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2016. szeptember 12.

Praktikus dolgok
• A kurzus honlapja:

http://birot.web.elte.hu/courses/2016-Misna/
http://birot.web.elte.hu/Misna (a félév végéig)

• Sillabusz:

http://birot.web.elte.hu/courses/2016-Misna/Misna.pdf

• Biró Tamás:

biro.tamas@btk.elte.hu , birot@birot.hu
http://birot.web.elte.hu/, http://www.birot.hu/

• Fogadóóra:

hétfő 11.00-12.00 + emailes egyeztetés alapján.

• Elmaradó órák a zsidó ünnepek miatt: okt. 3., okt. 17., okt. 24.
Pótolni fogjuk ezeket az órákat (később egyeztetjük).

Követelmények
• Jegyszerzés:
• 20%
• 30%

Órai munka (otthoni készülés, jelenlét, aktív részvétel…)
ZH a félév közepén (kb. 20 perces)
időpontot egyeztetni fogunk
Szövegolvasás fordításban: háttér, fogalmak, olvasott szövegek tartalma.
Szövegolvasás héberül:
szódolgozat, olvasott szövegek értelme.

• 50%

Írásbeli vizsga a vizsgaidőszakban (kb. 2 óra, de időkorlát nélkül)
Szövegolvasás fordításban: néhány részlet értelmezése.
Szövegolvasás héberül:
néhány részlet fordítása és értelmezése.

Követelmények
Felhasznált szövegkiadások
(Szögletes zárójelben a tanszéki könyvtárunkban található példány helyszáma.)

Szövegolvasás héberül:
• Albeck, Hanokh (ed., comm.), Sisa szidré Misna [héberül, több kiadás]
(Jeruzsálem: Moszad Bialik – Dvir, 19805 ). [41.2.Alb.*.]

• Kehati, Pinchas (ed., comm.), Mishnayot Mevuarot [héberül, több kiadás].
Szövegolvasás fordításban:
• Blackman, Philip (transl., etc.), Mishnayoth [kétnyelvű héber-angol kiadás]
(Gateshead: Judaica Press, 19832 ). [41.2.Bla.*.]

Követelmények
Mint mazsolaszemek
Javasolt irodalom: szemelvények
egy mazsolás kalácsból…
(Szögletes zárójelben a tanszéki könyvtárunkban található példány helyszáma.)

• Molnár, Ernő (szerk.), A Talmud könyvei (eredeti kiadás: Budapest: Korin Testvérek
1921–1923, reprint: Budapest: IKVA, 1989). [41.1.Mol.1]
• Scheiber Sándor (szerk., jegyz.), A feliratoktól a felvilágosodásig (Múlt és Jövő, 1997).
[61.1.Sche.1]
• Frisch Ármin (szerk., jegyz.), Szemelvények a Biblia utáni zsidó irodalomból (Budapest:
Pallas Irodalmi és Nyomdai Rt., 1906; reprint: Budap.: Auktor Kiadó, é.n.). [42.1.Fri.*]
• Domán István (válog., ford.), A Babilóniai Talmud (Origó-Könyvek, 1994, 20072) [41.1.Dom.*]
• Jólesz Károly, Kincsestár: Talmudi legendák, hászid bölcsek és bölcsességek (Budapest:
Akadémiai Kiadó, 1996).

Követelmények
Javasolt irodalom: alapfogalmak
(Szögletes zárójelben a tanszéki könyvtárunkban található példány helyszáma.)

• Steinsaltz, Adin, The Essential Talmud (New York: Basic Books, 1976, 20062). [41.Ste.1]
• Steinsaltz, Adin, The Talmud – The Steinsaltz Edition: A Reference Guide (New York:
Random House, 1989). [53.7.Tal.1.]
• …

Követelmények
Javasolt irodalom: általános bevezetők
• Stemberger, Günter, A zsidó irodalom története (Budapest: Osiris, 2001). [81.Ste.3.]

