
 

 

Talmud 2015/2016-os tanév  
 

DOKTORI ISKOLA 
 
Heti óraszám:1 
Kreditpont:  
Szervezeti egység: Szentírás és Talmudtudományi tanszék 
Oktató: Darvas István Tantárgyfelelős: Dr. Schőner Alfréd 
 
A kurzus célja:  
 

- A hallgatókkal megismertetni a babilóniai Talmud Szóta traktatus 10b-13a lapjainak 
tartalmát. 

- Bemutatni a házasságtöréssel vádolt nőre vonatkozó tórai szövegeket az exegetikai 
irodalom tükrében. 

- Betekintést adni a talmudi textus exegézisébe 
- Steinsaltz és a Schottenstein talmudok alapján folyamatosan olvasni, fordítani, 

kommentálni a textus megismert részeit 
 
Témakörök: 
 

1. Ábrahám Isten nevére tanít (10b)                                 שהקריא אברהם אבינו 
2. A megszégyenítés tilalma (10b)                                    ואל ילבין פני חבירו ברבים 
3. Támár és Jehuda története (10b)                                  ויכר יהודה 
4. A zsidók sorsának változása Egyiptomban (11a)          ויקם מלך חדש 
5. “Amilyen edényben főztél, olyanban leszel megfőzve”, avagy a történelmi 

igazságszolgáltatás (11a)                                             בקדירה שבישלו 
6. A kemény munka Egyiptomban  (11b)                          בפרך רבי אלעזר אמר 
7. A nők érdemei (11b)                                                     בשכר נשים צדקניות 
8. Mózes elrejtése (12a)                                                   ותקח לו תבת גומא 
9. Mózes születésekor fény támadt a házban (12b-13a) נתמלא כל הבית כולה אור    
10. Kirját Árbá -  Hebron (13a)                                           קרית ארבע היא חברון 

FORDÍTÁSOK: 

- Darvas István: Szóta traktátus részletek magyar fordítás (kézirat) 
- Domán István: Talmud (részletek, kommentárok magyarul), Bp. 2007. 
- A Babilóniai Talmud. Válogatta és fordította: Domán István, Bp. ORIGO KÖNYVEK, 1984 

 
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: 

- The Schottenstein Edition of the Talmud, Mesorah Artscroll Publications, New York. 
(párhuzamos szöveggel) 

- Adin Steinsaltz, The Talmud: The Steinsaltz Edition, Random House, 44 vol. Steinsaltz 
Talmud site 

- Naftali Krausz: A Talmud bölcsei. Pesti Szalon kiadó, 1993 
- J. Allerhand: A Talmudtól a felvilágosodásig  
- Frisch Ármin: Szemelvények a Biblia utáni irodalomból, Bp., 1908 

 

 


