak. Muávija 

dinasztikus hatalmat hozott létre, és áttette a birodalom székhelyét Medinából Damaszkuszba.  
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   A hatalmi harcoknak köszönhetően az iszlám sem maradt egységes vallás, hanem kétfelé 

szakadt. Az Omajjádok hívei a prófétai hagyomány (szunna) őrének tekintette magát, és 

mindenkor az ő utódaik képviselték az iszlám többségi szárnyát. Ők lettek a szunniták. Az 

ellenpárt, a sía (párt) továbbra is Ali két fiát, Haszant és Huszajnt (a próféta unokáit) 

tekintette jogos örökösnek. 680-ban Huszajnt egy csetepatéban megölték a kalifa harcosai, és 

ettől a fogva a két tábort, a szunnitákat és a síitákat engesztelhetetlen gyűlölet választotta szét.  

   Huszajn vértanúsága által a síizmus mintegy vallássá szerveződött és mindenkori 

vezetőjének, nem a kalifát, hanem az imámot, a próféta valamely leszármazottját tartották. 

Hogy melyiket a számos közül abban gyakran bomlott meg az egyetértés, így a síita irányzat 

is több ágra szakadt. Ilyenek voltak például az iszmaeliták, ugyanis az ellenséges Omajjádok 

uralma alatt az imámoknak rejtőzködniük kellett, a hetedik rejtőzködő imám volt Iszmáel 

(Iszmail), akit a síiták egy része Mohamed művét helyreállító mahdinak tartották. 

   Az Omajjádok fokozták és folytatták az arab terjeszkedést: uralmuk alá került az Indus-

völgye, az Aral-tó környéke, Szamarkand, Horezm. Nyugaton elfoglalták 710-re egész Észak-

Afrikát. 711 és 714 között meghódították az Ibér-félszigetet. Tarik, arab vezér a Jerez de la 

Frontera-i ütközetben legyőzte Rodrigót, az utolsó nyugati gót királyt. Tarik vezér hegye ma 

Gibraltár (Dzsebel al-Tarik – Tarik sziklája). A franciaországi arab előrenyomulást 732-ben 

Martell Károly állította meg Poitiers-nél. Bizáncot többször is ostromolták sikertelenül az 

arabok, és 747-ben a bizánci flotta győzelme egy időre lélegzetvételhez juttatta őket. Az 

egységes iszlám birodalom ekkor volt a legkiterjedtebb.  

   A birodalom igazgatását az Omajjádok bizánci mintára szervezték meg, és Damaszkuszból 

kormányozták. A meghódított területek lakosainak az életviszonyai lényegesen nem változtak, 

a régi tisztviselők a helyükön maradtak. A hódolt népek földadót fizettek (haradzs) és ennek 

fejében megtarthatták birtokaikat. Csak Arábiában kellett minden lakosnak iszlámnak lenni, a 

meghódított területeken védett szekták voltak a keresztények, a zsidók és az irániak. Ők a 

fejadót (dzsizje) fizették. A meghódított földek egy része a kalifa tulajdona lett (azaz állami 

tulajdon lett), de nagyobb részüket szétosztották magánszemélyeknek birtoklásra. Emellett 

voltak földek családi magántulajdonban is (mulk), amelyek után a zakat nevű adót fizették. Az 

ún. kegyes alapítványok számára átengedett föld volt a vakf. A birodalmat egy kiterjedt és 

nagyon bonyolult hivatalszervezet igazgatta. Ezeket a hivatalokat nevezték dívánnak, ahol 

nagy létszámú hivatásos bürokrata réteg dolgozott (kutábok), élükön a vezírnek nevezett 

főminiszter állt. 
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   A hódítások befejeződésével igen jelentős kulturális fejlődés bontakozott ki. Az arabok 

átvették és továbbfejlesztették a meghódított népek (görögök, szírek, zsidók, egyiptomiak, 

perzsák, indiaiak) kultúráját. A tudományok közül elsősorban az orvostudomány, a 

matematika, a csillagászat és a földrajz volt igen fejlett, valamint ebbe a körbe tartozott még a 

filozófia és a történetírás is. Az olyan szavak, mint az alkímia, az algebra, algoritmus, 

logaritmus, elixír, alkohol, alkáli, lombik mind arab eredetű kifejezések.  

