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Praktikus dolgok (ismétlés)

• A kurzus honlapja: http://birot.web.elte.hu/courses/2018-Misna/

http://birot.web.elte.hu/Misna     (a félév végéig)

• Sillabusz: http://birot.web.elte.hu/courses/2018-Misna/Misna-2018.pdf

• Biró Tamás: biro.tamas@btk.elte.hu ,   birot@birot.hu

http://birot.web.elte.hu/,   http://www.birot.hu/

• Fogadóóra: szerda 13.45-14.30 + emailes egyeztetés alapján.

• Elmaradó óra jom kippur miatt: szeptember 19. (pótlás?)



A zsidó történelem dióhéjban zanzásítva
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A klasszikus rabbinikus irodalom
térben és időben (ismétlés)

Palesztina Babilónia
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A klasszikus rabbinikus irodalom
térben és időben (ismétlés)

Palesztina Babilónia

Tannaitikus kor:
(kb. 70 – kb. 220)

Misna
Toszefta
Halakhikus midrásgyűjtemények
…

―――

Amorai kor:
(kb. 220 – kb. 500)

Jeruzsálemi Talmud
aggadikus midrásgyűjtemények
…

Babilóniai Talmud

S o k  l é p é s b e n  
f o g j u k  f i n o m í t a n i



Rabbinikus központok közepes és kisméretű városokban

• (Jeruzsálem i.sz. 70 előtt. De már akkor is 

létezhettek további farizeus központok.)

• Júda (Dél-Palesztina), i.sz. 70-132: 

- Javne: Rabban Joḥanan b. Zakkaj, 

II. Rabban Gamliel, 

Eleazar ben Azaria…

- Bené Brak: Rabbi Akiva

- Lod

A kép forrása: Adin Steinsaltz, The Talmud, The Steinsaltz Edition:
A Reference Guide (New York: Random House, 1989), p. 25.



A rabbinikus tevékenység földrajzi mozgása

• Bar-Kohba felkelés (132–135) után

áttevődik a rabbinikus központ Júdából

Galileába (Javne > Usa > Bét Searim > Cippori > Tiberias)

• Az amórai korszakban

a babilóniai rabbinikus központok fokozatos 

felemelkedése (a palesztinaiak „rovására”).

• A gáoni korszakban

a rabbinikus tevékenység központja Babilónia. 

Palesztinában pijjut-költészet, maszoréták tevékenysége, stb. A
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Rabbinikus központok közepes és kisméretű városokban

• Galilea (Észak-Palesztina): 

a Bar Kohba-felkelés (132-135) után,

a patriarchátus végéig (425) és tovább: 

- Usa: II. Simon b. Gamliel idején

- Bét Searim: R. Jehuda Ha-Naszi

- Tiberias: Szanhedrin és a patriarchátus 

székhelye kb. 235-től, fontos központ 

marad az évezred végéig (vö. maszoréták).

- Caesarea

- Cippori / Sepphoris

A kép forrása: Adin Steinsaltz, The Talmud, The Steinsaltz Edition:
A Reference Guide (New York: Random House, 1989), p. 25.



Rabbinikus központok közepes és kisméretű városokban

• Babilónia: (inkább az Eufrátesz mentén)

- Szura: jelentéktelen kisváros Dél-Babilóniában. 
220 körül Rav megalapítja a jesivát, amely fontos 
központ marad évszázadokon át. A Babilóniai 
Talmud szerkesztése.

- Nehardea: fontos zsidó központ, de jesiváját
Smuel teszi kiemelkedővé. 259-ben lerombolják, 
jesiva Pumbeditába és Meḥozába költözik.

- Pumbedita: jesivája 259-től a gáoni korszak 
végéig (immár Bagdadban) kiemelkedő.

- Meḥoza: nagyobb város, jelentős zsidó 
lakossággal, egyben fontos rabbinikus központ is.

A kép forrása: Adin Steinsaltz, The Talmud, The Steinsaltz Edition:
A Reference Guide (New York: Random House, 1989), p. 27.



A zsidó lakosság nagy része mezőgazdaságból élt

• Az ókori hellenizálódott városi zsidó lakossággal ellentétben…

• … a Misna és a két Talmud elsősorban falusi és kisvárosi közegben, 

falusi és kisvárosi közegben élők számára születtek, 

falusi és kisvárosi közegből származó, 

falusi és kisvárosi közegben élő rabbik által.

• Mezőgazdaság, helyi kisipar és kiskereskedelem. 

Ritka kivételek: pl. távolsági kereskedelem.

