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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.



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: Kodasim rend

• Rend (szeder): Kodasim (’szentségek’, a Misna 5. rendje)

• Traktátus (maszekhet): 11 traktátus

Zevaḥim, Menaḥot, Ḥullin, 

Bekhorot, Arakhin, Temura,

Keritot, Meila,  

Tamid, Middot, Kinnim

• Fejezetek száma: 91 fejezet

• Fő témák: az áldozatok rendje (rituális vágás, szentély, stb.)

• Tórai forrás, alapszöveg, háttér: általában bőséges, kivéve Ḥullin-t.

Azonban Middot 6. és 7. fejezete egyes kéziratokban, így 
a Kaufmann-kéziratban is, egyetlen fejezetként szerepel.



Az áldozatok fő fajtái – néhány példával

Az áldozat alkalma szerint:

• Állandó áldozatok (tamid) és a szentély napi, heti rutinja (pl. színkenyér)

• Naptárhoz kötött áldozatok

• Szombat, újhold, peszah, savuot, ros hasana, jom kippur, szukkot

• Speciális áldozatok: peszahi bárány; jom kippuri bak; savuoti két kenyér; …

• Átmeneti rítushoz kapcsolódó áldozatok

• Szülő nő, szota, nazir… + betérő (!)

• Gyógyuláshoz vagy rituális megtisztuláshoz kapcsolódó átmeneti rítusok:

• Leprás; vörös tehén; …

• Vezeklési / bűnökhöz, vétkekhez kötődő áldozatok

• Opcionális áldozatok, egyéni felajánlások



Az áldozatok fő fajtái – néhány példával

Az áldozat technikai részletei szerint:
• Állatáldozatok

1. עולה ola teljes mértékben elégő áldozat

2. חטאת hatat kohaniták elfogyasztják

3. אשם asam kohaniták elfogyasztják

4. שלמים selamim ’teljes áldozat’
ezen belül:  תודה toda ’hálaáldozat’

5. בכור bekhor elsőszülött

6. מעשר בהמה maaszer behema állattized

7. קרבן פסח korban peszah peszahi bárány

• Terményáldozatok: gabona (liszt/árpa: omer, színkenyér, két kenyér…); italáldozatok…
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bemutatója 
fogyasztja el 
Jeruzsálemben

Az áldozás négy fázisa:
Mennyi, milyen fajta 
állat, milyen jegyekkel?
1. Az állat levágása
2. A vér felfogása
3. Vér átvitele oltárhoz
4. Vér oltárra hintése

Ki fogyasztja el? Hol és mikor kell elfogyasztani? … …



Az áldozatok fő fajtái – néhány példával

Az áldozat technikai részletei szerint:
• Állatáldozatok

1. עולה ola teljes mértékben elégő áldozat

2. חטאת hatat kohaniták elfogyasztják

3. אשם asam kohaniták elfogyasztják

4. שלמים selamim ’teljes áldozat’
ezen belül:  תודה toda ’hálaáldozat’

5. בכור bekhor elsőszülött

6. מעשר בהמה maaszer behema állattized

7. קרבן פסח korban peszah peszahi bárány

• Terményáldozatok: gabona (liszt/árpa: omer, színkenyér, két kenyér…); italáldozatok…
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Az áldozás négy fázisa:
Mennyi, milyen fajta 
állat, milyen jegyekkel?
1. Az állat levágása
2. A vér felfogása
3. Vér átvitele oltárhoz
4. Vér oltárra hintése

Ki fogyasztja el? Hol és mikor kell elfogyasztani? … …

Figyeljük meg 
a kérdőszókat: 
ki? mit? hol? 

mikor? …



A profántól a szentig:  „ontológiai átalakulások”

• Profán

 Profán kontextusban használat, például étel hétköznapi elfogyasztása.

• Szent célra felajánlva

Megszűnik a profán világ számára létezni (vö. tizedek, károkozások alóli mentesség)

 Szakrális használat, például szent térben vagy speciális személy általi elfogyasztás.

 A deszakralizálás, visszaprofanizálás lehetősége?

• Szent célra feláldozva

Megszűnik fizikailag létezni.