• Strack, Hermann L. és Stemberger, Günter, Introduction to the Talmud and Midrash
(Minneapolis: Fortress Press, 1992). [41.Str.5.] (Megj.: korábbi és német kiadások is léteznek.)
• Fonrobert, Charlotte Elisheva and Jaffee, Martin S. (eds.), The Cambridge Companion
to the Talmud and Rabbinic Literature (Cambridge U. Press, 2007), különösen pp. 1–9.

 További javasolt irodalom folyamatosan a félév során + kérésre is.
 Honlapon jelszóval védett anyagok.

(misna/misna)

Követelmények
Következő hétre:
• Fonrobert and Jaffee (eds., 2007, pp. xiii–xx, pp. 1–9; pdf a honlapon)

• Stemberger (2001, pp. 62–74; pdf a honlapon)

Szövegolvasás (most szerdára / csütörtökre):
• mAvot 1. fejezet.

Követelmények
Következő hétre:
• Fonrobert and Jaffee (eds., 2007, pp. xiii–xx, pp. 1–9; pdf a honlapon)

• Stemberger (2001, pp. 62–74; pdf a honlapon)

Szövegolvasás (most szerdára / csütörtökre):
• mAvot 1. fejezet.

M i t j e l e nt ez ?

Sok lépésben
fogjuk finomítani

Mi a Misna?

• Zsidó történelem és a (rabbinikus) zsidó vallás forrásai dióhéjban

Héber Biblia (TaNaKh )תנ"ך:
- Tóra ()תורה
- Próféták (Neviim, )נביאים
- Szentiratok (Ketuvim, )כתובים

Rabbinikus irodalom:
- Késő-ókor: Misna, Talmud, midrások…: tannák és amorák
- Középkori és újkori rabbinikus irodalom:
gaonok, risonim, aḥronim.

Kép forrása: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e8/Chronology_of_Israel_eng.png/760px-Chronology_of_Israel_eng.png

Excursus: a zsidó történelem kulcsévszámai
(erősen hagyományos narratíva – nem a szak szemlélete!)

Tö r t é n e l e m ó r á k o n
finomítandó

• Bibliai narratíva, a hagyományos (de nem a vallásos zsidó) történetírás évszámaival:
i.e. 13. sz.: Egyiptomi kivonulás, pusztai vándorlás,
970-930: Salamon királysága, első szentély,

1010-970: Dávid királysága,
930: Júda és Izrael kettéválása.

• Első szentély kora és a babiloni fogság:
721:
587 (586):

Északi királyság (Izrael) pusztulása,
Első jeruzsálemi szentély pusztulása,

586-536 : Babiloni fogság.

• Második szentély kora:
539-332:
332:
198-167:
i.e. 63:
i.sz. 70:

Perzsa korszak
516: Második szentély felépítése
Nagy Sándor Jeruzsálemben
320-: Júda ptolemaida uralom alatt
Júda szeleukida uralom alatt
167-: Hasmoneus felkelés
Pompeius Jeruzsálemben
66-70: Zsidó háború Róma ellen
Jeruzsálem és a második szentély pusztulása
132-135: Bar Kochba.

Excursus: a zsidó történelem kulcsévszámai
(erősen hagyományos narratíva – nem a szak szemlélete!)

Tö r t é n e l e m ó r á k o n
finomítandó

• Késő ókor:

200 körül: Jehuda ha-Naszi és a Misna
350 (450) k.: Palesztinai Talmud lezárása 500 körül/után: Babiloni Talmud lezárása.

• Középkor:
1038: Gaoni korszak vége Babilóniában
1135/8-1204: Maimonides

638: Arab hódítás Palesztinában
1040-1105: Rasi (Rabbi Slomo Jic'haki)
1492: Zsidók kiűzése Spanyolországból.

• Újkor:
1488-1575
Rabbi Joszef Karo
19(41)-1945 Holocaust

1729-1786:
1948:

Moses Mendelssohn
Izrael Állam megalapítása.

