
 

 

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 Ros Hasana traktatus 2b-4a lapjainak 
tartalmát. 

- Bemutatni az időszámítással, a hónapok elnevezéseivel, illetve az események 
datálásával foglalkozó 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. Négy újév van (2a)                                        ארבעה ראשי שנים הם                                
2. Ha a király meghalt… (2b)                                              מת באדר                                    
3. Ha Niszánban halt meg (2b)                                           מת בניסן                                 
4. Rabbi Johanán mondta (2b)                                     אמר רבי יוחנן         
5. Eltávoztak a dicsfelhők (3a)                                          נעלה הענן                                            
6. Szihon király  (3a)                                                          מלך סיחון                         
7. A huszadik év (3b)                                                      שנת עשרים                                                    
8. Dárjáves és Kóres király (3b)                                     דריוש וכורש                                                     
9. Mondta neki Rabbi Jichák(12b-13a)                    אמר לו רבי יצחק    
10. A ségál kifejezés jelentései( 4a)                         חביבה עליו כשגל                                          

FORDÍTÁSOK: 

- Darvas István: Ros hasana 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 

 

 


