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Praktikus dolgok (ismétlés)

• 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 (egyeztetni!).

Jövő 
hét?



Praktikus dolgok

• Elmaradó órák a zsidó ünnepek miatt: okt. 3., okt. 17., okt. 24. 

• Javaslat:

• Szövegolvasás: okt. 13/13 (Sabbat); okt. 19/20 (Ros hasana); okt. 26/27 (t.b.a.).

• Előadás elmarad: okt. 17. és okt. 24.

• Előadás helyett olvasnivaló (mint múlt héten): 

ismeretüket feltételezem a szövegolvasásokon.

• Őszi szünet: okt. 31 – nov. 6.

• Rendes üzemmód visszaáll a nov. 7-i héten.

• Félév közepi zh (20 perc, jegy 30%-a): nov. 14-én.

A  Z H  a nya ga
Szövegolvasás héberül:
szódolgozat az olvasott szövegből.
Szövegolvasás fordításban:
előadások és szövegolvasások során 
elhangzott fogalmak meghatározása.

Beszámoljuk a túlórákat. Igény esetén
pótóra (pl. konzultáció) a félév végén.



A Misna szerkezete (ismétlés)

• 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!)



FACTSHEET: Moed rend

• Rend (szeder): Moed (’ünnep, kijelölt idő’, a Misna 2. rendje)

• Traktátus (maszekhet): 12 traktátus

Sabbat, Eruvin, 

Pesaḥim, Sekalim,  Yoma,                Szukka,     Béca,  Ros hasana,

Taanit, Megilla,  Moed katan, Ḥagiga.

• Fejezetek száma: 88 fejezet

• Fő téma: ünnepek 

(szombat, tórai ünnepek, egyéb ünnepek és félünnepek)

• Tórai forrás, alapszöveg, háttér: lásd az egyes rendeknél.



FACTSHEET: Sabbat traktátus

• Rend (szeder): Moed (’ünnep, kijelölt idő’, a Misna 2. rendje)

• Traktátus (maszekhet): Sabbat (a renden belül az 1. traktátus)

• Fejezetek száma: 24

• Fő téma: A szombaton tiltott tevékenységek

• Tórai forrás: „Hajszál”: Exodus 35.

• Érdekesség: Fejezetek számát tekintve, Kelim után a Misna 

második leghosszabb traktátusa. Lapok számát

tekintve Baba Batra után a Babilóniai Talmud 

második leghosszabb traktátusa.



Misna Ḥagiga 1:8

ומעילותחגיגותשבתהלכות.שיסמוכומהעללהןואין,באווירפורחיןנדריםהיתר

הטהרות,והעבודותהדינין.מרובותוהלכותמועטמקרא,בשערהתלוייםכהררים
.תורהגופיהןוהן.שיסמוכומהעללהןישוהעריות,והטומאות

A fogadalmak feloldása (heter nedarim) a levegőben szálldosnak, és nincs
mire támaszkodniuk. A szombat, az ünnepi áldozatok (ḥagigot) és a szent
célra felajánlott javakból történő lopás (meilot) törvényei olyanok, mint egy
hajszálon függő hegy: kevés a szentírási [alapjuk], de számosak a
törvénye[i]k. A [polgári és büntető] törvények, a szentélybeli áldozatok, a
tisztaság és tisztátalanság, valamint a tiltott szexuális kapcsolatok törvényei:
ezeknek van mire támaszkodniuk. De mind-mind a Tóra lényegét jelentik.

A Moed egyik legrövidebb traktátusa (3 fejezet).
A három zarándokünnep áldozataival, valamint
sok további témával is foglalkozik.



39 főmunka  – ismétlés

• Explicit tórai előírások (tiltó micvák): 

• Exodus (2Mózes) 20, stb:   „a hetedik napon… semmiféle munkát ne végezz…” 

• Exodus 35:3: „lakóhelyeteken sehol se gyújtsatok tüzet szombaton.”

• Tórai utalások:

• Exodus 16: „…voltak, akik kimentek a hetedik napon [mannát szedni]…

Örökkévaló Mózesnek: … senki se mozduljon ki a helyéről…”

• Numeri (4Mózes) 15: „… rajtakaptak egy embert, aki fát szedett szombat napján…

az Örökkévaló Mózesnek: kövezze meg őt az egész közösség…”

• Prófétai utalások: ld. következő oldalon.