• Rabbinikus központok közepes és kisméretű városokban:
Jeruzsálemben nem élhettek zsidók. A Római Birodalom nagyvárosaiban (pl. Róma, Alexandria) 
alig ismert rabbinikus tevékenység. Bagdad csak az arab korban válik rabbinikus központtá.



A zsidó lakosság nagy része mezőgazdaságból élt

• Az ókori hellenizálódott városi zsidó lakossággal ellentétben…

• … a Misna és a két Talmud elsősorban falusi és kisvárosi közegben, 

falusi és kisvárosi közegben élők számára születtek, 

falusi és kisvárosi közegből származó, 

falusi és kisvárosi közegben élő rabbik által.

• Mezőgazdaság, helyi kisipar és kiskereskedelem. 

Ritka kivételek: pl. távolsági kereskedelem.

• Rabbinikus központok közepes és kisméretű városokban:
Jeruzsálemben nem élhettek zsidók. A Római Birodalom nagyvárosaiban (pl. Róma, Alexandria) 
alig ismert rabbinikus tevékenység. Bagdad csak az arab korban válik rabbinikus központtá.



A zsidó lakosság nagy része mezőgazdaságból élt

• Az ókori hellenizálódott városi zsidó lakossággal ellentétben…

• … a Misna és a két Talmud elsősorban falusi és kisvárosi közegben, 

falusi és kisvárosi közegben élők számára születtek, 

falusi és kisvárosi közegből származó, 

falusi és kisvárosi közegben élő rabbik által.

• Mezőgazdaság, helyi kisipar és kiskereskedelem. 

Ritka kivételek: pl. távolsági kereskedelem.

• Rabbinikus központok közepes és kisméretű városokban:
Jeruzsálemben nem élhettek zsidók. A Római Birodalom nagyvárosaiban (pl. Róma, Alexandria) 
alig ismert rabbinikus tevékenység. Bagdad csak az arab korban válik rabbinikus központtá.

Talán. De érdemes végiggondolni, 
hány perspektívából olvasható

a rabbinikus irodalom…



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!)

Minden héten kb. 1 fejezetet olvasunk a szövegolvasásokon
Két hete:

Nezikin rend > Avot traktátus > 1. fejezet
Múlt héten:

Zeraim rend > Berakhot traktátus > 1. fejezet



FACTSHEET: Avot traktátus

• Rend (szeder): Nezikin (’Károk’; a Misna 4. rendje)

• Traktátus (maszekhet): Avot (’Atyák’; a renden belül a 9. traktátus)

• Fejezetek száma: 5 (+1 = Kinjan Tora, utólag hozzácsapva)

• Fő téma: etika, egyes rabbik erkölcsi útmutatásai, a „rabbinikus 

foglalkozás” (tanulás, tanítás, bíráskodás…) módszertana, és elsősorban 

a rabbinikus értékrend, amelynek középpontjában a Tóra-tanulás van.

• Tórai forrás, alapszöveg, háttér: nincs.

• Érdekesség: egyetlen olyan traktátus, amely kizárólag aggádikus jellegű.



Két alapfogalom: halákha és    aggáda

• Halákha a zsidó vallásjog rendszere :(הלכה)

A szó eredete: h.l.k. gyök ’menni’ > ’menés’ > ’járandó út’

• Aggáda ,אגדה) eredetileg: ’elbeszélés’): „minden más, minden ami nem halakha”

• Narratívák: (a szó mai jelentése: ’legenda, mítosz’)

• Bibliai elbeszélések és azok értelmezése

• Biblia utáni történetek (pl. rabbik élete, a II. Szentély lerombolása)

• A vallásjogi rendszerbe nem szigorúan illeszkedő erkölcsi tanítások, útmutatások

• ( Hittételek )

• Folklór:  mesék, viccek, példabeszédek, stb. De halákhán kívüli népszokások, babonák is.

NB: Ellenzem, hogy fogalmak
meghatározását összekeverjük a
fogalmat megjelölő szó eredetével.

Nincs mindig éles határ: szokások fokozatos halakhizálódása…



Avot 1: a hagyomány/szóbeli tan láncolata

„Mózes megkapta a           [szóbeli (és írott)]              Tórát a Szinájon, majd továbbadta”

 Jozsué  „vének” (tanácsa)  próféták

 Nagy Gyülekezet (Kneszet ha-Gedola, 

a talmudi hagyomány szerint 120 fős, és a perzsa korszakban létezett volna)

 Simon ha-Cadik (’az igazságos’, a Nagy Gyülekezet utolsó tagja) Szokhói Antigonosz

 párok (zugot)

utolsó (ötödik) pár: Hillél és Sammáj

 tannák, 

És azon belül a hagyomány szerint Hillél családjából származó naszik.

