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Követelmények
• Jegyszerzés:
• Órai munka (20%), ezen belül az alkalmi feladatok és a prezentáció minősége is.
• Beadandó szemináriumi dolgozat (40%).

 Szemináriumi dolgozat féloldalas írásbeli tervének leadása november 1-jéig.
 A dolgozat anyagának prezentálása tíz percben a félév végéig.

• Írásbeli vizsga a félév végén (40%).
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Thomas Kuhn és az „alakváltás” (Gestalt-switch)

Thomas Kuhn és az „alakváltás” (Gestalt-switch)
Különböző tudományos paradigmák mint eltérő „szemléletmódok”:
ugyanarra a „képre” (adatokra, jelenségekre…)
néznek, de mást és mást látnak benne.

Milyen színű ez a ruha?
• Fehér és arany?
• Kék és fekete?
Késhegyre menő viták világszerte
az interneten 2015-ben.
Ld. például itt:
http://index.hu/tudomany/brittudosok/2015/02/27/
feher_es_arany_szinunek_latja_ezt_a_ruhat_valami
_nem_stimmel_az_agyaban./
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A Peszah Haggada
szerkezete BIBLIAI KOR

Családi étkezés otthon:
vö. pl. Exod. 12,46.

ünnepi étkezés

OMZSA-haggáda, p. 5.

A Peszah Haggada
szerkezete BIBLIAI KOR

Peszah-áldozat + kovásztalan kenyér + keserűfű:
vö. pl. Num. 9,11.
(NB: ez a vers a második peszahra vonatkozik!)

„Hillél-szendvics”: 3 étel jelentősége

ünnepi étkezés

OMZSA-haggáda, p. 5.
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A struktúra mint szervezőerő
Példa: múlt órán Hallel
• Zsoltárok 113–118 zsoltárfüzér
• A zsidó liturgia ősi eleme (vö. Máté 26,30 és Márk 14,26)
• A reggeli imában zarándokünnepeken: peszaḥ, savuot, szukkot.
ros ḥodes (újhold) alkalmával.
ḥanukka alkalmával  vallásos cionisták: jom haacmaut és jom Jerusalajim alkalmával is.

• Diakrón/történeti nézőpont: talán az a mag a II. Szentély korának a végén, amely
köré az i.sz. 2-3. században kikristályosodik a rabbinikus Haggada.
• Szinkrón/pszichológiai nézőpont: a gyakorló zsidó számára jól ismert liturgiai elem,
mégis kissé másként:
– Kiegészítve az ún. Nagy Hallel-lal (Zsolt. 136) és Nismat-tal.
– Este, és nem reggel.
– Ülve, és nem állva.

– Otthon (paraliturgikus szituáció), nem zsinagógában (liturgikus).
– Nyitó és záró áldás nélkül, nem pedig a szokásos áldással.

A struktúra mint szervezőerő
Példa: múlt órán Hallel
• Zsoltárok 113–114: általános dicséret (Zsolt. 113), kivonulás Egyiptomból (Zsolt. 114)
• Vacsora
• Zsoltárok 115–118: jövőre való utalások, Isten mint megváltó, messiási várakozás.
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Példa: múlt órán Hallel
• Zsoltárok 113–114: általános dicséret (Zsolt. 113), kivonulás Egyiptomból (Zsolt. 114)
• Vacsora

Áldás a második pohár borra: „… ki megváltottál minket és atyáinkat Egyiptomból,
és megérnünk engedted ezt a mai estét (…) Engedd (…), hogy békességben
érhessünk meg a jövőben is más ünnepeket is; hogy örvendhessünk szent városod
felépülésének, hol vigadva szolgálunk téged …” (OMZSA-haggáda, p. 35)

• Zsoltárok 115–118: jövőre való utalások, Isten mint megváltó, messiási várakozás.

A második pohár bor mint fordulópont

OMZSA-haggáda, p. 35.
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Peszah mint a megváltás ünnepe:
Őseink megváltása Egyiptomból
A mi megváltásunk / jövendőbeli megváltás (a messiás eljövetele)
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( מעשה אבות סימן לבניםmaasze avot sziman la-banim)
’Az ősatyák története [vagy: cselekedete] jel a fiak számára’:
A múltbeli esemény prototípusa a mi életünknek, cselekedeteinknek.
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Yosef Chayim Yerushalmi: Záchor (magyarul: Osiris Kiadó, Budapest, 2000)
A zsidó történelemfelfogás archetípusok mentén szerveződik.
Ha elnyomás, akkor Hámán. Ha szabadulás, akkor peszah vagy purim.

