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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. 



Praktikus dolgok (ismétlés)

• 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.



ZH-ra

• Szövegolvasás héberül:

szódolgozat az olvasott szövegből.

• Szövegolvasás fordításban: előadások és szövegolvasások során 

elhangzott fogalmak egy-két mondatos meghatározása. 

• Háttér:

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

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

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


Félév közepi ZH



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: Nasim rend

• Rend (szeder): Nasim (’nők’, a Misna 3. rendje)

• Traktátus (maszekhet): 7 traktátus

Jevamot, Ketubbot, 

Nedarim, Nazir,

Gittin, Szota,  Kiddusin.

• Fejezetek száma: 71 fejezet

• Fő témák: családjog (házasság, válás…); fogadalmak

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



Nasim rend

1. Jevamot 16 fejezet jibbum = levirátusi házasság Deut. 25:5–10

2. Ketubbot 13 fejezet ketubba = házassági szerződés (vö. Exod. 22:15-16?)

3. Nedarim 11 fejezet neder = fogadalom Num. 30

4. Nazir 9 fejezet nazir (nazireus) Num. 6:1–21

5. Gittin 9 fejezet get = válólevél Deut. 24:1

6. Szota 9 fejezet szota (meggyanúsított asszony) Num. 5:1–31

7. Kiddusin 4 fejezet kiddusin = eljegyzés ld. a későbbi diákat

M i  a  k ö z ö s  e z e k b e n  a  t é m á k b a n ?



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.



Levirátusi házasság = sógorházasság Deut. 25: 5–10

jibbum és   ḥalica

5. Ha testvérek laknak együtt, és meghal egy közülök, és nincs annak fia: a
megholtnak felesége ne menjen ki a háztól idegen férfiúhoz; hanem a sógora menjen
be hozzá, és vegye el őt magának feleségül, és éljen vele sógorsági házasságban.
6. És majd az elsőszülött, a kit szülni fog, a megholt testvér nevét kapja, hogy annak
neve ki ne töröltessék Izráelből. 7. Hogyha a férfinak nincs kedve elvenni az ő ángyát,
menjen el az ő ángya a kapuba a vénekhez, és mondja: Sógorom vonakodik
fenntartani az ő testvérének nevét Izráelben, nem akar velem sógorsági házasságban
élni. 8. Akkor hívják azt az ő városának vénei, és beszéljenek vele; és ha megáll és ezt
mondja: nincs kedvem őt elvenni: 9. Akkor járuljon hozzá az ő ángya a vének szemei
előtt, és húzza le saruját annak lábáról, és köpjön az arcába, és szóljon, és ezt
mondja: Így kell cselekedni azzal a férfival, a ki nem építi az ő testvérének házát.
10. És „lehúzott sarujú háznép”-nek nevezzék az ő nevét Izráelben.

Károli-fordítás, http://biblia.biblia.hu/
Lásd még Rut könyvét is.

http://biblia.biblia.hu/


1. „Jegyajándék” fogalma?
2. Ami pénzben mérhető
3. Hajadonoké más, mint…

Ketubba = házassági szerződés
hajadonok (és nem hajadonok) „értéke”?

Exod. 22:

16. Ha valaki hajadont csábít el, a ki nincs eljegyezve, és vele hál:

jegyajándékkal jegyezze azt el magának feleségül.

17. Ha annak atyja nem akarja azt néki adni: annyi pénzt adjon, a

mennyi a hajadonok jegyajándéka.

Ezen a „hajszálon” függ az egész zsidó házasságjog?

Károli-fordítás, http://biblia.biblia.hu/

A ketubba tartalma: 
1. Összeg, amelyet válás vagy özveggyé válás esetén a feleség kap.
2. A férj kötelezettségei a feleség felé: legalább étel, ruha, házasélet.
3. A házasságba bevitt vagyon, öröklés, stb.