A „Szent”:

 Szent tér: például a Szentély

 [ Szent idő: például az ünnepek ]

 Személyek: például vallási specialisták

vö. maaszer seni vö. teruma



A Kodasim rend traktátusai

• A bemutatott áldozatok egyes fajtái:
A feláldozott áldozat fajtája szerint (több alkalom is kapcsolódhat ugyanahhoz a „technikához”):

• Állatáldozatok: Zevaḥim állat- és madáráldozatok rendje

Kinnim páros madáráldozatok

+ rituális, de nem áldozati: Ḥullin profán rituális vágás

• Terményáldozatok: Menaḥot gabonaáldozatok

Az áldozat alkalma szerint: 

• Keritot כרת) karet ’kiírtatás’) karettal büntethető vétkek akaratlan elkövetői 

• Tamid hétköznapi szentélybelil áldozat

• Szentély számára történő felajánlás… Kiváltás a szent státuszból… A Szentély…



A Kodasim rend traktátusai
• A bemutatott áldozatok egyes fajtái…

• A szentély számára történő felajánlás (hekdes)

• Az entitás (tárgy, állat, épület, személy…) kulturálisan posztulált státusza megváltozik.

• Kilépés a szent státuszból

• Elsőszülött állatok, emberek kiváltása: Bekhorot speciális státusz születéstől fogva

• Felajánlások pénzzel történő kiváltása: Arakhin ’értékek’, vö. Lev. 27.

• Kiváltás természetben (más állattal): Temura ’kicserélés’

• Felajánlott tárgyak jogtalan (profán) használata: Meila

• A Szentély: a Szent tér funkcióját betöltő, szent státuszban lévő épület (vö. hekdes ~ mikdas)

• A (második) Szentély méretei: Middot



FACTSHEET: Ḥullin traktátus

• Rend (szeder): Kodasim (’szentségek’, a Misna 5. rendje)

• Traktátus (maszekhet): Ḥullin (’profánságok’, a renden belül a 3. traktátus)

• Fejezetek száma: 12

• Fő téma: rituális vágás, a hús kósersága

• Tórai forrás: Vágás kapcsán: vö. Deut. 12:21!

• Érdekesség: A középkori kéziratokban, valamint számos
középkori forrásban Seḥitat Ḥullin (’A profán
[állatok] levágása’) címmel hivatkoznak rá.
Hagyományosan a rabbivizsga tananyagát képezi.



A kóserság főbb összetevői

1. Tiszta (kóser) és tisztátalan állatfajták (vö. Lev. 11, Deut. 14)

2. Elhullott állat fogyasztásának tilalma (vö. Lev. 17:15, Deut. 14:21…)

3. A vér fogyasztásának a tilalma (kisózás) (vö. Lev. 7:26–27; 17:10–14)

4. Tejes és húsos keverésének a tilalma
(bḤul 115b: Exod. 23:19; 34:26; Deut. 14:21 főzés, fogyasztás, haszonélvezet)

+ rabbinikus szigorítások: pl. tejes és szárnyas keverésének a tilalma.

+ rabbinikus tilalmak: pl. kóser bor (vö. bálványimádás); tejes-húsos edények…

+ kapcsolódik még: pl. peszahi kovászostilalom; szökőín tilalma (Gen. 32:33); 
mezőgazd. törvények (orla, smita, maaszer, hadas…); edények rituális tisztasága…

kö
vetkező
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ia



Mi az, ami nem számít elhullott állatnak?
Deut. 12:21

קכא י־ִיְרח ַ֨ ֗קֹוםִמְמך  ִכִּֽ מָּ רה  רֲאש ַ֨ ָ֣הִיְבח   יך  ְיהוָּ ּוםֱאֹלה  שָ֣ ֹולָּ ם  ְשמָ֣ ְחתָּ  שָּ ב  ִּֽ ְרךָ֣ ְוזָּ ִּֽ ִמְבקָּ

אְנך֗  רּוִמצ ִּֽ ןֲאש ַ֨ ַ֤ רְלך  ְיהוָּה  נָּת  ֶׁ֖ ֲאש  ַּֽ ָךכ  ְלתָּ  ִצִויִתִ֑ כ  ִּֽ יךְואָּ ר   לִבְשעָּ ַּ֥תְבכ ֹ֖ ּו  ך׃א  ִּֽ נ ְפש 

21 Ha messze lesz tőled az a hely, amelyet kiválaszt Istened, az ÚR, hogy oda helyezze
nevét, akkor is vághatsz marháidból és juhaidból, amelyeket neked adott az ÚR,
ahogy megparancsoltam neked, és megeheted a lakóhelyeden, amikor csak
kívánod.