• Exodus 35. rabbinikus értelmezése: ld. következő oldalon.

מצווה micva (jid. micve) = parancsolat

Forrásokat lásd az előző hétre kiadott anyagban:
http://birot.web.elte.hu/courses/2016-Misna/Misna04.pdf

Lehet az aggáda (előírás a vándorlás idejére) a halákha forrása?

http://birot.web.elte.hu/courses/2016-Misna/Misna04.pdf


39 főmunka

• Explicit tórai előírások (tiltó micvák): ld. előző oldalon.

• Tórai utalások: ld. előző oldalon.

• Prófétai utalások, például: 

• Amosz 8:5: „Mert így beszéltek: mikor múlik el … a szombat, hogy 

gabonával kereskedjünk…”  szombaton tilos kereskedni?

• Jesaja 58:13-14: „Ha nem jársz kedvteléseid után szombaton, a szent napomon,

és a szombatot élvezetnek hívod… és nem tárgyalsz ügyeidről…”

• Aszmakhta (’[csak támogatás]’):   tórai vagy bibliai versre „támaszkodó” szokás.

• Exodus 35. rabbinikus értelmezése: ld. következő oldalon.

Lehet-e nem tórai szöveg a halákha forrása?

 Rabbinikus értelmezés: innen tanulhatjuk ki, hogy már a prófétai korban léteztek a 
korai „rabbik” által hozott rabbinikus rendeletek, pl. a szombati kereskedelem tilalma.



39 főmunka  – ismétlés

• Exodus (2Mózes) 35. fejezet rabbinikus értelmezése:
Azért szerepel a pusztai szentély építése a szombati munkatilalom után, mert 
a szentély építéséhez (és üzemeltetéséhez) kapcsolódó tevékenységek tiltottak.

• 39 av melakha + mindegyikhez toldot

+ általános elvek: pl. csak szándékosan, cél érdekében.

• הלכה למשה מסיני Halakha le-Mose mi-Szinaj
• Amire vonatkozóan nincs utalás sem a Tórában, nem vezethető le a Tórából 

az exegetikai szabályokkal (middot: lásd később), se nem logikai úton.

• Például: siur-ok (minimális, maximális mértékek), pl. a szukka méretei.

• Rabbinikus rendeletek és „kerítések”
• Svut: további tilalmak, pl. a szombati kereskedelem tilalma. 

• A tórai tilalmak betartását elősegítő rabbinikus tilalmak: pl. mukce.

Rabbinikus előírás például
a szombat déli kiddus is.

Bővebben lásd a szövegolvasási órán,
valamint az előző hétre kiadott anyagban:
http://birot.web.elte.hu/courses/2016-Misna/Misna04.pdf

https://www.ou.org/holidays/shabbat/the_concept_of_melachah/

http://birot.web.elte.hu/courses/2016-Misna/Misna04.pdf
https://www.ou.org/holidays/shabbat/the_concept_of_melachah/


Halákhikus szabályok spektruma

• Az [írott] Tórában leírt törvény [„írott tan”]

• Az [írott] Tórában csak implicit formában szereplő előírás [„szóbeli tan”]

• Rabbinikus rendelet 

• Szokás (minhag)



Halákhikus szabályok spektruma

• Az [írott] Tórában explicit formában leírt törvény

• Az [írott] Tórában implicit formában szereplő előírás [„szóbeli tan”]

• Halakha le-Mose mi-Szinaj [’halakha Mózes részére a Szinájról’]

• Bibliai versre „támaszkodó” törvény/szokás (aszmakhta)

• Rabbinikus rendelet 

(tórai alap nélkül, de a rabbik tórai alapon nyugvó tekintélyénél fogva)

• „Egész Izraelben elterjedt” szokás (minhag)

• Helyi szokás (minhag): régió, város, irányzat, zsinagóga, család, egyén



Halákhikus szabályok spektruma

• Az [írott] Tórában explicit formában leírt törvény

• Az [írott] Tórában implicit formában szereplő előírás [„szóbeli tan”]