(Nagy) Szanhedrin: 71 fős „legfelső bíróság”.
Élén naszi (’elnök’) és av bét din (’bíróság atyja’).

Cél: a rabbinikus Biblia-értelmezés legitimációja a konkurens értelmezésekkel szemben!



Párok (zugot):

kb. i.e. 2-1. század 

(makkabeus felkeléstől Heródesig)

• Joszé b. Joezer és Joszé b. Joḥanan

• Jehosua b. Peraḥja és Nittaj ha-arbeli

• Jehuda b. Tabbaj és Simon b. Setaḥ

• Semaja és Avtaljon

• Hillél és Sammáj

A Hillél-dinasztia:

naszik („patriarkák”)

• Hillél (i.e. kezdete előtti évtizedek; babilóniai)

• Simon b. Hillél

• I. Rabban Gamliel (b. Simon), „az idősebb”

• I. Simon ben Gamliel (i.sz. 70 előtti évtized)

• II. Rabban Gamliel (b. Simon), „a javnei”

• II. Simon ben Gamliel

• Juda ha-Naszi, „a Szent” (a Misna szerzője)

b. = ben, fia a következőnek

Legalábbis a 
hagyományos 
történetírás 

szerint

Gamliel / 
Gamaliel

Utódok 415-ig (VI. Rabban Gamliel) naszik.      Pl. II. Hillel.



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!)

Minden héten kb. 1 fejezetet olvasunk a szövegolvasásokon
Előző héten:

Nezikin rend > Avot traktátus > 1. fejezet
Ezen a héten:

Zeraim rend > Berakhot traktátus > 1. fejezet



FACTSHEET: Zeraim rend

• Rend (szeder): Zeraim (’Magvak’, a Misna 1. rendje)

• Traktátus (maszekhet): 11 traktátus

Berakhot, 

Pea, Demai, Kilaim, Seviit, Terumot, 

Maaszerot, Maaszer seni, Ḥala, Orla, Bikkurim.

• Fejezetek száma: 74 fejezet

• Fő téma: mezőgazdasági törvények. Kivétel: Berakhot traktátus.

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



FACTSHEET: Zeraim rend

• Rend (szeder): Zeraim (’Magvak’, a Misna 1. rendje)

• Traktátus (maszekhet): 11 traktátus

Berakhot, 

Pea, Demai, Kilaim, Seviit, Terumot, 

Maaszerot, Maaszer seni, Ḥala, Orla, Bikkurim.

• Fejezetek száma: 74 fejezet

• Fő téma: mezőgazdasági törvények. Kivétel: Berakhot traktátus.

• Tórai forrás, alapszöveg, háttér: lásd az egyes rendeknél.
Igazából nem része Zeraimnak?
Van kapcsolat: ételre áldások?



FACTSHEET: Berakhot traktátus

• Rend (szeder): Zeraim (’Magvak’, a Misna 1. rendje)

• Traktátus (maszekhet): Berakhot (’Áldások’, a renden belül az 1. traktátus)

• Fejezetek száma: 9

• Fő téma: Sema „olvasása”, imák, áldások, 

hétköznapi és szombati liturgia.

• Tórai forrás: Deut. 6:7, 11:19 (Sma); 8:10 (étkezés utáni áldás);

más témákhoz nincs vagy csak áttételes forrás.

• Érdekesség: Egyedüli traktátus a Zeraim rendben, amelyhez van

gemara a Jeruzsálemi és a Babilóniai Talmudban is.



A Berakhot traktátus és a zsidó liturgia

• 1-3. fejezet: Sema és áldásai, valamint kivételek

• 4-5. fejezet: Amida (= Smone eszré = Tefilla = Főimádság) szabályai

• 6. fejezet: Különböző ételfajták fogyasztása előtti áldások

• 7. fejezet: Étkezés utáni áldások

• 8. fejezet: Kiddus [= szombat és ünnepnapok megszentelése]

és havdala [= szombat és ünnepnapok elbúcsuztatása]

• 9. fejezet: Egyéb alkalmi áldások



A nap beosztása

• Saot zmanijot:
• 1 halakhikus óra = a nappal 1/12-e, ill. az éjszaka 1/12-e

• Nappal = pirkadattól sötétedésig (Magen Avraham) vagy napkeltétől napnyugtáig (Gra).

