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Praktikus dolgok:

• A kurzus honlapja: http://birot.web.elte.hu/courses/2015-iranyz/
http://birot.web.elte.hu/iranyz/

Jelszó!

• Biró Tamás: biro.tamas@btk.elte.hu

http://birot.web.elte.hu/, http://www.birot.hu/

Fogadóóra: emailes egyeztetés alapján.

• Kezdés fél órával korábban?

• Pótóra: ha elmaradnak órák (egyelőre nincs tervezve).



Praktikus dolgok:

• A honlapon (http://birot.web.elte.hu/iranyz/):

• Előadások prezentációi, handoutjai (sajnos csak utólag).

• Elolvasandó cikkek, források, ajánlott irodalom, stb.

• Néha: felhasználónév, jelszó kell hozzá.

• Stb.



Célok, követelmények:

A félév célja:

 Zsidó történelem-tanegység: fejezetek az elmúlt 200 év zsidó szellemtörténetéből

Mai zsidó kultúra-tanegység: ismerkedés a zsidóság(ok?) mai irányzataival

 Elsajátítandó készségek: források kritikus értelmezése

 Elsajátítandó készségek: különböző jellegű forrásokból szerzett ismeretek szintézise



Célok, követelmények:

Az óra szerkezete: tanulás + a tanultak alkalmazása hallgatói projektekben.

Projekt: egyénileg vagy (elsősorban BA-szinten) párban.

 Horizontálisan: korszakok, irányzatok… közösen

 Vertikálisan: „a modernitás kihívásai” egyéni projektek

 Előadás: egy-egy témát bevezetek.

 Cikkek, források: otthoni olvasásra feladva + órán megtárgyaljuk.

 Vendégek: 30-40 perces interjúk.

 Egyéni kutatás: interneten, könyvtárakban. Terepmunka.



Célok, követelmények:

A jegyszerzés feltételei:

- 20% (egyénileg): az órákra való rendszeres készülés, részvétel a közös órai 

munkában, amelyhez szükséges a feladott olvasmányok, források ismerete is.

- 40% (egyénileg/súlyozva párban): félév végén szemináriumi dolgozat („projekt”).

- 10% (egyénileg/súlyozva párban): a projekt bemutatása előadás formájában.

- 30% (egyénileg): a projekt „megvédése” a félévvégi szóbeli vizsgán, 

amely a projekt témájához kapcsolódva ellenőrzi a félév során tanultak, 

órán elhangzottak ismeretét is.

MA-szinten: tartalmasabb projekt + monográfia a szóbeli vizsgára.



Irodalom: folyamatosan, közösen alakítjuk ki

Bevezetésként:
 Biró Tamás, A zsidóság irányzatai (2003, http://birot.hu/publications/zsido_iranyzatok.htm).

Lásd a kurzusleírásban és a honlapon…

Ajánlott monográfiák, sok minden más mellett (például MA-hallgatóknak): 

 Leora Batnitzky, How Judaism Became a Religion: An Introduction to Modern Jewish 
Thought (Princeton University Press, 2011). 

 Frojimovics Kinga, Szétszakadt történelem: Zsidó vallási irányzatok Magyarországon
1868-1950 (Balassi Kiadó, 2008). [69.3.Fro.2.]

 Jacob Katz, The “Shabbes Goy”: A Study in Halakhic Flexibility (Jewish Publication 
Society, 1989), [61.7.1.1.Kat.11.]

 Jacob Katz, Kifelé a gettóból: A zsidó emancipáció évszázada, 1770-1870 (Hungaria
Judaica, 8. MTA Judaisztikai Kutatócsoport, 1995) [61.7.1.1.Kat.4.]

 Jacob Katz, Végzetes szakadás: Az ortodoxia kiválása a zsidó hitközségekből 
Magyarországon és Németországban (Múlt és Jövő, 1999) [69.5.Kat.2.]



A félév szerkezete (előzetes elképzelés)

1. Általános bevezetés. Zsidóság Európában a modern kor hajnalán. 

2. Kifelé a gettóból: polgárosodás, emancipáció, asszimiláció; A haszkala. 

3. Nemzetállam, nacionalizmus, antiszemitizmus, cionizmus 

4. A halákha és a rabbi szerepe 

5. Racionalizmus és zsidó életélmény, esztétika és a rítus 

6. A tudományhoz való viszony 

7. Társadalmi szerepek: rabbik, nők, LMBT-közösségek, viszony a nem-zsidókhoz 

…



A félév szerkezete (előzetes elképzelés)

…

8. Irányzatok: reform 

9. Irányzatok: ortodoxia, neo-ortodoxia, ultraortodoxia Irányzatok: 

10. Irányzatok: neológia, ortodoxia és status quo Magyarországon 

11. Irányzatok: kulturálisan zsidónak lenni 

12. Irányzatok külföldön: a rekonstrukcionizmus

13. Összefoglalás és a hallgatói projektek prezentációja



Egy kísérlet 

Fontos: Nincs jó és rossz válasz!!!