• A rabbinikus érvelés szerint: bizonyíték a szóbeli tanra, hisz máshol nincs leírva
az Írott Tórában a kóser vágás módja. Tehát a kóser vágás:

הלכה למשה מסיני halakha le-Mose mi-Szinaj ’halákha Mózesnek a Szináj-hegyről’: 
olyan szabály, amelyet Mózes szóban megkapott, de nincs nyoma az írott Tanban.



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 kóser vágás

A rabbinikus hagyomány szerint (bSzanh. 59b):

• Az Első Embertől Noéig tilos volt a húsfogyasztás (Gen. 1:29):

„Majd ezt mondta Isten: Nektek adok minden maghozó növényt az egész föld színén,

és minden fát, amelynek maghozó gyümölcse van: legyen mindez a ti eledeletek!”

• Noé engedélyt kapott, de élő állat húsa nem fogyasztható (Gen. 9:3–4):

„3Minden, ami csak él és mozog, legyen a ti eledeletek! Nektek adom

mindezt éppúgy, mint a zöld növényt. 4De ne egyétek a húst az éltető vérrel együtt!”

• Mózes engedélyt kapott a seḥita-ra (rituális metszésre) (Deut. 12,21)

Vö. noahidák hét törvénye



A kóser vágás: kóser metszés  +  ellenőrzés

• (Rituálisan tiszta, fogyasztható) élő állat átalakulása élelemmé

 Elpusztul: természetes halál (betegség), vadállat, nem kóser metszés…

vagy Kóser metszés: éles, hibátlan kés, egy metszés…

 A levágott állat nyelőcsöve, tüdeje betegnek bizonyul…

vagy Az állat fogyasztható (kóser) 
[majd: szökőín, stb. eltávolítása, majd a vér eltávolítása sózással]

• Javaslat: a kóser vágás, mint „átmeneti rítus”?



Mondatrészek: alany, tárgy, eszközhatározó…

(1) A férfi összetörte a vázát a kalapáccsal.

(2) A férfi összetörte a vázát.

(3) A kalapács összetörte a vázát.

(4) A váza összetört.

(5) A szél összetörte a vázát.

(6) # A kalapács összetörte a vázát a férfival.



Tematikus szerepek: ágens, páciens, eszköz…

(1) A férfi összetörte a vázát a kalapáccsal.

(2) A férfi összetörte a vázát.

(3) A kalapács összetörte a vázát.

(4) A váza összetört.

(5) A szél összetörte a vázát.

(6) # A kalapács összetörte a vázát a férfival.



Az ige kötelező és fakultatív bővítményei

Az ige szemantikája: vonzatok/szerepek/bővítmények/módosítók

+ belső szerkezet

• A „cselekvés, történés, létezés” (amit az ige kifejez) szerkezete:

Valaki valahol valamikor valamit tesz valakivel valami segítségével…

ÁGENS HELY IDŐ PÁCIENS ESZKÖZ...



Szintaxis (mondattan) Szemantika (jelentéstan)
1

Mondatrészek

Az állítmánynak/igének van

• alanya

• tárgya

• eszközhatározója

• helyhatározója

• időhatározója

• …

Tematikus szerepek

A cselekvésnek van

• ágense („logikai alany”)

• páciense („logikai tárgy”)

• eszköze

• helye

• ideje

• …

1. Pontosabban, szemantikai jelenség a szintaxison, mint a nyelvészet egyik területén belül. 
A szemantika, mint a nyelvészet másik területe, elsősorban más kérdésekkel foglalkozik.



