
Bevezetés az arab nyelvbe és 
írásbeliségbe

I. Óra

Bevezető



Mai arab államok





Az arab államok lakossága
Arab állam  Lakosság  Hivatalos nyelv(ek)  

 Algéria 38,700,000 Arabic, Berber  

 Bahrain 1,314,089 Arab  

 Dzsibuti 810,179 Arab, francia  

 Egyesült Arab Emirátusok 10,102,678 Arab  

 Egyiptom 94,526,231 Arab  

 Iraq 32,585,692 Arab, kurd 

 Jemen 26,052,966 Arab  

 Jordánia 9,531,712 Arab  

 Kuvait 4,156,306 Arab  

 Libanon 5,882,562 Arab  

 



 Líbia 6,244,174 Arab  

 Marokkó 32,987,206 Arabic, berber 

 Mauritánia 3,516,806 Arab  

 Omán 3,219,775 Arab  

 Katar 2,123,160 Arab  

Palesztina 4,550,368 Arab  

 Szaúd-Arábia 27,345,986 Arab  

 Szíria 17,951,639 Arab  

 Szomália 10,428,043 Arab, szomáli 

 Szudán 35,482,233 Arab, angol 

 Tunézia 10,937,521 Arab  

 





Az arab nyelv változatai

• I. Írott nyelv (arabijja) – kéziratok, majd nyomtatás

– Egységes térben és részben időben is

• II. Beszélt nyelv (dialektusok) – nem írják

– Területenként változó, néha helységről helységre

• III. Közép-arab

– a beszélt nyelv hatása az írásra a kéziratokban



Az arab nyelv használata

 (1) Írott (irodalmi) nyelv: 1500 év 

óta, az egész arab világban egységes

 Mindenki megérti: ez az újságok, 

könyvek, vallás nyelve – hivatalos 

alkalommal, hírekben, oktatásban, 

vallási prédikációban beszélik is

 (3) Beszélt nyelvjárások: nem írják, 

nagy különbségek, száz kisebb 

nagyobb nyelvjárás, sokszor nehezen 

érthető a másik számára



Az arab dialektusok térképe



Egy példa a különbségekre
„van”, létezés vhol

• Irak, Arábia partvidéke: aku

• Egyiptom, Szíria, Libanon: fí

• Marokkó: kajn, kén

• Algéria: kés

• Jemen: péh

• Klasszikus irodalmi arab: 0

• Modern irodalmi arab: hunáka, 
júdzsad



Az arab nyelv korszakai

• I. Ó-arab VIII. sz. előtt, költészet és Korán nyelvezete

• II. Klasszikus arab, a kéziratok nyelvezete VIII-XIX. Sz.

• III. Modern arab, a könyvnyomtatás nyelvezete



Az arab történelem korszakai

• 622 előtt: pogánykor, törzsi élet Arábiában

• 622 után: az iszlám kora

• 622-632: Mohamed próféta Medina, majd egész 
Arábia elfogadott vezetője

• 632-660: a négy első kalifa (Mohamed utódai) 
Medinában, majd Kúfában (Irak)

• 661-750: Umajjád Kalifátus Damaszkusz (Szíria) 
központtal 

• - az iszlám birodalom az Industól a Pireneusokig 
(Spanyolország) tart



• 750-1258: Abbászida Kalifátus Bagdadban (Irak)
• 945-ig erős központi hatalom
• 945 után helyi uralkodó családok a kalifa 

nevében
• 750 után: a spanyolországi arab területek leválnak 

a birodalomtól
• 1251-1517: Mamlúk Szultánátus Egiptomban és 

Szíriában
• 1517-1918: az arab világ a Török Birodalom része 

lesz



Az arab-iszlám kalifátus legnagyobb 
kiterjedése



Az arab irodalom két korszaka

• 500-as évektől 1800-ig az egységes klasszikus 

arab irodalom kora

• művelői arabok mellett arab nyelven író 

perzsák és törökök

• 1800-tól napjainkig a modern arab irodalom 

kora, arab nemzeti irodalmak létrejötte



Magyarul elérhető arab irodalmi 

művek – klasszikus arab kor

• 622 előtt: pogánykori költők

• VII. sz.: a Korán

• VIII. sz: Kalila és Dimna

• VIII-XIII. sz.: versek (Arab költők antológiája)

• IX. sz.: Dzsáhiz „A fösvények könyve” – részlet

• X. sz.: Hamadáni makámái (rövid anekdotikus 
történetek rímes prózában) részletek



• XII. sz.: Ibn Tufail „A természetes ember” –
filozófiai kisregény

• Uszáma Ibn Munqidz: A példázatok könyve 
(vallomások a keresztes háborúk korából)

• XIII. sz.: Haríri makámái (hosszabb történetek) 
részletek

• XIV. sz. Ibn Khaldún Bevezetés (történeti 
módszertani könyv)

• Ibn Battúta utazásai
• IX-XIV. sz. Az Ezeregyéjszaka történetei



Modern arab irodalmi művek magyarul

• Egyiptomi:

• Taha Huszain: Napok (önéletrajzi regény)

• Nagíb Mahfúz: Útvesztő – regény

• Juszuf Idrisz: A bűn – regény

• Jahja Hakki: Umm Hásim lámpása



• Palesztin:

• Ghasszán Kanafáni: Lángoló ég alatt – regény

• Szudáni:

• Tajjib Szálih: Az északra vándorlás évszaka

• Az egész arab világból



• Az egész arab világból:

• Versek (Arab költők antológiája)

• Mai arab elbeszélők

• Wad Hámid pálmája – mai arab elbeszélések



Tananyagok, tanmenet

• https://eltearabszak.hu/

• Vagy Google keresőben:

• arabisztika – az ELTE Sémi Filológiai és Arab 
Tanszéke honlapja

• Hamarosan fent lesz minden információ 

https://eltearabszak.hu/


Tankönyv

• Goldziher Ignác: Az arab irodalom rövid 
története

• (két féléves anyag)

• További anyagok és részben az irodalom, pdf-
ben a honlapon lesznek



I. Feladat a következő órára

• A mai óra anyaga – dátumok, korszakok, 
térképek

• (További információk a honlapon lesznek.)

• Következő óra: szeptember 27.

• Kezdés: 15:30-kor

• Tart: 17:00-ig