Mi a 

zsidó

szó ellentéte?



Mi a zsidóság?



„Alakváltás” (Gestalt-switch)



Mi a zsidóság?

• Vallás:
• Hiedelemvilág

• Rítusok, parancsolatok

• Értékrendszer

• Intézmények

• Szokások

• …

• Történelem

• Sorsközösség

• Nép 

• Nemzet
 nemzetállam

• Kultúra
• Nyelv

• Életérzés

• A Teremtőhöz való viszony, 
monoteizmus

• …



Néhány dilemma

• Lehet-e valaki egyszerre zsidó és magyar? 

• Lehet-e valaki zsidó, ha ateista?

• Lehet-e valaki egyszerre zsidó és keresztény? zsidó és muszlim? 

zsidó és buddhista?

• Létre lehet(ett volna)-e hozni a Zsidó Államot Izrael Földjén kívül?

• Lehet(ett volna)-e Zsidó Államnak más nyelve, mint a héber?

• Zsidó-e a betért?

• Zsidó-e a kitért?



Zsidóság Európában
„a modern kor hajnalán”



Hegedűs a háztetőn 
– mint a modern kor képe a pre-modern zsidó életről



http://www.zeneszoveg.hu/dalszoveg/7590/hegedus-a-hazteton-musical/prolog-hagyomany-zeneszoveg.html

Tevje: Hegedűs a háztetőn. Bolondosan hangzik, ugye? Márpedig mi itt Anatevkában, 
ebben az eldugott kis faluban, mindnyájan hegedűsök vagyunk a háztetőn. 
Kínlódunk, gyötrődünk, hogy kicsaljunk valami kellemes, egyszerű dallamot, anélkül, 
hogy kitörnénk a nyakunkat. Ez nem könnyű. Kérdezhetnék: miért ragaszkodunk 
mégis ehhez a helyhez, ha ilyen veszélyes? Mert Anatevka a mi otthonunk. És hogyan 
tartjuk az egyensúlyt? Mi a titka? Egy szóval megmondhatom: a hagyomány. Falusiak: 
Hagyomány, hagyomány - hagyomány. Hagyomány, hagyomány - hagyomány. Tevje: 
Itt Anatevkában mindenre van hagyományunk. Hogyan együnk, hogyan aludjunk, 
hogyan beszéljünk. Mi például azt, hogy "jó szerencsét" úgy mondjuk: "mazeltov". Az 
úr megszólítása nálunk: "reb". Megkérdezhetnék, hogyan kezdődött ez a 
hagyomány? Megmondhatom: nem tudom. A hagyomány az hagyomány. 
Mindenkinek kijelöli a helyét, az útját, hogy mindenki tudja, mit vár tőle Isten.Tevje, 
papák: Éjjel és nappal ki az, aki fárad,gyereket és asszonyt ki öleli át?És mondd, kinek 
gondja az ima meg a bor?Az csak a papa mindenkor. Mind: Hagyomány, hagyomány -
hagyomány.Hagyomány, hagyomány - hagyomány.

http://www.zeneszoveg.hu/dalszoveg/7590/hegedus-a-hazteton-musical/prolog-hagyomany-zeneszoveg.html


http://www.zeneszoveg.hu/dalszoveg/7590/hegedus-a-hazteton-musical/prolog-hagyomany-zeneszoveg.html

Golde,mamák: Kinek dolga, hogy e pici sóher házoly kedves ház, oly kóser 
ház?Annyi gondot kinek ad a háztartás?Az mindig csak a mama és nem más.Mind: 
Hagyomány, hagyomány - hagyomány. Hagyomány, hagyomány - hagyomány.Fiúk. 
Mint hároméves lurkó jártam héber iskolát,és gazdag asszonyt választ nékem majd 
a család.Mind: Hagyomány, hagyomány - hagyomány. Hagyomány, hagyomány -
hagyomány.Lányok: A lány is nap mint nap, csak stoppol. tüzet rak,és kit a papa 
választ, a férje az lesz csak.Mind: Hagyomány, hagyomány - hagyomány. 
Hagyomány, hagyomány - hagyomány.Tevje: És ebben a kis sárfészekben 
megvannak a mi jellegzetes figuráink. Itt van például Jente, a házasságközvetítő. 
Jente: Avram, van itt egy príma parti a fiad számára... nagyszerű lány. Egy ékszer, 
egy gyöngy. Avram: Na, és ki az?Jente: Ráchel, a suszter lánya .Avram: Ráchel? Hisz 
az félig vak! Jente: Na és? A te fiadon olyan sok a látnivaló? Ahogy az kinéz, és 
ahogy Ráchel látja, éppen tökéletes pár. Stimmt? Stimmt.

