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Vizsgaanyagok 
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221-290. (Tételsor.) 

(2) Dévényi K.-Iványi T.: Kiszáradt a toll - Az arab írás története. 2. rész, 103-214. (Tételsor.) 

(3) Iványi T.: Egyiptomi arab. 1-12. lecke. 

Irodalom: 

(1) Goldziher Ignác: Az arab irodalom rövid története. 2. rész, 110. oldaltól végig.  

(2) Goldziher Ignác: „A pogány arabok költészetének hagyománya”. In: Az arabok és az 

iszlám II. 529-597. (Fent van a Honlapon) (Tételsor.) 

(3) Goldziher Ignác: „A költő a régi arabok fölfogásában”. In: Az arabok és az iszlám I. 491-

497. (Fent van a Honlapon) (Tételsor.) 

(4) Germanus Gyula: „Bevezetés”. In: Ibn Battúta zarándokútja és vándorlásai. 5-33. o. „Az 

arab földrajzi irodalom”. (Fent van a Honlapon) (Tételsor.) 

(5) Arab verstan – tartalmi egységek, metrikai alapfogalmak. (Fent vannak a honlapon).  

(6) Germanus Gyula: Arab költők a pogány kortól napjainkig. 1961. „Pogánykori költők”. 

(Fent vannak az interneten a Terebess honlapon.) 

(7) Ibn al-Mukaffa’: Kalíla és Dimna. Klasszikus arab mesék. Budapest, 1978. (Kötelező 

olvasmány) + órai anyagok, + az indiai Mesefolyamok óceánjai II. Pancsatantra kijelölt meséi. 

(Tételsor.) 

(8) Hamadáni és Haríri Makámái. A szűz és az asszony. (Kötelező olvasmány). + órai anyag. 

Elemzési szempontok. 

(9) Ibn Battúta Zarándokútja és vándorlásai. Budapest 1964.  (Kötelező olvasmány a 

diákdolgozatok alapján). (+ Tételek) 

(10) Az Ezeregyéjszaka történetei. (a honlapon megadandó tanulmányok) (Tételsor.) 

+ A kijelölt történetek Honti Rezső fordításából: 

1.Sahriár király és öccse, Sáh-Zemán király története. 7-15. o. 

2. A halász és az Ifrit. 16-45. o. 

3. A felébredt alvó (Abu l’Hasszán). 114-135. o. 

4. Mese Harún ar-Rasídról és a naplopó Abu Mohammedről. 397-411. o. 

5. Abu Kir és Abu Szir. 616-643. o. 

(11) Uszáma Ibn Munqidz: A példázat könyve. (A szükséges részletek fent vannak a 

Honlapon). + órai anyag. (Szempontok megadva.) 

(12) Abu Hámid al-Garnáti utazása Kelet- és Közép-Európában, 1131-1153. Budapest, 1985. 

(A magyarokra vonatkozó fejezetek). (Tételsor.) 

(13) Házi dolgozat írása Ibn Battúta könyvének kijelölt részéből. 


