
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. Goldziher Ignác: Jelentés a Keletről hozott könyvekről  

 

(1) Mit jelent a bidca szó az Iszlámban? 

(2) Milyen modern szokásoktól és eszközöktől idegenkedtek az arabok? 

(3) Ki alapította Egyiptomban az első nyomdát és mi volt a nyomda neve? 

(4) Milyen könyveket nyomtattak az első egyiptomi nyomdában? 

(5) Milyen könyveket nyomtattak az állami nyomdában Rusdí és Iszmáíl pasa alatt? 

(6) Ki hozta létre Egyiptomban az első állami könyvtárat? Milyen volt a kapcsolat a könyvtár 

és a nyomda között? 

(7) Melyik volt az a könyv, amelyet Goldziher idejében még nem engedtek meg kinyomtatni 

és miért nem? 

(8) Milyen egyéb nyomdák működtek az arab világban ill. Kairóban? 

(9) Kinek a nagy grammatikáját kezdték el kiadni európai sugallatra? 

(10) Melyik az a mű, amelyből Goldziher “A nemzetiségi kérdés az araboknál” c. tanulmányát 

merítette, s amelyet épp a “Jelentés” megírása idején kezdtek el kiadni Kairóban? 

(11) Mi volt a címe a hivatalos egyiptomi közlönynek, amely egyben az első arab nyelvű újság 

is volt? 

(12) Hogyan kell a könyveket tárolni a muszlim világban? Milyen sorrendben? 

(13) Hogyan nevezik arabul a Korán magyarázatait? Milyen szempontok szerint tárgyalják 

ezek a művek a Koránt? 

(14) Mi a pontos címe az ún. “Nagy kommentárnak”, és ki a szerzője? Mik a főbb tartalmi 

jellegzetességei? 

(15) Mi a kalám? 

(16) Mit jelent az as'arita jelző? 

(17) Hogyan használták fel a középkori könyvmásolók a könyvek margóját, s mi ennek az arab 

neve? 

(18) Mi a “magyarázott szöveg” neve arabul? 

(19) Mi a két kommentár fajtája a főszövegnek, s mi az arab nevük? 

(20) Ki a két legnagyobb hagyomány gyűjtemény szerzője? Kik írták a leghíresebb 

magyarázatokat hozzájuk? 

(21) Mi a két legnevesebb hagyomány gyűjtemémy címe? 

(22) Ki készítette az első írott hagyomány gyűjteményt és mi a címe? 

(23) Mi a különbség Bukhárí és Muszlim hagyomány gyűjteménye között? 

(24) Mit tudunk meg asz-Szujútí munkásságáról? 

(25) Mikor halt meg al-Gazálí? Mi fő művének a címe? 

(26) Melyik tudomány képezi a muszlim vallástudományok súlypontját? 

(27) Mi al-Gazálí vallástudományi munkájának jellegzetessége, más művekkel szemben?  



(28) Mi a jogtudomány arab neve és melyek fő forrásai? 

(29) Sorolja fel a négy rítust ill. vallásjogi iskolát és elterjedési körüket! 

(30) Mi jellemzi a rítusok egymáshoz való kapcsolatát? 

(31) Mely szerző mely munkája tartalmazza a négy rítus összevetését? 

(32) Milyen értelemben használták a „filozófus“ elnevezést Egyiptomban? 

(33) Mi az adab szó jelentése? 

(34) Hogyan mérték a könyvtárak nagyságát a középkorban? Mekkora könyvtárak voltak? 

(35) Mely három nagy középkori arab szótárat említi Goldziher? 

(36) Ki az a libanoni keresztény szerző, akinek a műve 1867-69-ben jelent meg, s mi a címe? 

(37) Melyik XVIII. sz.-i nagy arab szótárat használta Lane arab-angol szótárához? Mely műnek 

a kommentárja ez a szótár? 

(38) Mit tud Ahmed (Efendi) Fárisz as-Sidjáq-ról? Milyen jellegű lexikográfiai tanulmányt 

folytatott? 

(39) Ki írta az “Énekek könyvét” és mit tartalmaz? Hány kötetes? 

(40) Síita volt-e az “Énekek könyve” szerzője vagy nem? 

(41) Mit ír Goldziher a példabeszédről (közmondás), és mely szerző munkáját ismerteti? 

(42) Hogyan magyarázták az arab szerzők a közmondásokat? 

(43) Mi a címe és a tárgya (Ibn) at-Tiqtaqá művének?  

(44) Miről írt al-Maqqarí? 

(45) Mit ír Goldziher Ibn Khaldún-ról? Melyik két művét tárgyalja? 

(46) Ki írta “A tökéletes” című művet, s mi a tárgya? 

(47) Hogyan cáfolja Goldziher Socin azon nézetét, miszerint a Kámil (A tökéletes) c. mű 

egyiptomi kiadása az európai kiadás egyszerű utánnyomása lenne? 

(48) Mit jelent az, ha egy történelmi műről azt mondjuk, hogy krónika? 

(49) Mit kell tudni al-Maqrízí fő művéről, s mi a címe? 

(50) Kinek a zoológiai szótárát említi Goldziher, s melyik tudományágba tartozik ez a mű? 

 

IV. Kalila és Dimna 

 

(1) Mit tud a Kalila és Dimna eredetéről és céljáról? 

(2) Mit tud az arab fordításról? 

(3) A Kalila és Dimna összevetése a Pancsatantrával 

(4) A Kalila és Dimna bevezetője 

(5) Dimna példázata: a remete története 

(6) A bagoly és a holló története 

(7) A bagoly és a holló története és a Pancsatantra 

(8) Ibn al-Muqaffa’ 

(9) A majom és a teknőc története 

(10) Példázatok: Az igazmondó fazekas, A rászedett bognár, A rászedett kikapós asszony 

(11) Példázatok: A tanácsadó veréb, A pap és hitszegő felesége 

(12) Mit mond: a Kalila és Dimna arról, aki nem gondol a következményekre, a Pancsatantra 

arról, aki hebehurgya? 

(13) A vadász és az aranymíves 

(14) A király fia és társai 



(15) Mi a bosszúállók parabolája? 

(16) A remete és a menyét 

(17) Az oroszlán és a sakál 

(18) Az nőstényoroszlán, az íjász és a sakál 

(19) Iládz, Biládz és Iraht 

(20) A galamb, a róka és a gém 

 