Rabbénu Gersom (960 k, Metz – 1028, Mainz):
1. A poligámia tilalma
2. Válás csak a feleség beleegyezésével, stb.

http://biblia.biblia.hu/


Get = válólevél

Deut 24:

1. Ha valaki asszonyt vesz magához, és feleségévé teszi azt, és ha azután nem találja

azt kedvére valónak, mivelhogy valami illetlenséget talál benne, és ír néki váló

levelet, és kezébe adja azt annak, és elküldi őt házától;

2. És kimegy az ő házából, és elmegy és más férfiúé lesz;

3. És a második férfiú is meggyűlöli őt, és ír néki váló levelet, és kezébe adja azt, és

elküldi őt házától; vagy ha meghal az a második férfi, a ki elvette azt magának

feleségül; 4. Az első férje, a ki elküldte őt, nem veheti őt másodszor is magához, hogy

feleségévé legyen, minekutána megfertőztetett; mert utálatosság ez az Úr előtt;

te pedig ne tedd bűnössé a földet, a melyet az Úr, a te Istened ad néked örökségül.

Károli-fordítás, http://biblia.biblia.hu/

A get írásának és átadásának 
is vannak szigorú szabályai.

http://biblia.biblia.hu/


FACTSHEET: Kiddusin traktátus

• Rend (szeder): Nasim (’nők’, a Misna 3. rendje)

• Traktátus (maszekhet): Kiddusin (a renden belül a 7., utolsó traktátus)

• Fejezetek száma: 4

• Fő téma: eljegyzés

• Tórai forrás: [ utalás: Deut. 24: 1–2, stb. ]

• Érdekesség: A traktátus utolsó misnái a jiḥud tilalmával foglalkoznak:
egy férfi és egy nő, sőt egy férfi és két nő sem tartózkodhat
együtt zárt helyen. Rabbi Jehuda (mKidd. 4:14) megtiltja,
hogy agglegény egyedül pásztorkodjon, és hogy két
agglegény egy takaró alatt aludjon. A bölcsek megengedik.



„Kulturálisan posztulált állapotok”

„A fizikai világ tényei”:

• biológiai anya

• birtoklás

• koszos

• szexuális partner

„Társadalmi/jogi konstrukciók”:

• gondviselő

• tulajdonlás

• rituálisan tisztátalan

• házastárs

Milyen fizikai tények (mint feltételek) fennállása esetén posztulálja
valamely jogi, vallási, fogalmi rendszer az adott konstrukció fennállását?

Például mikor válik adott birtokolt vagyontárgy a tulajdonommá?
Mitől rituálisan tiszta/tisztátalan valami? Mikor érvényes egy házasság?



„Kulturálisan posztulált állapotok”

„A fizikai világ tényei”:

• sex = biológiai nem

• Homo sapiens

„Társadalmi/jogi konstrukciók”:

• gender = társadalmi nem

• zsidó

• magyar állampolgár

• rabszolga

Egész Nasim rend: kulturálisan posztulált állapotban lévő személyekről szól.
Jogi konstrukciók: hajadon, házas, elvált, özvegy, aguna, javam és jevama;

fogadalmat magára vevő személy (vö. beszédaktus-elmélet), nazir.



Házasság, mint konstrukció a zsidó jogban

• A házasfelek közötti viszony
• A férj ketubbában (= házasságlevélben) lefektetett kötelezettségei a feleség felé.

• A külvilág felé való viszony
• A feleség nem létesíthet szexuális kapcsolatot más férfival.

• Örökösödés, stb.

• Válás csak get (= válólevél) révén.

• Következmény (nafka mina):
• A házasság nem „szentség”, hanem szerződéses viszony.

• Házasságon kívül született gyermek „kóser”. 
Azonban tiltott szexuális kapcsolatból – így például házasságtörésből = férjezett 
nővel történő kapcsolatból – született gyermek mamzer („fattyú”).

A ketubba tartalma: 
1. Összeg, amelyet válás vagy özveggyé válás esetén a feleség kap.
2. A férj kötelezettségei a feleség felé: legalább étel, ruha, házasélet.
3. A házasságba bevitt vagyon, öröklés, stb.



A házasságkötés két fázisa

1. Kiddusin (’eljegyzés’)

• Három mód (Kidd. 1:1): (1) pénz, érték átadása;   (2) dokumentum;   (3) elhálás.

• Eljegyzés megbízott által (ld. Kidd. 2. fejezet)

• Feltételes eljegyzés (ld. Kidd. 3. fejezet)

2. Nisszuin (’esküvő’)

Az ókorban 12 hó (hajadon) vagy 1 hó különbséggel. 

Ma egymás után, egyetlen

esküvői szertartás keretében.

