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Az összes tétel 

 

I. Germanus Gyula: „Korán”, Világirodalmi Lexikon 6. 567-569. 

 

1. A Korán szó jelentése. 

2. A mekkai kinyilatkoztatások tartalmi jellegzetességei. 

3. A mekkai szúrák társadalmi üzenete. 

4. A medinai kinyilatkoztatások tartalmi változása a mekkaiakhoz képest. 

5. Az imairány és megváltoztatása. 

6. Ábrahám szerepe a Koránban. 

7. A mekkai zarándoklat elfogadása és jelentősége. 

8. A Korán Mohamed halála után. 

9. A koráni kinyilatkoztatások könyvbe rendezése. 

10. A Korán első szúrája. 

11. Oszmán kalifa szerepe a Korán szövegének véglegesítésében. 

12. A Korán olvasók. 

13. Középkori nézetek a Korán hitelességéről. 

14. A Korán általános jellemzése. 

15. A Korán fordításai. 

 

II. A Korán – rövid összefoglaló 

(Megj.: A tételek azokat a kérdéseket tartalmazzák, amelyekről más anyagban nem esett szó.) 

 

1. A Korán kinyilatkoztatásának módja és ideje az iszlám tanítása szerint. 

2. Mit tekintenek Mohamed csodájának a muszlimok? 

3. A Korán terjedelme a számok tükrében (kerekítve). 

4. A Korán korai írásmódjának jellegzetességei és ennek hatása a szöveg kiolvasására. 

5. A Korán magyarázata. 

6. A Korán ellentmondó helyei. 

7. A Korán szövegének felhasználási módjai. 

 

III. Két Korán szúra elemzése 

 

A XI. Húd és XII. József szúra részeinek ismerete és elemzése a feladat. 

 

A kétféle József történet – biblai és koráni 

 

A legfontosabb különbségek a két történet és a kétféle történet mesélési mód között. 

 

IV. Germanus Gyula: „Mohamed”, Világirodalmi Lexikon 8. 492-494. 

 

1. Mohamed teljes neve, születési és halálozási adatai. 

2. Mekka viszonyai Mohamed korában. 

3. Az egyistenhitű vallások hatása Arábiában az iszlám előtt. 

4. Mohamed fiatalkora. 

5. Az első kinyilatkoztatások Mohamed életében. 

6. A Korán első verseinek stílusa. 

7. A Kába szerepe az iszlám előtt. 

8. Mohamed első megítélése a mekkai pogányok körében. 



9. A jaszribi (medinai) helyzet a hidzsra idején. 

10. A gyülekezeti ima (szalát) bevezetése és jelentősége. 

11. Az iszlám tanának bővülése Medinában. 

12. Mohamed medinai szerepe politikailag. 

13. Mohamednek a törzsi rendszerhez való viszonya. 

14. Mohamed életének utolsó évei. 

15. Mohamed élete az utókor (nem muszlim) ítéletében. 

 

IX. Goldziher Ignác: Az iszlám. 

Második fejezet: Az iszlám hagyományai. 

1. Mi a hagyomány (hadísz) az iszlámban? 

2. A hagyományok buzgó megőrzésének okai. 

3. Milyen hiányokat pótolnak a hagyományok? 

4. A prófétai hagyomány (hadísz) szerkezete.  

5. „Az iszlám idegenként jött” hagyomány változata. 

6. A hagyományok hamisítása és megítélésének különböző válfajai. 

7. Milyen történeteket meséltek a népi mulattatók hagyományként? 

8. Mondjon példát az iszlám előtti vallási hagyományok továbbélésére! 

9. Melyek az iszlám hagyományainak típusai? 

10. A Korán és a hagyományok viszonya.  

11. Milyen típusú nagy hadísz gyűjtemények vannak és kik a szerzőik? 

12. Melyek a hadíszok összegyűjtésének és rendezésének a szakaszai.  

13. A mohamedán hagyománykritika alapelvei. 

 

X. Függelék: A negyven hagyomány 

Öt hagyományról kell tudni beszélni. Hármat maga választhat a vizsgázó, kettőre a 

vizsgáztató kérdez rá a vizsgakérdések c. lapon.  

 


