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2017. május 16.: Összefoglalás

Az alkalom:
140 éve,

1877. október 4-én
nyílik meg az

Országos Rabbiképző Intézet,
a magyar neológia

„szellemi fellegvára”.
A kép forrása: http://www.or-zse.hu/epuletuj212.jpg.

Célok, követelmények:
A félév célja bemutatni:
 a magyarországi neológiát, a neológ eszmét annak történelmi komplexitásában,
 az Országos Rabbiképző Intézetnek a neológ szellemi életben betöltött szerepét.

A kurzus végére a hallgatók:
 megismerik a neológia elmúlt másfél évszázadának szellemtörténetét,
megértik annak komplexitását;
 gyakorlatot szereznek egy komplex társadalmi, eszmetörténeti, vallási jelenség
különböző aspektusokból történő értelmezésében;
 ízelítőt kapnak a kortárs történelem- és társadalomtudományok módszertanaiból.

Célok, követelmények:
A félév célja bemutatni:
 a magyarországi neológiát, a neológ eszmét annak történelmi komplexitásában,
 az Országos Rabbiképző Intézetnek a neológ szellemi életben betöltött szerepét.

A kurzus végére a hallgatók:
 megismerik a neológia elmúlt másfél évszázadának szellemtörténetét,
megértik annak komplexitását;
 gyakorlatot szereznek egy komplex társadalmi, eszmetörténeti, vallási jelenség
különböző aspektusokból történő értelmezésében;
 ízelítőt kapnak a kortárs történelem- és társadalomtudományok módszertanaiból.

A félév alkalmai voltak:
02.21.: Bevezetés (Biró Tamás).
02.28.: Turán Tamás: „Ortodox, neológ: zsidó vallási pártosodás Magyarországon”
03.07.: Schweitzer Gábor: „Az Országos Rabbiképző Intézet hallgatói és végzettjei 1877 és 1918 között”
03.14.: Biró Tamás: „Rabbiképző és bibliakritika”
03.21.: Radvánszki Péter: „A neológia reform zsidó gyökerei, avagy a kongresszusi zsidóság elhallgatott múltja”
03.28.: Oláh János: „A neológia szerepe a zsidó néprajznak, mint új tudományágnak a megalapításában”
04.04.: Vajda Károly: „A neológia első nemzedékének tudomány- és identitáskoncepciója”
04.25.: Bányai Viktória: „Kismesterek a neológ tudományosságban”
05.02.: Riszovannij Mihály: „Schnitzer Ármin: egy 19. sz.-i neológ főrabbi pályaképéhez, emlékiratai tükrében”
05.09.: Beszélgetés Darvas István rabbival a mai neológiáról

„Alakváltás” (Gestalt-switch)

Milyen színű ez a ruha?
• Fehér és arany?

A „hívők” nem tudják
és nem fogjak egymást
meggyőzni. A kutató

• Kék és fekete?

feladata mégis megérteni
a különböző látásmódokat.

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./

Milyen színű ez a ruha?
• Fehér és arany?

A „hívők” nem tudják
és nem fogjak egymást
meggyőzni. A kutató

• Kék és fekete?

feladata mégis megérteni

a különböző látásmódokat.
Egyes tud. kutatók
Késhegyre menő viták világszerte
látásmódja is nagyon
az interneten 2015-ben.
eltérhet egymástól
(Th. Kuhn: paradigmák).
Ld. például itt:
A mi feladatunk mégis
http://index.hu/tudomany/brittudosok/2015/02/27/
megérteni a különböző
feher_es_arany_szinunek_latja_ezt_a_ruhat_valami
látásmódokat.
_nem_stimmel_az_agyaban./

Kérdések, kérdések…
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mi a neológia? Milyen spektrumot fed le a neológia?
Hol vannak a neológia határai?
Hogyan változott a neológia az elmúlt másfél évszázad során?
Mi a neológia viszonya a hagyományhoz (hitelvek, vallásgyakorlat)?
Mi a neológia viszonya a kortárs kritikai tudományhoz?
Milyen szerepet töltött be a rabbiképzés a neológia szellemtörténetében?
Kik voltak a magyarországi neológia előfutárai?
Kik voltak a magyarországi neológia meghatározó személyiségei?
Mi a neológia társadalmi bázisa, szellemi közege, nemzetközi pozíciója?
Van-e / áthidalható-e a szakadék a szellemi-vallási vezetők és a közösség között?

Válaszok? – Módszerek!
• Esettanulmányok feldolgozása,
például a korabeli felekezeti sajtó alapján.
• Életpályák és életművek áttekintése.
• Egy-egy tudományos, vallási vagy irodalmi mű elemzése.
• Társadalomtörténeti, gazdaságtörténeti vagy jogtörténeti vizsgálatok.

