
 

TANTÁRGYLEÍRÁS 

DOKTORI ISKOLA 

TÁNÁCH 1/III. szemeszter 

A tárgy kreditpontja:4 (négy) 

Heti óraszám: 1 (egy) 

Szervezeti egység: Szentírás - és Talmudtudományi Tanszék 

Oktató: Radnóti Zoltán  --  Tantárgyfelelős: Schőner Alfréd 

A tárgy tematikája: 

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

2) VÁJIKRÁ/LEVITICUS 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: 

כֶּם ָקְרָבן-ָאָדם כִּי  (1 יב מִּ יְַקרִּ  - (1:2)  

Áldozati szertartások rendje és aktualitása. 

ְפנֵי יְהוָה, ֵאׁש זָָרה (2 יבּו לִּ ר ֹלא צִּּוָה--וַיְַקרִּ ֲאׁשֶּ  - (10:1) 

Idegen tűz – idegen elemek a zsidó hagyományban. 

ָתְך-יַיִּן וְֵׁשָכר ַאל (3 ֵתְׁשְת ַאָתה ּוָבנֶּיָך אִּ  - (10: 9) 

Alkohol és következménye a héber vallásjogban és rabbinikus döntvényekben. 

ר תֹאְכלּו (4  (11:2) – זֹאת ַהַחיָה ֲאׁשֶּ

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

יל, ֵבין ַהָטֵמא ּוֵבין ַהָטהֹר (5  (11:47) - ְלַהְבדִּ

Az elválasztás fontossága a zsidóságban – szentség és profanitás. 

ְבָשרֹו ְשֵאת-יְִּהיֶּה ְבעֹור-ָאָדם, כִּי (6  – (13:2) 

Orvosi etika a judaizmusban. 

 (19:18) – וְָאַהְבָת ְלֵרֲעָך ָכמֹוָך (7

„szeresd felebarátodat, mint tenmagadat” a világ legirracionálisabb törvénye. Vagy mégsem? 



 

ה ֵהם, מֹוֲעָדי (8  (23:2) – ֵאלֶּ

Isteni ünnepek vagy emberi ünnepek? A tórai ünnepek elemzése. 

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: 
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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 

 