Yosef Hayim Yerushalmi
(1982/1996)
Zakhor: Jewish History and Jewish Memory
University of Washington Press, 2011, p. 36.

(…) there is also no real desire to find novelty in passing events. Quite
to the contrary, there is a pronounced tendency to subsume even
major new events to familiar archetypes, for even the most terrible
events are somehow less terrifying when viewed within old patterns
rather than in their bewildering specificity. Thus the latest oppressor is
Haman, and the court-Jew who tries to avoid disaster is Mordecai.
Christendom is “Edom” or “Esau,” and Islam is “Ishmael.”

Yosef Hayim Yerushalmi
(1982/1996)
Zakhor: Jewish History and Jewish Memory
University of Washington Press, 2011, p. 44.

(…) quintessential exercise in Jewish group memory which is the
Passover Seder. Here, in the course of a meal around the family table,
ritual, liturgy, and even culinary elements are orchestrated to transmit a
vital past from one generation to the next. The entire Seder is a symbolic
enactment of an historical scenario whose three great acts structure
[kiemelés tőlem – B.T.] the Haggadah that is read aloud: slavery – deliverance –
ultimate redemption. (…) Both the language and the gesture are geared
to spur, not so much a leap of memory as a fusion of past and present.
Memory here is no longer recollection (…) but reactualization.

„slavery – deliverance – ultimate redemption”
A rabszolgaság – szabadulás – végső megváltás íve
KULCSPILLANATOK ALKALMÁVAL

• P. 9. Ilyen volt a sanyarúság kenyere, melyet őseink Egyiptom
országában ettek (…) Ma még itt vagyunk, de holnap már Izrael
országában, ma még rabok vagyunk, de holnap már szabadok lehetünk.
A SZÉDERTÁL FELEMELÉSÉVEL

• P. 13. „Rabszolgái voltunk egykor Fáraónak Egyiptomban, de egy szép
napon Urunk Istenünk kivezetett minket onnan erős kézzel” és
kinyújtott karral. [Vö. Deut. 6,21] És ha a Szent – áldott legyen a neve – nem
vezette volna ki őseinket Egyiptomból, bizony akkor mindannyian,
gyermekeink és unokáink is, még mindig rabszolgái volnánk Fáraónak
Egyiptomban.
KÖZVETLENÜL A GYERMEK KÉRDÉSEI UTÁN, A „VÁLASZ” ELEJE

„slavery – deliverance – ultimate redemption”
A rabszolgaság – szabadulás – végső megváltás íve
KULCSPILLANATOK ALKALMÁVAL

• P. 17. Ez az ígéret az, amely érvényben volt őseink, és érvényben van a
mi számunkra is. Mert nem csak Egyiptom támadt ellenünk, hanem
minden időben akadnak olyanok, akik ránk törnek, hogy eltöröljenek a
föld színéről, de a szentséges Isten – áldott a Neve – mindannyiszor
A SERLEG FELEMELÉSÉVEL
kiszabadít a kezeik közül.
• P. 35. (…) ki megváltottál minket és atyáinkat Egyiptomból, és
megérnünk engedted ezt a mai estét (…) Engedd (…), hogy
békességben érhessünk meg a jövőben is más ünnepeket is; hogy
örvendhessünk szent városod felépülésének, hol vigadva szolgálunk
A SERLEGET MEGEMELVE, A MÁSODIK POHÁR BOR ÉS AZ ÉTKEZÉS ELŐTT
téged (…)

„slavery – deliverance – ultimate redemption”
A rabszolgaság – szabadulás – végső megváltás íve
KULCSPILLANATOK ALKALMÁVAL

• P. 29 (és 31). Ha csak kiszabadít Egyiptomból… Ha csak ítéletet tart
felette… az is több lett volna, mint amit megérdemeltünk. …
Ha csak a tengert nyitja meg előttünk… Ha csak átvezet rajta
szárazon… az is több lett volna, mint amit megérdemeltünk. …
Ha csak negyven éven át gondoskodik rólunk a pusztában… Ha csak
Színájhoz visz el… az is több lett volna, mint amit megérdemeltünk. …
Ha csak a Tórát adja nékünk… Ha csak az Ígéret földjére vezet el, de
nem építi fel számunkra a Szentélyt, az is több lett volna, mint amit
megérdemeltünk.
ÉNEKELVE: A GYEREKEK EGYIK KEDVENC DALA
+ … Felépítette nekünk a Szentélyt, hogy ott megbocsáthassa minden bűnünket.