• Társadalomelméleti, vallástudományi, stb. elméletek
alkalmazása a megfigyelések értelmezése során.
• Interjúkészítés.

Összefoglalás:
összebogozódó dimenziók

Társadalom

 Szociológiai, földrajzi, demográfiai tényezők
 Ideológia, például
- Viszony a kanonikus szövegekhez:
Biblia, Talmud, Sulhan Arukh…
Ideológia
- Tudományhoz való viszony
- Történelemhez való viszony
 Vallásgyakorlat
- A zsinagógában? A mindennapi életben?
• Mi mire hogyan hat?
• Honnan indult? Tyúk vagy tojás?

Intézmények

Vallásgyakorlat

Michael Silber (’The Historical Experience of German Jewry and Its Impact on Haskalah and Reform in Hungary’)
bemutatja, hogy a 19. század elején Magyarországon a társadalmi változások indították el a reformfolyamatot.

Összefoglalás:
a neológia mint…

Biró Tamás: Egy befejezetlen beszélgetés tanulságai.
In Peremiczky Szilvia et al. (eds.): Schweitzer József
emlékezete. MAZSIHISZ: Budapest, 2016, pp. 128–157.

1. A neológia mint a zsidó vallás polgárosult formája
2. A neológia mint a kongresszusi hitközség intézményrendszere

3. A neológia mint bizonyos esztétikai kategória
4. A neológia mint a közösség bizonyos vallásgyakorlási formái

5. A neológia mint bizonyos halákhikus döntési módszer
6. A neológia mint a korabeli/kortárs tudományhoz fűződő bizonyos viszony

7. A neológia mint bizonyos válasz a 19., a 20. és a 21. század történelmére

Célok, követelmények:
A jegyszerzés feltételei:

Az elégséges érdemjegy feltétele:
• Minimálisan 45%-os teljesítmény,
és
• Minimálisan 4 beadandó leadása

 Rövid beadandók a félév során (8×5%, azaz 40%):
legalább nyolc alkalommal az előadáshoz kapcsolódó rövid feladat
vagy kifejtendő kérdés megválaszolása.
• A http://birot.web.elte.hu/courses/2017-neolog/valasz.php felületen keresztül.
• Szigorú határidő: vasárnap éjjel 23:59.
• A legjobb nyolc beadott megoldás számít bele a jegybe.

 Félév végi take-home vizsga („nyílthelyi dolgozat”, 60%),
személyes leadással (keresztkérdés a dolgozat tartalmát illetően).

Take-home vizsga

Ha nem felel meg az időzítés,
akkor lehetőleg most, ill.
legkésőbb május 22-ig szóljanak!

• Feladatok kiírása: jún. 6. (pünkösd utáni kedd)
• Kb. négy feladat.
• Kidolgozásuk kis gondolkodást és kutatást is igényel
(például a tanszéki könyvtárban, nem csak az interneten).
• Egy-egy feladat kidolgozása: kb. (bő ½ vagy) 1 oldal terjedelemben.
• Kérem, a feladatok megfogalmazását figyelmesen olvassák el,
és pontosan a kérdésekre válaszoljanak!

• Leadási határidő: jún. 20. (kedd)
• Emailben és személyesen.

Vizsgaidőpont meghirdetése:
iratkozzanak fel előtte!

Irodalom: folyamatosan, közösen alakítjuk ki
Bevezetésként:


Biró Tamás, A zsidóság irányzatai (2003, http://birot.hu/publications/zsido_iranyzatok.htm).

Lásd a kurzusleírásban és a honlapon…
Ajánlott monográfiák, sok minden más mellett (például MA-hallgatóknak):
 Leora Batnitzky, How Judaism Became a Religion: An Introduction to Modern Jewish
Thought (Princeton University Press, 2011).
 Frojimovics Kinga, Szétszakadt történelem: Zsidó vallási irányzatok Magyarországon
1868-1950 (Balassi Kiadó, 2008). [69.3.Fro.2.]
 Jacob Katz, The “Shabbes Goy”: A Study in Halakhic Flexibility (Jewish Publication
Society, 1989), [61.7.1.1.Kat.11.]
 Jacob Katz, Kifelé a gettóból: A zsidó emancipáció évszázada, 1770-1870 (Hungaria
Judaica, 8. MTA Judaisztikai Kutatócsoport, 1995) [61.7.1.1.Kat.4.]
 Jacob Katz, Végzetes szakadás: Az ortodoxia kiválása a zsidó hitközségekből
Magyarországon és Németországban (Múlt és Jövő, 1999) [69.5.Kat.2.]

Köszönöm
az egész féléves
figyelmüket és munkájukat!