Következő hétfőre elolvasni (átnézni): Jany János,
Klasszikus iszlám jog: Egy jogi kultúra természetrajza
(Gondolat, Budapest, 2006), pp. 306–318.
Kérdés: mi a benyomásuk?



Deut. 24:1–4: házasság és válás

Deut 24:

1. Ha valaki asszonyt vesz magához, és feleségévé teszi azt, és ha azután nem találja

azt kedvére valónak, mivelhogy valami illetlenséget talál benne, és ír néki váló

levelet, és kezébe adja azt annak, és elküldi őt házától;

2. És kimegy az ő házából, és elmegy és más férfiúé lesz;

3. És a második férfiú is meggyűlöli őt, és ír néki váló levelet, és kezébe adja azt, és

elküldi őt házától; vagy ha meghal az a második férfi, a ki elvette azt magának

feleségül; 4. Az első férje, a ki elküldte őt, nem veheti őt másodszor is magához, hogy

feleségévé legyen, minekutána megfertőztetett; mert utálatosság ez az Úr előtt;

te pedig ne tedd bűnössé a földet, a melyet az Úr, a te Istened ad néked örökségül.

Károli-fordítás, http://biblia.biblia.hu/

http://biblia.biblia.hu/


Kiddusin = „eljegyzés”

1. Pénz
• Deut. 22,13: „Ha valaki feleséget vesz, és bemegy hozzá…”

Deut. 24,1: „Ha valaki asszonyt vesz magához, és feleségévé teszi azt…”

„vétel” = pénz által gezera sava
• mert: Gen. 23,13:      „megadom a mezőnek pénzét, vedd el tőlem”

2. Dokumentum
• Deut. 24,2: „És kimegy az ő házából, és elmegy és más férfiúé lesz”

a válás és az eljegyzés egyetlen versen belül összekapcsolódik = hekkes
ha a válás („kimenetel”) dokumentum (get = válólevél) révén történik, akkor 
az eljegyzés („más férfié lesz”) is történhet dokumentum (házasságlevél) révén.

3. Elhálás
• Deut. 24:1: „Ha valaki asszonyt vesz magához, és feleségévé teszi azt…”

a három mód bibliai forrásai
a Babilóniai Talmud szerint



Az egyén lehetséges státuszai

Szabad, nagykorú zsidó férfi
Nem-zsidó / 
bálványimádó

Zsidó nő

Héber rabszolga

Siket
Együgyű
Kiskorú

Jogi értelemben nem 
rendelkeznek szándékkal 
(szabad akarattal, döntési 
képességgel)

(„kánaáni”) 
rabszolga

ger tosáv

613 7



„Noé fiainak hét törvénye”

1. Gyilkosság tilalma

2. Lopás tilalma

3. Bálványimádás tilalma

4. Tiltott szexuális kapcsolatok tilalma

5. Élő állat testrésze fogyasztásának a tilalma

6. Istenkáromlás tilalma

7. Bíráskodási rendszer felállításának a kötelessége



613 tórai parancsolat

• 365 tiltó/negatív 248 előíró/pozitív

• „van benne cselekvés” „nincs benne cselekvés”

• ember és társa közötti ember és Isten közötti

bén adam le-ḥavero bén adam le-Makom

• büntetés: halálbüntetés (4+karet) más

• időhöz kötött időhöz nem kötött

• …



Törvények érvényessége

• Nagykorúak  „szándékkal” rendelkezik és büntethető

 fiúk: 13 éves kortól v. „első szőrszál”; lányok: 12 éves kortól.

• Halakhikusan zsidók vs. noahidák

• Szabadok vs. rabszolgák is

• Szentély fennállása idejében vs. többség Izraelben él vs. mindig

• Izrael földjén vs. mindenhol (diaszpórában is)

• Csak férfiak vs. mindenki (nők is)



Rabszolgaság

Héber rabszolga 
(eved ivri)

• Lev. 25:39: eladja magát zsidónak.
Annyi idő után szabadul, amennyire eladja magát.

• Lev. 25:47: eladja magát nem zsidónak 
(majd zsidóhoz kerül).

• Exod. 22:2: bét din [rabbinikus bíróság]
eladja a fizetni nem tudó tolvajt.

Exod. 21:2–6: hét év után szabadul.

+ Lev. 25:40: 
jovel-évben mindegyik szabadul.

