
BBN-ARA11-141 Irodalom tételek a vizsgára 

 

I. Goldziher: A pogány arabok költészetének hagyományai - tételek 

 

(1) A pogánykori arab költészet, mint történeti forrás 

(2) Az arab költészet kezdetei 

(3) A jemeni al-Dabb története egy közmondás magyarázatára 

(4) Természetfölötti befolyás a költőre 

(5) A sáir és az arráf kapcsolata 

(6) A káfija szó eredeti jelentése 

(7) A gúnyvers (hidszá') 

(8) Az átokmondás szerepe 

(9) A káhin és a sáir viszonya 

(10) A prózarím (sadzs`) szerepe és használata 

(11) A szadzs', káfija hidzsá' kapcsolata 

(12) A redzsez költészet 

(13) A versek írásbafoglalása 

(14) A régi költészet egybegyűjtése 

(15) A Mu`allakát gyűjtemény 

(16) A versek szókincsének a vizsgálata 

(17) A pogánykori versek hitelességének a kérdése 

(18) Hammád ar-Rávija és Khalaf al-Ahmar munkássága 

(19) Kiemelkedő IX. sz-i irodalomtudósok és működésük 

(20) Az iszlám kifejezései a pogánykori versekben és a hitelesség 

(21) Pogány istenségek a versekben 

(22) Teológiai cenzúra a régi versek közreadásakor 

(23) Változtatások a régi versekben 

(24) Közbeszúrások a régi versekben 

(25) Labíd dívánja 

(26) Az átmeneti kor költői. 

(27) A régi költészet népszerű hagyománya 

(28) Az ún. Antar regény 

 

II. Goldziher Ignác: „A költő a régi arabok fölfogásában” tételek 

 

1. A költői „genius” jelentése a korai időkben. 

2. A költő és az ősök kultusza. 

3. A költő és az istenek kapcsolata. 

4. A költő szerepe a pogánykori arab társadalomban. 

5. A „költő” szó eredeti jelentése az arab nyelvben. 



6. A gúnyvers szerepe a régi araboknál. 

7. A dzsinnek az araboknál. 

8. A dzsinn és a költő kapcsolata. 

9. A költő saját dzsinnje. 

10. A dzsinn és az őrült kapcsolata. 

11. „A dzsinntől kitanított ember”. 

 

III. Versek elemzése 

Germanus Gyula: Arab költők a pogány kortól napjainkig 

 

 A verseket el kell gondosan olvasni és tartalmilag elemezni. Az elemzésnek két 

dologra kell kitérnie: 1. Olyan szavak (fogalmak, tárgyak nevei) keresése a szövegben, 

amelyek tükrözik az adott kor kultúráját és 2. nagy tartalmi egységek, témák keresése, 

amelyek jellemzőek az egész költészetre ill. az adott versre. 

 Az elemzést az otthoni feldolgozás során kell elvégezni, hogy a vizsgán rövid idő alatt 

fel lehessen eleveníteni.  

Pogánykori költők: 

 

(1) Imrul Kaisz 

(2) Tarafa 

(3) Acsa Kaisz 

(4) Ta’abbata Sarran 

(5) Alkama 

(6)  Abíd 

(7)  Amr ibn Kulthum 

(8) Labíd 

(9) Sanfara 

(10)  Antara 

(11)  Nábigha 

 

IV. Germanus Gyula: „Bevezetés”. Ibn Battúta zarándokútja és vándorlásai. 

 

1. Ókori nézetek a Földről és a tengerekről. 

2. Középkori európai nézetek a Földről. 

3. A zarándoklat szerepe az arab földrajzirodalom kialakulásában. 

4. A közigazgatási feladatok ellátásának a szerepe az arab földrajzirodalom kialakulásában. 

5. „A Föld képe” c. mű. 

6. A fordításirodalom szerepe. 

7. A „Telepek és utak” c. mű. 

8. al-Maszúdí földrajzi műve. 

9. al-Makdiszí  utazásai. 

10. al-Bírúní munkássága. 

11. Ibn Dzsubair utazásai. 

12. al-Idríszí munkássága. 



13. Jákút lexikona. 

14. Az arabok földrajzi-csillagászati tudása. 

15. A földrajzi-csillagászati ismeretek gyakorlati felhasználása. 

16. Az arab utazók és a térképészeti és hegyvízrajzi felfogása. 

17. Az arab leírások a föld termékeiről. 

18. Az arab utazók és az emberi fajok leírása. 

19. Az arab utazók és a bejárt földek társadalmi-gazdasági viszonyainak a leírása. 

20. Ibn Battúta születése és útnak indulása. 

21. Ibn Battúta Marokkóból Egyiptomba. Egyiptom leírása. 

22. Ibn Battúta útvonala Kairóból Medkkába. 

23. Ibn Battúta utazása Kis-Ázsiából Északra, majd vissza Konstantinápolyba. 

24. Ibn Battúta útja Konstantinápolyból Indiába. 

25. Ibn Battúta utazásai Indiában és a szigeteken. 

26. Ibn Battúta kínai útja. 

27. Ibn Battúta útja hazafelé Kinából Marokkóba. 

28. Ibn Battúta utazása Marokkóból Nyugat-Afrikába. 

29. Ibn Battúta éléményeinek leírása. 

30. Ibn Battúta úti történeteinek a fogadtatása, életének utolsó szakasza és halála. 

 

A térképen be kell tudni rajzolni az egyes kérdésekre válaszolva az adott útszakaszt. 

 

V. Ibn Battúta zarándokútja és vándorlásai. 

 

Az arab világban tett utazásainak a leírását kell részletesebben ismerni, megkülönböztetve a 

leírások három rétegét: saját élmények, mások elbeszélései és Ibn Dzsuzajj betoldásai a korábbi 

művekből.  

Két féle kérdés lehetséges: egy rövid ismertetés valamely arab területről, vagy egy megkapott 

szövegrészlet elemzése a fenti szempontok szerint. 

 

VI. Abu Hámid al-Garnáti utazása Kelet- és Közép-Európában, 1131-1153. 

 

1. al-Garnáti élete volgai utazásáig. 

2. al-Garnáti utazásai a Volga vidékén. 

3. al-Garnáti útja a besenyőkhöz és a magyarpkhoz. 

4. al-Garnáti útja Magyarországról Irakba és életének utolsó évtizedei. 

5. al-Garnáti két műve. 

6. al-Garnáti Murib (Világos beszámoló) c. művének tartalma. 

7. al-Garnáti Tuhfat al-albáb (A szívek ajándéka) c. művének jellemzése. 



8. Hogyan ír al-Garnáti Magyarországról a Murib c. művében? 

9. Hogyan nevezi a magyarokat al-Garnátí? 

10. Milyen két muszlim csoportot ismertet al-Garnáti Magyarországon? 

11. Ki uralkodott Magyarországban al-Garnáti látogatása idején? 

 

 