Action Representation System 
(Lawson and McCauley 1990:87ff, B.T. [át]értelmezésében)

• Az embernek szüksége van arra, hogy reprezentálja az őt körülvevő 

(reális, kulturálisan posztulált, fiktív, hipotetikus, kontrafaktuális…) 

világ tényeit, eseményeit, cselekményeit.

• A világ nyelveiben megfigyelhető nyelvi struktúrák, különösen az univerzális 

tendenciák, „ablakként” használhatóak, hogy belássunk az elmébe.

• Munkahipotézis a modellalkotáshoz: tegyük fel, hogy a nyelvi jelek (mondatok) 

tematikus struktúrája leképezi a nyelv mögötti pszichológiai realitást. 

 action representation system a Chomsky-féle tematikus szerepek alapján.



Rítus

Thomas Lawson and Robert McCauley (1990)

• A rítus olyan cselekvés, amelynek egyik 
tematikus szerepe vallási jelentőséggel bír.

• Az egyik tematikus szerep kulturálisan posztulált
counterintuitive ágens.

• Vagy az egyik tematikus szerepet kulturálisan 
posztulált counterintuitive ágens előzetesen 
felhatalmazta (prior enabling ritual révén), hogy 
a „nevében eljárjon”.



Action 
Representation 
System

Lawson and McCauley 
1990, p. 111.



Action Representation System (Biró 2013)

 

(6) John feeds the child. 

 

 

A hammer, thrown by John, breaks the window. 

 

 



Action Representation System (Biró 2013)

John offers a food sacrifice to the local deity. 

 

Ritual immersion of women and converts according to  

halakhic sources (simplified). 

 



A rituális vágás tematikus szerkezete

• Ágens?

• Páciens?

• Eszköz?

• Idő?

• Mi teszi kóserrá a rituális vágást?

Misna Hullin 1:1-2
שמא , חוץ מחירש שוטה וקטן--ושחיטתן כשרה, הכול שוחטיןא,א

שחיטתם  --ואחרים רואים אותם, וכולם ששחטו; יקלקלו בשחיטתן
וכן  , השוחט בלילה.ומטמא במשא, נבילה--שחיטת הנוכרי.כשרה

אף  --השוחט בשבת וביום הכיפורים; שחיטתו כשרה--הסומא ששחט
.שחיטתו כשרה, על פי שהוא מתחייב בנפשו

, הכול שוחטין.שחיטתו כשרה--ובקנה, בצור, השוחט במגל ידב,א
, והשיניים, והמגרה, חוץ ממגל קציר--ובכל שוחטין; ולעולם שוחטין

בית --השוחט במגל קציר כדרך הולכתה.מפני שהן חונקין, והציפורן
.הרי זו כסכין, אם החליקו שיניה; ובית הלל מכשירין, שמאי פוסלין



A rituális vágás tematikus szerkezete

• Ágens?

• Páciens?

• Eszköz?

• Idő?

• Mi teszi kóserrá a rituális vágást?

Misna Hullin 1:1
Anyone [may] slaughter – and his slaughter is valid – except for a
deaf-mute, a shoteh [a person who exhibits signs demonstrating a
lack of ability to think clearly], or a minor, lest they spoil the
slaughter. But all who slaughter while others are watching them:
their slaughter is valid. The slaughter of a non-Jew is a nevelah
[an improperly slaughtered animal of a permitted species] and
renders impure through carrying. One who slaughters at night,
and so too a blind person who slaughters, his slaughter is valid.
One who slaughters on Shabbat, or on Yom Kippur, even though
he is liable for death, his slaughter is valid.



A rituális vágás tematikus szerkezete

• Ágens?

• Páciens?

• Eszköz?

• Idő?

• Mi teszi kóserrá a rituális vágást?

Misna Hullin 1:2

If one slaughters with a hand sickle, a flint stone, or with a
reed, his slaughter is valid. All [may] slaughter, they may
slaughter at any time, and they may slaughter with anything,
except a reaping sickle, a saw, teeth, or a finger nail, because
they strangle. One who slaughters with a reaping sickle along
the direction [of the teeth], Beit Shammai invalidates, but Beit
Hillel validated.



Viszlát következő alkalommal!


