
Órarend 2017. ősz 

BBN-ARA11-141 Bevezetés az arab nyelvbe és írásbeliségbe 1. 

Csütörtök 15:15-16:45 (13 hét) 

Szeptember 14 / 21 /28 /  

Október 5 / 12 / 19 / 26 / 

November 9 / 16 / 23 / 30 / 

December 7 / 14 

 

A félév során hat zárthelyit fognak írni, amelyek eredményei beszámítanak a vizsgajegybe. 

Az időpontok: szeptember 21., október 5. és 19., november 9. és 23., valamint december 14. 

A dolgozatok közül kettő nyelvészeti, négy pedig irodalmi jellegű lesz. Csak az jöhet el 

vizsgázni, aki mind a hatot megírta. Komoly okkal történő hiányzás esetén lehetőség lesz 

pótlásra. 

Irodalom tankönyv:  

Goldziher Ignác: Az arab irodalom rövid története. (Azok számára lesz megrendelve a 

nyomdából, akik szeptember végéig befizetik az árát, 2.500 Ft-ot) 

Mindkét félévben használni fogják. Az első feléből 2-2 zárthelyit írnak majd belőle ebben a 

félévben, míg a második fele a II. félév anyaga lesz.  

1. november 9.-én: Első rész: Az arab irodalom az umayyád kor végéig (500-750) 1-60. oldal. 

2. december 14.-én.: Második rész: Az arab irodalom az ‛abbāsida korban (750-1258) I, II, 

III. fejezet. 61-140. oldal.  

(A feldolgozást segítő tételek hamarosan fel lesznek téve ugyanerre a honlapra.) 

További két irodalmi dolgozat időpontja: szeptember 21. és október 19. 

Nyelvészeti dolgozatok: október 5. és november 23. 

Főbb témakörök az irodalomból:  

1. A klasszikus arab költészet általános jellemzése. 

2. A pogánykori (622 előtti) költészet és hatása a későbbi korokra. 

3. Ibn al-Muqaffa‛: Kalila és Dimna. Előzménye: az indiai Pancsatantra. 

4. Maqámák: Arany János: „A poloska”, Hamadáni és Harírí (A szűz és az asszony c. kötet). 

5. Az Ezeregyéjszaka meséi (Honti Rezső ill. Prileszky Csilla fordításai).  

Nyelvészeti témakörök: 

1. Az arab nyelv és írás használata az arab világban és az iszlám világban. 

2. Írott (irodalmi) arab és a nyelvjárások. 

3. Az arab nyelv története. 

4. Az arab beszédhangok hangtana. Általános hangtani ismeretek. 

5. Az arab írás története, I. rész (a tankönyv 1-100. o.). 

6. Az egyiptomi arab nyelvjárás általános ismertetése (részletesen a II. félévben vesszük). 

7. Az arab nyelvi diglosszia (sajátos kétnyelvűség), ill. a nyelvhasználat szintjei. 

8. Az arab ábécé és a tudományos átírás használata. 

. 