• Halakha le-Mose mi-Szinaj [’halakha Mózes részére a Szinájról’]

• Bibliai versre „támaszkodó” törvény/szokás (aszmakhta)

• Rabbinikus rendelet 

(tórai alap nélkül, de a rabbik tórai alapon nyugvó tekintélyénél fogva)

• „Egész Izraelben elterjedt” szokás (minhag)

• Helyi szokás (minhag): régió, város, irányzat, zsinagóga, család, egyén

Vö. Deut. 17:8-13; 
Deut. 1:16; Deut. 16:18

Például (de nem kizárólag) 
Hillél 7 vagy r. Jismael 13

hermeneutikai szabálya révén
a Tórából kikövetkeztetve

Modern jelenség. Pl. haszid közösségek.Pl. askenáz / nyugati askenáz / holland askenáz



A rabbinikus törvény tórai forrása

Deut 17:

9. És menj be a Lévita-papokhoz és a bíróhoz, aki lesz majd abban az

időben; és kérdezd meg őket, és ők tudtul adják néked az ítéletmondást.

10. És annak a mondásnak értelme szerint cselekedjél, amelyet tudtul

adnak néked azon a helyen, a melyet kiválaszt az Úr; és vigyázz, hogy mind

a szerint cselekedjél, amint tanítanak téged.

11. A törvény szerint cselekedjél, amelyre tanítanak téged, és az ítélet

szerint, a melyet mondanak néked; el ne hajolj attól a mondástól, amelyet

tudtul adnak néked, se jobbra, se balra.



Büntetési tételek

• Szombatszegés: tórai tilalom tudatos megszegése 
• Ha vannak tanúk, és ha tanúk jelenlétében figyelmeztették előre, 

és ha van halálos ítélet kiszabására jogosult szanhedrin, aki el is rendeli, stb.:
kövezés általi halálos ítélet סקילה (egy a négyféle halálos büntetés közül)

• Egyébként:
karet כרת („kiírtatás”, Isten által kiszabott és végrehajtott ítélet)

• Szomtabszegés: tórai tilalom nem tudatos megszegése
korban ḥatat קרבן חטאת bűnáldozat bemutatása

• Szombatszegés: rabbinikus tilalom
makkat mardut מכת מרדות
„lázadásért” elrendelt botütés

Tudatosan elkövető – mézid מזיד

Nem tudatosan elkövető – sogeg שוגג

Büntethető – ḥajjav חייב

Nem büntethető – pattur פטור

Bővebben lásd az előző hétre kiadott anyagban:
http://birot.web.elte.hu/courses/2016-Misna/Misna04.pdf

Minden karettal sújtott 
bűn sogegja: egy évnél 

fiatalabb nőstény bárány vagy juh.

Malkot מלקות botütés: 1 híján 40, kevésbé
súlyos tórai tilalmak tipikus büntetése.

Rabbinikus tilalmak, 
rabbinikus tekintély 
elutasítása, pozitív 
tórai előirások meg 
nem cselekvése

Tudatos szándékosság bizonyítandó!

http://birot.web.elte.hu/courses/2016-Misna/Misna04.pdf


FACTSHEET: Ros hasana

• Rend (szeder): Moed (’ünnep, kijelölt idő’, a Misna 2. rendje)

• Traktátus (maszekhet): Ros hasana (a renden belül az 1. traktátus)

• Fejezetek száma: 4

• Fő téma: Ros hasana, azaz a zsidó újév (naptár, sofár, liturgia)

• Tórai források: alig (Exodus 12:1-2. Numeri 29:1)

• Érdekesség: A rend 8. traktátusa Maimonidesnél és a középkori 

Misna- és Toszefta-kódexekben, de 5. a Bab. Talmud 

Müncheni Kódexében, és 7. a Pal. Talmudban, ill.

a 17. század óta a Misna- és Talmud-kiadásokban.