• Misnai kor kapcsán lásd még: Fonrobert & Jaffee (eds., 2007), pp. xiii-xvi.
• Dióhéj ld. még: Simon Dubnov, A zsidóság története [61.Dub.5] függeléke.

Mi a Misna?

Sok lépésben
fogjuk finomítani

Hagyományos rabbinikus narratíva:
A rabbinikus zsidóság
„alapdogmája”:
Mózes mindkettőt
egyformán megkapta
a Sínai-hegyi
kinyilatkoztatás során

• Írott tan

Tora se-bikhtav תורה שבכתב
Tóra (Mózes öt könyve): Genezis, Exodus,
Leviticus, Numeri, Deuteronomium.

• Szóbeli tan

Tora se-be-al-pe פה-תורה שבעל
„Használati utasítás”:
 Tóra-értelmezési módszerek (hermeneutikai szabályok)
 A Tórában explicit formában nem leírt további részletek
…

Mi a Misna?

Sok lépésben
fogjuk finomítani

- A Tóra kanonizálása: valószínűleg kb. a perzsa korban.
- A teljes Héber Biblia (Tanakh) kanonizálása: i.sz. 1. század vége, 2. sz. eleje, a második
Szentély pusztulása után (a hagyományos felfogás szerint: ”javnei / jamniai zsinat”).

- Kanonizálás = lezárás? Elindul az értelmezés (interpretáció, exegézis)…
- … amely szóban folyamatosan továbbhagyományozódik és fokozatosan bővül.
- A szóbeli hagyomány írásban történő rögzítésének a tilalma. Azonban:
- I.sz. 2. században több próbálkozás a rendszerezésre (Rabbi Akiva, Rabbi Meir…).
- I.sz. 200 körül rabbi Jehuda ha-Naszi szerkeszti meg.
- Rögzíti: írásban? avagy az első korban még szóban hagyományozódik tovább?
- Korabeli beszélt nyelven ("misnai/rabbinikus héber"), nem az irodalmi norma.

A klasszikus rabbinikus irodalom
térben és időben
Palesztina
Tannaitikus kor:
(kb. 70 – kb. 220)

Amorai kor:
(kb. 220 – kb. 500)

Misna
Toszefta
Halakhikus midrásgyűjtemények
…

Jeruzsálemi Talmud
aggadikus midrásgyűjtemények
…

Sok lépésben
fogjuk finomítani

Babilónia

―――

Babilóniai Talmud

A Misna szerkezete
• Hat rend (szeder, )סדר
1. Zeraim

(’magvak’)

4. Nezikin

(’károk’)

2. Moed

(’ünnep, idő’)

5. Kodasim

(’szentségek’)

3. Nasim

(’nők’)

6. Tohorot

(’tisztaság[ok]’)

• 63 traktátus (maszekhet / maszekhta,  מסכת/ )מסכתא
• 525 fejezet
(perek, )פרק

• 4224 misna משנה
(kisbetűvel!)

Minden héten kb. 1 fejezetet olvasunk a szövegolvasásokon
Ezen a héten:
Nezikin rend > Avot traktátus
> 1. fejezet
Jövő héten:
Zeraim rend > Berakhot traktátus > 1. fejezet

Következő órákra

Ki héberül. Ki fordításban.

• Olvasni (a mai előadás és a félév anyaga):
• Fonrobert and Jaffee (eds., 2007, pp. xiii–xx, pp. 1–9; pdf a honlapon)

• Stemberger (2001, pp. 62–74; pdf a honlapon)

• Eheti szövegolvasásra:

Misna Avot 1. fejezet
(a szóbeli tan hagyományozásának a láncolata)

• Következő heti előadásra:
Biblia Deut. (= 5Mózes) 6:4–9
(A Sema: a legfontosabb zsidó hitvallás és a zsidó liturgia egyik legfontosabb eleme.
a Misna Berakhot traktátusa 1. fejezetéhez lesz rá szükségünk.)

Viszlát következő alkalommal!