„slavery – deliverance – ultimate redemption”
A rabszolgaság – szabadulás – végső megváltás íve
KULCSPILLANATOK ALKALMÁVAL

• P. 39. Hálát adunk Néked, Urunk Istenünk, hogy őseinknek
gyönyörűséges, jól termő és tágas országot adtál örökségül, és azért is,
hogy kiszabadítottál minket Egyiptom országából és kiváltottál a
szolgaság vaskohójából (…) Építsd újjá Jeruzsálemet, a szent várost
ÉTKEZÉS UTÁNI ÁLDÁS
mihamarabb, napjainkban.
• P. 43. Öntsd ki haragodat a pogány népekre, kik nem ismernek el
Téged, és a birodalmakra, melyek nem szólítják a Nevedet, mert
kiírtották Jákobot és hajlékát feldúlták. Zúdítsd rájuk fölindulásodat, és
izzó haragod érje őket utol. Üldözd kíméletlenül, és irtsd ki őket
AZ AJTÓ KINYITÁSAKOR
égboltozatod alól.

Összefoglalás eddig
Milyen struktúrákat fedeztünk fel a szövegben?
1. Hagymaszerkezet a vacsora körül
2. Rabszolgaság – szabadulás – végső megváltás íve

És észrevettük, hogy vannak „kiemelt pillanatok”, például
- egy mozdulat (pl. a serleg vagy a szédertál felemelése, ajtónyitás)
- a gyermek szereplése, közös éneklés (a gyermekekkel)

Intellektualitás és emóciók

Intellektualitás és élmények, emóciók
Intellektualitás
• Bibliaértelmezés
(vö. a midrás mint szellemi sport,
a midrás mint esztétikummal bíró műfaj):

„(…) akkor is kötelességünk volna
beszélni–regélni az egyiptomi
kivonulásról, mert ma este az a
legkülönb közöttünk, ki mentől
többet-szebbet tud regélni az
Egyiptomból való csodás
megszabadulásról.”
(OMZSA-Haggáda, p. 13)

Élmények, emóciók
• Étkezés
• Bor, szimbolikus ételek, vacsora

• Mozdulatok
• Macesz és a serleg felemelése
• Bor kilöttyintése, ajtó kinyitása, stb.

• Dalok
• Érzelmi töltettel bíró textusok
• Amikor a gyermek szerepel
• Első személyű alakok; felszólító mód; …
• Erős tartalom (vizualitás, stb.)

Intellektualitás és élmények, emóciók
Intellektualitás
• Harvey Whitehouse
doctrinal mode
(szemantikus memória)

Vö. pl.
• Max Weber
routinized
• Ruth Benedict
Apollonian

Élmények, emóciók
imagistic mode
(epizodikus memória)

charismatic religious forms

Dionysian
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Egy vallási rendszer működéséhez
a kettő egyensúlyára van szükség!
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A számok szerepe a struktúrában

A számok szerepe a struktúrában
• „Ki tudja, mi az egy?” (OMZSE-Haggáda, p. 63)
• Három kötelezően megemlítendő étel: peszah, pászka, keserűfű.
• A négyes szám központi szerepe:

Pászkából önmagában is három van a szédertálon.

• Négy pohár bor (a hozzájuk tartozó áldásokkal – borra, ill. egyebek – együtt)
• Négy kérdés
• Négy fiú

• A tíz csapás Egyiptomban, és 50/200/250 a tengeren (pp. 25-27):

Szellemi sport, melynek
célja Isten nagyságának
bemutatása

• Deut. 26,8: „erős kézzel, kinyújtott karral, nagy félelemmel, jelekkel és_csodatettekkel”
• R. Joszé:
Exod. 8,15 („Isten ujja ez”) vs. Exod. 14,31 („a nagy kezet”)  50
• Zsoltárok 78,49: „rájuk lobbantotta felgerjedt haragját: a felbőszülést, a felindulást,
a szorongatást, vészangyalok seregét.”

• Ómer-számlálás (OMZSA-Haggáda, p. 61)

Rabbi Eliezer: kettőspont  ×4
Rabbi Akiva: vessző  ×5

Összefoglalás
Milyen struktúrákat fedeztünk fel a szövegben?
1. Hagymaszerkezet a vacsora körül
2. Rabszolgaság – szabadulás – végső megváltás íve
3. Az „intellektualitás” (szövegértelmezés: szellemi sport, zsonglőrködés a bibliai versekkel)
és az „élmények” (ének, étkezés, mozdulatok…) ritmikus váltakozása

4. Számok

Különböző perspektívák:

Köszönjük a figyelmet,
és
viszlát jövő héten!