[Kánaáni] rabszolga 
(eved [kenaani])

• Lev. 25:44–45

• Pl. háborúban ( Num. 31:26–27;
Deut. 20:10–11)

• Pl. nem zsidótól vásárolva.

• Valamint: ld. mKidd 1:3.

• Nem szabadul (Lev. 25:46), kivéve:

• Exod. 21:26–27: „testrészért”

Megjegyzés: nőkre és gyermekekre további 
törvények is vonatkoznak. Például: 
Exod. 21:7–11: apa eladja lányát.

Ex. 23:12, Lev. 22:11: rabszolga gyermekei.



Exod. 21:2–6

1 Ezek azok a törvények, amelyeket eléjük kell tárnod: 2 Ha héber
rabszolgát vásárolsz, hat évig szolgáljon, de a hetedikben menjen el
szabadon, váltságdíj nélkül. 3 Ha egyedül jött, egyedül is menjen el.
Ha feleségével jött, menjen vele a felesége is. 4 Ha az ura adott neki
feleséget, és az fiúkat vagy leányokat szült neki, az asszony legyen az uráé
gyermekeivel együtt, a férfi pedig menjen el egyedül. 5 De ha a rabszolga
határozottan azt mondja, hogy szereti az urát, feleségét és gyermekeit, és
nem akar felszabadulni, 6 akkor vigye őt ura az Isten elé, állítsa az ajtóhoz
vagy az ajtófélfához, és fúrja át az ura a fülét egy árral, és legyen örökre a
rabszolgája.

RUF: http://szentiras.hu/

http://szentiras.hu/


Exod. 21:7–11

7 Ha valaki a leányát adta el rabszolganőnek, azt nem lehet úgy

elbocsátani, ahogyan a rabszolgákat szokták. 8 Ha feleségül vette őt az

ura, de aztán mégsem tetszik neki, engedje meg, hogy kiváltsák.

De ahhoz nincs joga, hogy idegen népnek adja el, hiszen méltánytalanul

bánt vele. 9 Ha pedig fiának adja feleségül, a leányokra vonatkozó

előírás szerint járjon el vele. 10 Ha másvalakit is elvesz, az első feleség az

ételét, ruházatát és házastársi jogát ne csorbítsa meg. 11 Mert ha nem

így bánik vele e három dologban, akkor nem kell fizetnie: váltságdíj

nélkül elmehet.

RUF: http://szentiras.hu/

a feleség alapvető jogai, még héber
rabszolganő ( עברייהשפחה ) esetén is,
annál inkább ( וחומרקל ) egyéb feleség
esetén

http://szentiras.hu/


Exod. 21:26–27

26 Ha valaki úgy megüti rabszolgájának vagy rabszolganőjének a szemét,

hogy megvakul, akkor bocsássa szabadon a szeméért! 27 Ha pedig a

fogát üti ki valaki a rabszolgájának vagy rabszolganőjének, akkor

bocsássa szabadon a fogáért!

RUF: http://szentiras.hu/

A rabbinikus hagyomány ezt az előírást 
a kánaáni rabszolgára vonatkoztatja.

http://szentiras.hu/


Exod. 22:2

1 Ha a tolvajt betörésen érik, és úgy megverik, hogy meghal, nem számít

vérontásnak. 2 De ha ez napvilágnál történik, akkor vérontásnak számít. A

tolvajnak kártérítést kell fizetnie, és ha nincs neki miből, akkor el kell adni

őt a lopott jószág miatt. 3 Ha élve találják meg nála a lopott jószágot, akár

marha, akár szamár, akár juh az, kétszeresen kell megtérítenie.

4 Ha valaki mezőt vagy szőlőt legeltet le úgy, hogy ráengedte az állatát, és az

a más mezején legelt, az térítse meg a kárt mezeje vagy szőlője legjavából.
5 Ha tűz üt ki, és belekap a bozótba, és elégnek a gabonakeresztek, a lábon

álló gabona vagy a mező, akkor fizessen kártérítést az, aki a tüzet okozta.

