
BA Keleti nyelvek és kultúrák alapszak 
Arab szakirány 

 
Szakzáróvizsga írásbeli tételek 

 
 

A. Arab nyelv és irodalom 
1. Az arab nyelv helye és elterjedése a világ nyelvei között 
2. Az arab magán- és mássalhangzórendszer általános jellemzői. 
3. A nyelvjárások kérdésköre. 
4. Egyéb sémi nyelvek. 
5. Főnévi mondat, igei mondat 
6. Topikalizáció. 
7. Arab retorika. 
8. Az arab irodalom kezdetei és műfajai. 
9. Az iszlám előtti törzsi költészet. 
10. A kora iszlám költészet: omajjád kor. 
11. A "modern" (muhdath) és neoklasszicista költészet. 
12. A korai arab próza az abbászida korig. 
13. Az arab próza fénykora: az abbászida kor. 
14. A modern arab irodalom kezdetei. 
15. A kortárs arab irodalom: regényirodalom, költészet, dráma. 
 

B. Vallás és művelődés 
1. Az arab világ régiói és kultúrái. 
2. Az iszlám előtti kor kultúrája, szokásai 
3. A beduin vallás és erkölcs alapjai. 
4. A Korán. 
5. Az iszlám vallás alapjai; a hadísz-tudomány; Mohamed élete és tevékenysége. 
6. szlám irányzatai és szektái. 
7. A 12 imámos síiták. 
8. A szunnita vallásjogi iskolák. 
9. Modern vallási reformmozgalmak az arab világban. 
10. A 19-20. századi fundamentalizmus és gyökerei. 
11. A vallási misztika (szúfizmus) kialakulása. 
12. Szentkultusz az iszlám kultúrában. 
13. A szúfi rendek és szertartásaik. 
14. Népi kultúra és folklór a Közel-Keleten.  
15. Varázslás és mágikus hiedelmek. 
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C. Történelem 

 
1. A Közel-Kelet történelme az iszlám kor előtt 
2. Az arab hódítások kora. 
3. Az első négy kalifa. 
4. Omajjád kor. 
5. Abbászida fénykor. 
6. A részkirályságok kora. 
7. A szeldzsúk kor. 
8. A Fátimidák. 
9. A nyugati omajjád birodalom. 
10. Andalúzia az Omajjádok bukásától a reconquista győzelméig. 
11. A mamlúk kor. 
12. A Török Birodalom uralma az arab világban. 
13. Az európai gyarmatosítás kora. 
14. A függetlenség kivívása az arab világban (20. sz.) 
15. Az arab világ története a 20. sz. második felében. 

 
 

D.   Három morfológiai kérdés (névszó- és igaregozás köréből). 
 

 
E.   Fordítás arabról magyarra (ismeretlen szöveg, szótárral) 

 
    1. Klasszikus irodalmi szöveg – max. 8 sor 
 
    2. Modern újságszöveg – max. 8 sor 
 
 

A szakzáróvizsga menete 
 
 
1. nap: Írásbeli (először a fordítások, azután a tételek) 
 
2. nap: Szóbeli – a szakdolgozat védése a vizsgabizottság előtt. 