   Az anyagi és szellemi kultúra fejlettsége tekintetében az arab birodalom és utódállamai a 

XII. századig Európa felett álltak. Megőrizték és továbbfejlesztették, majd Európa felé 

közvetítették a görög és ókori keleti kultúrák eredményeit. Az öntözéses földművelés, a 

kézművesség és a kereskedelem volt még igen figyelemreméltó.  

 

 

C. Az utódállamok 

 

   750-ben az Omajjád-birodalmat új, hosszú életű uralkodóház döntötte meg, amely 

Mohamed nagybátyjától, Abbásztól származott. Az Abbászidák Szíriából Irakba helyezték át 

a birodalom súlypontját, a 762-ben alapított fővárosukba, Bagdadba. A bagdadi kalifák már 

nem patriarchális modorú törzsfőnökök voltak többé, hanem megközelíthetetlen kényurak. A 

dinasztia fénykorát a 770-es évektől 800 körülig élte. Ez az Ezeregyéjszaka meséiből ismert 

világ volt. Az Ezeregy éjszaka meséi, melyeket Egyiptomból, Indiából, Kínából, 

Görögországból és más vidékekről származó történetekből állították össze, Bagdad széleskörű 

kapcsolatairól és az ottani élet pompájáról festenek képet Hárún al-Rasíd kalifa (786-809) 

uralkodása idején. A bagdadi kalifátus egysége nem sokáig tartott, hiszen a IX. században 

önálló tartományokra bomlott fel. Magában Bagdadban a török rabszolgákból szervezett 

testőrség ragadta magához a hatalmat, és cserélgette tetszése szerint az uralkodókat. Az itt 

uralkodó Bujidák (945-1055) dinasztiájának hatalmát a keletről érkező szeldzsuk törökök 

döntötték meg 1055-ben, és elfoglalták Bagdadot is. Vezérük, Tugril bég a kalifától szultáni 

címet szerzett, és tényleges teljhatalmat kapott. A szeldzsukok 1071-ban Manzikertnél 

legyőzték a Bizánciakat, s ezek után hatalmukat kiterjesztették Kis-Ázsia nagyobb részére. 
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   A Szeldzsuk Birodalom hamarosan önálló szultánságokra bomlott. Közülük az 1077-ben 

létrejött Rumi vagy Ikoniumi Szultánság tartotta kezében Kis-Ázsiát, állandó harcban 

Bizánccal. Egyiptomban a kurd származású vezír, Szaladin 1171-ben megfosztotta hatalmától 

az Abbászida utódállam (Fatimidák) kalifáját, és megalapozta a saját dinasztiáját, az 

Ajjúbidák uralmát. Elfoglalta Szíriát, Hidzsázt, Palesztinát, Mezopotámiát. 1187-ben 

legyőzte a keresztesek seregét és elfoglalta Jeruzsálemet is. A kis-ázsiai szeldzsukokat majd a 

mongolok fogják legyőzni 1243-ban, akik 1258-ban beveszik és lerombolják Bagdadot is. Az 

utolsó Abbászida kalifát úgy ölték meg, hogy szőnyegbe göngyölték és agyontaposták. Az 

Ajjúbidák uralmát Egyiptomban, 1250-ben a mamelukok döntötték meg.  

   Egy Omajjád menekült szakad el elsőként az Abbászida államtól 756-ban, Abd ar-

Rahmán, akinek utódai Córdobában, az új arab tartomány Andalúzia székhelyén független 

emírként (fejedelem) uralkodtak 1031-ig. (Teljesen önálló iszlám állam volt a Córdobai 

Kalifátus.) Egyikük, III. Abd ar-Rahmán 929-ben felvette a kalifa címet s ezzel a bagdadi 

uralkodóval egyenrangúvá nyilvánította magát. A córdobai udvar Bagdadhoz hasonló 

színvonalú kulturális központtá fejlődött, és hatása Európára különösen jelentős volt. 

Córdobát a keresztények az ún. reconquista során, 1236-ban foglalták vissza. 

 

 

 

 


