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Első beadandó feladat: 

Magyarázatok a zsidó vallás jelenségeire 

 

 

A feladat rövid összefoglalása: Egy Google Docs dokumentumban, amelyet e-mailben megosztok a 

hallgatókkal, felsoroltam a zsidó vallásnak egy sor „jelenségét”: ros hasana, jom kippur, szukkot, 

peszah, kóserság, napi háromszori ima, gyászszokások, zsinagóga, Tanakh, minjen, haszidizmus, stb. A 

felsorolás egyszerre tartalmaz rítusokat, vallásjogi tilalmakat, szent szövegeket, irányzatokat, 

intézményeket, és így tovább. A lista szabadon bővíthető bármely más vallási jelenséggel. Keressen egy 

szabadon választott jelenségre (vagy inkább jelenségkörre) különböző, minél különbözőbb 

magyarázatokat. Majd sorolja be ezeket a magyarázatokat valamely magyarázatkategóriába. A feladat 

megoldása során felfedezheti, hányféle szemszögből is lehet ugyanazt a jelenséget megközelíteni. 

 

Válasszon egy jelenséget (jelenségkört): Lépjen be a Google Docs táblázatba, és válasszon magának 

egy jelenséget, amelyet még nem választott senki. Írja be a jelenség mellé saját nevét a második 

oszlopba. A közösen kezelt táblázat célja az, hogy minden hallgató más és más jelenségen, 

jelenségkörön dolgozzon.  

Könnyen lehetséges, hogy elkezd dolgozni egy témán, de nem talál a témához elegendő anyagot. 

Ebben az esetben visszamehet a táblázathoz, és bármikor válthat egy másik (mások által még vagy 

már) nem választott témára. Sőt, ha egyik téma sem nyerte el a tetszését, választhat saját témát is, 

amelyet, kérem, írjon be a lista végére. (Ebben az esetben küldjön nekem is erről egy e-mailt.) 

 

A választott téma kidolgozása: A választott témához keressen minél több magyarázatot, értelmezést. 

Ha például a szombatot lezáró havdala szertartását választaná, többek között ilyen magyarázatokat 

vagy interpretációkat adhatna: 
 

 A talmudi korban rendelték el a rabbijaink (történeti, émikus magyarázat). 

 A késő-római korban alakult ki a korabeli zsidóság körében (történeti, étikus magyarázat). 

 Elválasztják egymástól az Eliade-féle szent időt a profán időtől (fenomenológiai, étikus magy.). 

 A szombati extra lélektől búcsúzunk el (misztikus, émikus magyarázat). 

 A különböző érzékszervekre egyszerre ható szertartás közös élményben részesíti a családot 

(funkcionalista, étikus magyarázat). 



Keressen minél többféle magyarázatot, minimum ötfélét. Használja a könyvtárat és az internetet is. 

Hivatkozzon legalább három különböző könyvre. Külön értékelem, ha saját fantáziájával is kiegészíti 

(de nem helyettesíti) a szakirodalomban talált és hivatkozott magyarázatokat.  

Segítség: nem baj, ha a különböző magyarázatok nem pontosan ugyanarra vonatkoznak. A havdala 

esetén például lehet, hogy találna egy szimbolikus magyarázatot a gyertyalángra, egy másik, misztikus 

értelmezést a fűszerre, és egy történeti magyarázatot a szombat esti időpontra. 
 

A magyarázatok csoportosítása: A talált (és kitalált) magyarázatokat kategorizálja aszerint, hogy ezek 

émikus vagy étikus magyarázatok-e. Egy mondattal magyarázza a besorolását. Ezen felül, amennyire 

módjában áll, a magyarázatokról mondja el, milyen jellegűek. A jelenség történeti kialakulására 

vonatkoznak? Vagy éppen a bibliai forrására? A társadalomban betöltött funkciójával magyarázzák a 

jelenséget? Vagy más kultúrából történő átvétellel? Netán valamilyen szimbolikus rendszerre vagy 

kabbalista gondolatra épülnek? Racionális, emocionális, vallásjogi jellegű, esetleg misztikus a 

magyarázat? A sor még hosszan folytatható, órákon további lehetőségek is elhangzottak. 

A magyarázatok besorolásában sokat segíthet, ha megnézi, ki és milyen nézőpontból írta a könyvet, 

illetve ki vagy milyen szervezet tartja fenn a forrásként szolgáló weboldalt. Az émikus-étikus 

megkülönböztetés megértéséhez abból is kiindulhat, hogy vajon a szerző azonosul-e a zsidósággal, első 

vagy harmadik személyben ír-e róla. 
 

A válaszait írja le és adja be: A feladatot egy-két oldal terjedelemben, egész, kerek mondatokban 

dolgozza ki. Gondolatmenetét logikusan építse fel, bekezdésekbe, esetleg „fejezetekbe” rendezve azt. 

Ügyeljen a helyesírásra és a tördelésre is. Mind a papíralapú, mind az internetes forrásait tüntesse fel, 

például lábjegyzetekben, és lehetőség szerint a feladat végén a bibliográfiában is. A hivatkozások 

formátuma (például pont vagy vessző választja-e el egymástól a szerzőt a mű címétől) bármely bevett 

bibliográfiai stílust követhet, de konzisztensnek kell lennie. 

Időben kezdjen el dolgozni ezen a beadandó dolgozaton. Minél hamarabb olvassa el alaposan 

(és többször is) a feladatot, gondolja azt végig rendesen, és kezdjen el témát keresni. Ezt követően, a 

rendelkezésére álló két hét közül az első héten szánjon néhány órát arra, hogy intézményi 

könyvtár(ak)ban, saját könyvtárában és az interneten kutakodik. Ne felejtse, lehetséges, hogy kevésbé 

szerencsés témát választott, csak kevés anyagot talál hozzá, és ekkor – még időben – témát kell 

váltania. Majd a rendelkezésére álló két hét közül a második hét elején kezdje el leírni a válaszait. 

Amint elkezdi leírni a válaszait, újabb és újabb kérdések fognak felmerülni, amelyek megoldására is 

időt kell hagynia. Röviden: ne hagyja a feladat megoldását az utolsó pillanatra! 

Ügyeljen a nyelvhelyességre és az objektív tudományos stílusra. Ez a stílus nem feltétlenül száraz, 

de nem is lehet kollokviális. Ne mondjon értékítéletet a különböző szokások és azok mindenféle 

értelmezése kapcsán, azonban mutasson rá az esetleges ellentmondásokra. 

Összefoglalva: bármilyen rövid is ez a „dolgozat”, kövesse az egyetemi tudományos stílus formai 

és tartalmi követelményeit. Kizárólag önálló munkát fogadok el. 

Megoldását e-mailben elküldve és kinyomtatva, papíron is kérem, a november 3-i óra elején. 