RUF: http://szentiras.hu/

http://szentiras.hu/


Lev. 25:39. 40. 44-46. 47

35 Ha testvéred elszegényedik és tönkremegy melletted, segítsd őt,

hogy mint jövevény vagy betelepült megélhessen melletted. 36 Ne szedj

tőle kamatot vagy uzsorát. Légy istenfélő, hadd éljen meg a testvéred

melletted! 37 Pénzedet ne kamatra add neki, és ne uzsorára add neki az

élelmedet! 38 Én, az ÚR vagyok a ti Istenetek, aki kihoztalak benneteket

Egyiptomból, hogy nektek adjam Kánaán földjét, és Istenetek legyek.
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Lev. 25:39. 40. 44-46. 47

39 Ha testvéred elszegényedik melletted, és eladja magát neked, ne rabszolgaként
kelljen dolgoznia. 40 Napszámosként vagy betelepültként legyen nálad, az örömünnep
évéig szolgáljon nálad. 41 Azután szabadon távozzék el tőled gyermekeivel együtt, és
térjen vissza nemzetségéhez, és jusson hozzá ismét ősei birtokához. 42 Mert az én
szolgáim ők, akiket kihoztam Egyiptomból: ne adják hát el őket úgy, mint a
rabszolgákat. 43 Ne uralkodj rajta kegyetlenül! Légy istenfélő! 44 Rabszolgáid és
rabszolganőid a körülötted lakó népekből legyenek, azok közül vásárolj rabszolgát
és rabszolganőt. 45 A közöttetek tartózkodó betelepültek gyermekei közül is
vásárolhattok, meg a köztetek lakó nemzetségeikből azok közül is, akik az
országotokban születtek: ezek a ti tulajdonotok lehetnek. 46 Örökségül hagyhatjátok
ezeket magatok után fiaitokra, hadd örököljék mint tulajdonukat, és dolgoztassák
őket örökké. De testvéreiteken, Izráel fiain, egymáson ne uralkodjatok kegyetlenül!
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Lev. 25:39. 40. 44-46. 47
47 Ha a jövevény vagy betelepült vagyont szerez melletted, testvéred viszont elszegé-
nyedik mellette, és eladja magát a melletted levő jövevénynek vagy betelepültnek, vagy
valakinek, aki egy jövevény nemzetségéből származik, 48 bár eladta magát, legyen vissza-
váltható; bármelyik rokona visszaválthatja őt. 49 Akár a nagybátyja, akár nagybátyjának a
fia visszaválthatja, akár nemzetségéből származó vérrokona visszaválthatja, vagy ha
módja van hozzá, saját magát is visszaválthatja. 50 Számoljon el azzal, aki őt megvette,
attól az évtől kezdve, amikor eladta magát neki, az örömünnep évéig. Eladási árából vonják
le a nála töltött éveket úgy, mintha napszámosként lett volna nála. 51 Ha még sok esztendő
volna hátra, akkor ahhoz képest térítse meg váltságdíjával a saját vételárát. 52 Ha pedig egy-két
év maradt már csak hátra az örömünnep évéig, akkor számítsák azt be neki, és az éveinek

megfelelően fizesse meg a váltságdíját. 53 Adott évre elszegődött napszámosként legyen
nála. Ne uralkodjék rajta kegyetlenül a szemed láttára! 54 Ha pedig nem váltják vissza így,
az örömünnep évében váljék szabaddá gyermekeivel együtt. 55 Mert az én szolgáim Izráel
fiai, az én szolgáim ők, akiket kihoztam Egyiptomból. Én, az ÚR vagyok a ti Istenetek.
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Num. 31:26–27, valamint Deut. 20:10–11

Num. 31: 25 Azután ezt mondta Mózesnek az ÚR: 26 Számold össze
a foglyokat, az elfogott embereket és állatokat, Eleázár pappal és a közösség
családfőivel együtt. 27 Felezd meg a zsákmányt a hadba vonult harcosok és
az egész közösség között.

Deut. 20: 10 Ha egy város ostromára készülsz, szólítsd fel azt békés
megadásra! 11 Ha békés megadással válaszol, és megnyitja előtted kapuit,
akkor legyen az egész benne lakó nép adófizető szolgáddá. 12 De ha nem
fogadja el a békét, hanem harcba száll veled, akkor kezdd meg
az ostromát! 13 És ha kezedbe adja Istened, az ÚR, akkor hányj kardélre
benne minden férfit! 14 De a nőket, a gyermekeket, az állatokat és mindazt
a zsákmányt, ami a városban van, vedd birtokodba, és élvezd az ellenségtől
szerzett zsákmányt, amit neked adott Istened, az ÚR.
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