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A szövegek és témakörök, ill. a hozzájuk tartozó olvasmányok a megadott kereteken belül 
választhatók. Ezek jegyzékét a szigorlati bizottság hagyja jóvá a szigorlatot megelőző szorgalmi 
időszak hatodik hetében. 
 
I. SZÖVEGEK MINDKÉT SZAKIRÁNYON 

1. Héber Biblia: 70 fejezet (műfajilag és korszakilag vegyesen) 
2. Rabbinikus / Posztbiblikus szöveg: 10 fejezet Misna-szövegnek megfelelő mennyiség 

 
II / 1: BIBLIAI SZAKIRÁNY 
A. Szövegek 

1. Héber Biblia: további 110 fejezet (műfajilag és korszakilag vegyesen) 
2. További 50 fejezetnek megfelelő mennyiségű szöveg, vegyesen az alábbiakból: 

a) Ókori bibliafordítások (főként Septuaginta, Targumok) 
b) Posztbiblikus (qumráni, apokrif és pszeudepigráf) 
c) Klasszikus rabbinikus irodalom 
d) Kommentárirodalom (héber, arámi, görög, latin, stb.) 

A vizsgázó dönthet úgy is, hogy a Héber Biblia teljes szövegéből tesz vizsgát. Ebben az esetben a 
további 50 helyett csak 25 fejezetnyi egyéb szöveget, ill. összesen két témakört kérünk, és egyikük 
a másik szakirány témakörei közül választható. 
 
B. Témakörök 
A szigorlatozónak három témakörből kell felkészülnie, ebből egyet a másik szakirányról választhat. 
A követelmény témakörönként legalább két szakirodalmi tétel alapos ismerete (a témakör 
oktatójával egyeztetve és a szigorlati bizottság jóváhagyásával) 

1. A bibliatudomány története és módszerei 
2. Bibliai irodalom 
3. A Második Templom korának irodalma 
4. A Biblia értelmezés- és kultúrtörténete 
5. Bibliai történelem 
6. Bibliai régészet 
7. A Biblia vallási környezete 
8. Bibliai nyelvészet 
9. Egyéb (egyeztetés szerint) 

 
II / 2: ZSIDÓ TUDOMÁNYOK SZAKIRÁNY 
A. Szövegek: kb. 80 Misna-fejezetnek megfelelő szöveg, vegyesen az alábbiakból: 

a) Héber Biblia – maximum 30 fejezetnyi 
b) Klasszikus rabbinikus irodalom (Misna, Talmud, Midrás) 
c) Középkori és újkori héber bibliakommentárok 
d) Halakhikus szövegek 
e) Történeti szövegek, minhag-irodalom 
f) Héber / jiddis irodalom 
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A vizsgázó dönthet úgy is, hogy a Héber Biblia teljes szövegéből tesz vizsgát. Ebben az esetben a 
további 50 helyett csak 25 fejezetnyi egyéb szöveget, ill. összesen két témakört kérünk, és egyikük 
a másik szakirány témakörei közül választható. 
 
B. Témakörök 
A szigorlatozónak három témakörből kell felkészülnie, ebből egyet a másik szakirányról választhat. 
A követelmény témakörönként legalább két szakirodalmi tétel alapos ismerete (a témakör 
oktatójával egyeztetve és a szigorlati bizottság jóváhagyásával) 

1. Zsidó történelem (ókor/középkor/újkor) 
2. Zsidó bibliai exegézis és irodalomtörténet (ókor/középkor/újkor) 
3. Zsidó vallástörténet (ókor/középkor/újkor) 
4. Zsidó filozófia- és eszmetörténet (ókor/középkor/újkor) 
5. Héber nyelvtörténet 
6. Jiddis nyelvészet és irodalom 
7. Egyéb (művészettörténet, folklór, tudománytörténet, stb.) 