http://www.zeneszoveg.hu/dalszoveg/7590/hegedus-a-hazteton-musical/prolog-hagyomany-zeneszoveg.html


http://www.zeneszoveg.hu/dalszoveg/7590/hegedus-a-hazteton-musical/prolog-hagyomany-zeneszoveg.html

És itt van Reb Náhum, a koldus. Náhum: Alamizsnát a szegénynek, alamizsnát a 
szegénynek. Lázár: Itt egy kopejka. Náhum: Egy kopejka? A múlt héten kettőt 
kaptam. Lázár: Ez egy peches hét volt. Náhum: Neked volt peched, és én fizessek 
rá? Tevje: És itt van, aki számunkra a legfontosabb: a mi szeretett rabbink a fiával... 
Mendel: Rabbi, kérdezhetek valamit?Rabbi: Bátran, gyermekem.Mendel: Rabbi, van 
illő áldás a cárra?Rabbi: Áldás a cárra? Hát persze. Áldd meg Isten a cárt, és tartsd 
meg őt minél tovább és minél távolabb!Tevje: De élnek még itt mások is ebben a 
faluban. És ők vannak többen. A tiszteletreméltó csendbiztos úr, a nem kevésbé 
tisztelt pópa, és az éppúgy tisztelt többiek. Mi sem zavarjuk őket, és eddig ők sem 
zavartak minket. Persze, magunk közt előfordult olyasmi, hogy az egyik lovat fizetett 
ki, a másik pedig öszvért szállított. Ez is el lett boronálva. Békében élünk és 
nyugalomban.1. férfi: Ló.2. férfi: Öszvér. Mind: Hagyomány, hagyomány -
hagyomány. Hagyomány, hagyomány - hagyomány. Tevje: Hagyomány. Hagyomány 
nélkül olyan ingatag lenne az életünk, mint hegedűs a háztetőn.

http://www.zeneszoveg.hu/dalszoveg/7590/hegedus-a-hazteton-musical/prolog-hagyomany-zeneszoveg.html


A modern kor „kihívásai”

• A HAGYOMÁNY szerepe egy modern(izálódó) társadalomban.

• A nemi és családi szerepek egy modern(izálódó) társadalomban.

• A külvilághoz (nem zsidókhoz) való viszony egy modern(izálódó) 

társadalomban. 

• Vegyesházasság

• Antiszemitizmus

• A foglalkozási szerkezet megváltozása.

• …



A rabbi szerepe, a nő szerepe



A vallás helye a modern társadalomban

… ja, és a 
szexualitásé is.



Ötletek projektekhez

 Kettős lojalitás

 Bibliakritika, történetiség, történelmi változás

 Teremtés, ősrobbanás, evolúció

 Nők szerepe a zsidóságban

 Egyneműek házassága, homoszexualitás elfogadása

 Esztétika és liturgia (változtatások a sziddurban, építészet, orgona...)

 Zsidók és nem-zsidó viszonya (antiszemitizmus, kiválasztottság...)

 A halákha szerepe, jelentősége, mibenléte

 A rabbi szerepe

 …



Jövő hétre



Következő órára: Napóleon és a zsidók

• Olvassa el az 1806-os párizsi szanhedrin válaszait Napóleon kérdéseire:

Paul Mendes-Flohr and Jehuda Reinharz (eds.), The Jew in the Modern World: 

A Documentary History (Oxford University Press, 1995, 2nd ed.) [61.1.3.Men.1.]

pp. 128-133.

• A következőkön gondolkodjon el:

• Mit gondol Napóleon kérdéseiről?

• Ön milyen kérdéseket tett volna fel Napóleon helyében?

• Mit gondol a szanhedrin tagjainak a válaszairól?

• Ön mit válaszolt volna a helyükben?

• Szkennelve jelszóval hozzáférhető lesz a kurzus honlapján.



Viszlát jövő csütörtökön!


