
 

TANTÁRGYLEÍRÁS 

Szentírás – DEVÁRIM – DEUTERONOMIUM 

DOKTORI ISKOLA V.SZEMESZTER 

A tárgy kreditpontja:…… (négy) 

Heti óraszám: 1 (egy) 

Szervezeti egység: Szentírás - és Talmudtudományi Tanszék 

Oktató: Radnóti Zoltán  --  Tantárgyfelelős: Dr. Schőner Alfréd 

A tárgy tematikája: 

1) Megismerni a héber szentírás, a Tánách, - ebben a szemeszterben – a DEVÁRIM / DEUTERONOMIUM 
héber szövegének olvasásával párhuzamosan az exegézis következő formáit. 

2) DEVÁRIM / DEUTERONOMIUM könyvének motívumai az interdiszciplináris kutatások tükrében 

A kurzus célja: 

1. A Mikráot Gedolot alapján megérteni az ókori szövegmagyarázatot - Tárgum Onkelosz, Tárgum 

Jeusálmi, stb...- magába ötvöző középkori, elsősorban Rási, Redák, Rámbán értelmezést. 

2. Tánách Házáháv alapján megérteni a szöveg modernkori interpretációját 

3. A Dáát Mikrá alapján megérteni a klasszikus szöveg halachikus utalásait, a bibliai párhuzamokat, 

szövegértelmezési variációkat. 

4. Az Olám Hátánách alapján megérteni a textushoz kapcsolódó inter-, trans- és multidiszciplináris 

elemzéseket. Különös tekintettel a Földközi Tengeri népek - rokon vonásokat felmutató - parallel 

kultúrájára, az építészeti-, képző- és iparművészeti, archeológiai, nyelvtörténeti, zenetörténeti 

párhuzamokra és szekuláris asszociációkra. 

Témakörök: 

ה  (1 ר ֹמשֶׁ בֶׁ ר דִּ ים--ֲאשֶׁ טִּ ְשפָּ ים, ְוַהמִּ ֵעֹדת, ְוַהֻחקִּ   (4:45) -  ֵאלֶׁה, הָּ

A vallásjogi törvények felosztása 

ם  (2 ים, ַמֲעֵשה ְיֵדי ָאדָּ ם ֱאֹלהִּ ם-שָּ  (4:28) -  ַוֲעַבְדתֶׁ

Bálványimádás definíciójának fejlődése 

ַמְעתָּ ְבֹקלוֹ  (3 יָך, ְושָּ ה ֱאֹלהֶׁ  (4:30) -  ְוַשְבתָּ ַעד-ְיהוָּ

Megtérés (tesuvá) foglama 

ת, ְלַקְדשוֹ  (4 ת-יֹום ַהַשבָּ מֹור אֶׁ  (5:11) –  שָּ

A szombat hagyománya a zsidóságban – törvény és/vagy életmód? Áttekintés. 

ח (5 ְרצָּ  (5:16) -  ֹלא תִּ

Az abortusz – gyilkosság-e vagy sem? - Az önvédelem – gyilkosság-e vagy sem? 

ָרֵאל , (6  (6:4)–  שמע  ִישְׂ

Smá és monoteizmus. 

ם (7 יִּ ְצרָּ ינּו ְלַפְרֹעה ְבמִּ יִּ ים הָּ דִּ  (6:21) – ֲעבָּ

Zsidó történelemtudat 

ב (8 יָּה ֵעקֶׁ  (7:12) – ְוהָּ

Van-e kis micva és nagy micva? 

 

 



 

 

 

FIGYELEM! 

a. Az előadások minimum 75 %-án részt kell venniük a hallgatóknak. 
 
b. A félév végi aláírás követelményei: a hallgatóknak a félév végi aláíráshoz az előadások 75 % - án való 
részvétele szükséges. 
 
c. Az osztályzat kialakításának módja: szóbeli vizsga. 
 
d. A vizsga típusa: kollokvium. 
 
e. A vizsgára való jelentkezés módja: feliratkozás a Tanulmányi Osztályon a „Vizsgára való jelentkezés” 
űrlapon. 
 
f. A vizsgára való jelentkezés módosításának rendje:  a vizsgaidőpont előtt három munkanappal írásban, a 
Tanulmányi Osztályon. 

 

IRODALOM: 

1) Fényes Mór: Szentírásunk - Bp. ORI-ZsE (reprint) 1999.  
2) Jechiél Cvi Moskovits: A biblia hagyományos kommentárjai - Bp, Göncöl 2000 
3) Zsidó Lexikon Szerk: Újvári Péter 
4) Bacher Vilmos: Szentírás és zsidó tudomány - Múlt és Jövő 1998  
5) Guttmann Mihály: A Tóra törvénytani és elbeszélő részei - MZsSz 35 (1918) 101-164 
6) Blau Lajos: A Talmud, mint az ókori keleti élet tükre (IMIT, 1934) 
7) Neményi Endre: Szóbeli és az írásbeli Tan könyve, Bp, 1917 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 


