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2. Goldziher Ignác: Az iszlám. V. fejezet. 

“Mohamedán főiskolai élet az Azhar mecsetakadémián, Kairóban” 

Tételek 

1. Mi a waqf (awqáf)? 

2. Ki és mikor alapította az Azhar mecsetet? 

3. Milyen volt a tanári kinevezési rendszer az Azharon? 

4. Mi a rivák (riwáq)? 

5. Hány diák volt az Azharon a XV. sz.-ban és mennyi Goldziher látogatásakor? 

6. Miért nem adták el a Koránt Goldzihernek a (Khan el-Khalílí) bazárban? 

7. Miről és hogyan szóltak az Azhar sejkjeinek az előadásai? 

8. Mi volt a középkorban az előadások neve (arabul és magyarul)? 

9. Hogyan nevezik a tanulókat az Azharban? 

10. Mik a ‘füzetek’, hogyan használják őket és mi az arab nevük? 

11. Hogy hívják az ivóvízárusokat? Hogyan és hol tevékenykednek?  

12. Milyen összetűzések voltak a diákok és a környékbeliek között a XV. sz.-ban? 

13. Mit tanultak délelőtt és mit délután az Azharban? 

14. Mi a dikka szerepe a pénteki szentbeszéd alatt? 

15. Ki ismétli meg a szentbeszédet mondatról mondatra és miért? 

16. Mi a pénteki szentbeszéd és elmondójának arab neve? 

17. Hogyan nevezik arabul a szentbeszéd első harmadát? 

18. Mi az arab neve a második prédikációnak? Miről szól? 

19. Mi a szószék arab neve? Hol van a mecsetben? 

 

Taha Huszajn: Napok 

Képek az Azhar mecsetegyetemről 

1. Milyen gondolatokkal kezdte meg a kisfiú első napját az Azhar mecsetegyetemen? 

2. Mit ír a szerző a mohamedán jog óráról? 

3. Mit ír a mohamedán hagyományokkal foglalkozó sejk órájáról? 

4. Hogyan viselkedtek a diákok az órák végén? 

5. Mit ír Bakhít sejk órájáról? 

 

Germanus Gyula: Allah akbar 

Az al-Azhar mecsetben 

1. Milyen volt az Azhar diákjainak a szállása Germanus látogatásának az idejében? 

2. Hogyan gondoskodtak a mecset ellátásáról? 

3. A diákság származása, életviszonyai. 

4. Teázás a marokkói diáknál. 

5. Mit ír Germanus az Azhar reformjáról? 

6. Mi volt a régi Azhar tanítási módszere? 

7. Hogyan történt a Korán tanítása? 

8. Mit ír a szudáni iszlám szertartásairól? 

9. A nyelv kérdése az Azhar tanításáaban. 

10. Az Azhar és a kairói állami egyetem.  