Exod. 12:1-2 és annak értelmezései

ֹּאֶמר ְיהָוה ֶאלא .ַאֲהרֹּן ְבֶאֶרץ ִמְצַרִים ֵלאמֹּר-מֶֹּשה ְוֶאל-ַוי

ֹּאש ֳחָדִשיםב .ִראשֹון הּוא ָלֶכם ְלָחְדֵשי ַהָשָנהַהחֶֹּדש ַהֶזה ָלֶכם ר

1. És szólt az Örökkévaló Mózeshez és Áronhoz Egyiptom földjén, mondván. 
2. Ez a hónap nektek a hónapok feje, első az nektek az év hónapjai között.

12:2 lehetséges értelmezései:

• „Ez a hónap [amelyben vagyunk] legyen nektek a hónapok feje, [azaz] ez 
[legyen] nektek az év hónapjai közül az első.”  az első tavaszi hónap 
niszan az a hónap, amelytől kezdve számoljuk az év hónapjait.



Exod. 12:1-2 és annak értelmezései

ֹּאֶמר ְיהָוה ֶאלא .ַאֲהרֹּן ְבֶאֶרץ ִמְצַרִים ֵלאמֹּר-מֶֹּשה ְוֶאל-ַוי

ֹּאש ֳחָדִשיםב .ִראשֹון הּוא ָלֶכם ְלָחְדֵשי ַהָשָנהַהחֶֹּדש ַהֶזה ָלֶכם ר

1. És szólt az Örökkévaló Mózeshez és Áronhoz Egyiptom földjén, mondván. 

2. Ez a hónap nektek a hónapok feje, első az nektek az év hónapjai között.

12:2 lehetséges értelmezései:

• „Ez a hónap [amelyben vagyunk] legyen nektek a hónapok feje, [valamint] ez 

[legyen] nektek az év hónapjai közül az első.”  ettől a hónaptól számoljuk az 

hónapjait + legyen tényleg ez az első tavaszi hónap  szökőhónap, szökőév!



Mekhilta, Pisḥa 2:1

„Ez a hónap nektek, stb.”. Rabbi Jismael azt mondja: Mózes megmutatta
az újholdat Izraelnek, és azt mondta nekik: ilyennek fogjátok látni, és
meghatározzátok [majd] a hónapot a következő generációkban.

ֹּאש ֳחָדִשיםָלֶכם  ַהחֶֹּדש ַהֶזה )ב( ר

a hónapok feje nektek, számotokra ez a hónap

Ros ḥodes-ek = újhold-ünnepek [parancs] az így [kinéző] új[hold]

Exod. 12:1-2 és annak midrási kommentárja

Mekhilta: a tannaitikus korból származó (azaz
ún. „halakhikus”) midrásgyűjtemény Exodushoz.



Exod. 12:1-2 és annak midrási értelmezései

ֹּאֶמר ְיהָוה ֶאלא .ַאֲהרֹּן ְבֶאֶרץ ִמְצַרִים ֵלאמֹּר-מֶֹּשה ְוֶאל-ַוי

ֹּאש ֳחָדִשיםב .ִראשֹון הּוא ָלֶכם ְלָחְדֵשי ַהָשָנהַהחֶֹּדש ַהֶזה ָלֶכם ר

1. És szólt az Örökkévaló Mózeshez és Áronhoz Egyiptom földjén, mondván. 

2. Ez a hónap nektek a hónapok feje, első az nektek az év hónapjai között.

12:2 lehetséges értelmezései:

• „Ez a hónap [amelyben vagyunk] legyen nektek a hónapok feje, [valamint] ez 

[legyen] nektek az év hónapjai közül az első.”  újholdtól számítjuk a hónap 

kezdetét + legyen tényleg ez az első tavaszi hónap  szökőhónap, szökőév!



A zsinagógai naptár hónapjai

• Tavasz
• niszan

• ijjar

• szivan

• Nyár
• tammuz

• av

• elul

• Ősz
• tisri

• ḥesvan

• kiszlev

• Tél
• tevet

• svat

• adar

• (második adar, adar seni, ve-adar)

MEGTANULANDÓ!
De legalábbis legyen maguknál 
puska a szövegolvasás során!



Következő órákra

• Háttér (ismétlés):

• 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 Sabbat 7. és 1. fejezet

• Jövő heti szövegolvasásra:

Misna Ros hasana 1. fejezet

K i  h é b e r ü l .  K i  f o r d í tá s b a n .

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


Viszlát következő alkalommal!