• Fontos határpontok:
• עלות השחר alot ha-saḥar ’a hajnal feljövetele’, pirkadat

• משיכיר mi-se-jakkir ’amikor [az ember] felismeri [a fehér és a kék közti különbséget]’

• נץ החמה nec ha-ḥama napkelte

• חצות היום ḥacot ha-jom ’a nap közepe’, (csillagászati) dél

• חצות הלילה ḥacot ha-lajla ’az éj közepe’, (csillagászati) éjfél

• שקיעת החמה skiat ha-ḥama napnyugta

• צאת הכוכבים cet ha-kokhavim ’a csillagok feljövetele’, sötétedés

Télen rövidebb, nyáron 
hosszabb 1 nappali 

halakhikus óra (éjjel fordítva).

pirkadat csillagászati dél sötétedés

napkelte 6. óra napnyugta

Valamint ld. még a következő dián is…



A nap beosztása

-tól -ig

Reggeli Sma, tfillin, talit mi-se-jakkir
bediavad: pirkadattól

Sma: délelőtt 3. óra vége
Tfillin, talit: napnyugta

Esti Sma sötétedés Tórailag: pirkadat
Rabbinikusan: ḥacot

Saḥrit Amida Lekatḥila: napkelte
Bediavad: előtte valamivel

Lekatḥila: 4. óra vége
Bediavad: ḥacot ha-jom

Minḥa Amida minḥa gedola: 6,5. óra
minḥa ketana: 9,5. óra

Lekatḥila: napnyugta
Bediavad: sötétedés

Maariv Amida plag ha-minḥa: 10 3/4 óra

Lekatḥila: amire lehetőség szerint törekedni kell.
Bediavad: érvényes, amennyiben másként alakult.



https://www.myzmanim.com/

Ld. még a Kaluach nevű 
programot / appot is.



Misna Berakhot 1:1

Megfigyelendő:

• Halákhikus kérdés és az arra adott válasz         (valamint másra adott válasz)

• Egymástól eltérő válaszok  ―  mi ezen válaszok viszonya?

• Eltérő hagyományt kapott a mesterétől?

• A bibliai szöveget vagy a korábbi rabbinikus forrásokat másként értelmezi?

• Eltérő logikai következtetéseket használ?

• Halákha és aggáda viszonya (ld. mBer. 1:3-t is) •  (le-ka-tḥila és be-di-avad)

• Tórai törvény és    rabbinikus rendelet Avot 1,1: „(…) a Nagy Gyülekezet férfiai
(…) három dolgot mondtak: (…) 

építsetek kerítést (védfalat) a Tórának!”

mi-de-orajta
מדאורייתא

mi-de-rabbanan
מדרבנן



Misna Berakhot 1:1

Megfigyelendő:

• A rabbinikus tevékenység területei:
• (1) jogalkalmazás-bíráskodás, (2) tanítás, (3) jogértelmezés-jogalkotás.

Vö. mAvot 1:1: „Legyetek óvatosak az ítéletben, állítsatok sok tanítványt, 
és készítsetek kerítést/védfalat a Tórának!”

jogértelmezés = Tóra-értelmezés    +    jogalkotás   (ld. rabbinikus rendeletek)

• mBerakhot 1:1: a Biblia-értelmezés mint jogértelmezés
rabbi Eliezer: ובשכבך = ’amikor lefekszel’ ↔ rabban Gamliel: ובשכבך = ’amikor fekszel’

• mBerakhot 1:1: jogalkotás 1: סיג לתורה „kerítés a Tórának”
„… akkor miért mondták a bölcsek? Hogy távol tartsák az embert a bűntől.”

• mBerakhot 1:4: jogalkotás 2: további rabbinikus rendeletek,
amelyek kiegészítik a tórai törvényeket.



FACTSHEET: Zeraim rend

• Rend (szeder): Zeraim (’Magvak’, a Misna 1. rendje)

• Traktátus (maszekhet): 11 traktátus

Berakhot, 

Pea, Demai, Kilaim, Seviit, Terumot, 

Maaszerot, Maaszer seni, Ḥala, Orla, Bikkurim.

• Fejezetek száma: 74 fejezet

• Fő téma: mezőgazdasági törvények. Kivétel: Berakhot traktátus.

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



Mezőgazdasági  vonatkozású törvények

Számos mezőgazdasági vonatkozású törvény a Tórában, például

• Kilaim: különböző magvak vegyes vetésének a tilalma és 
két különböző fajú igavonó állattal történő szántás tilalma (Lev. 19:19, Deut. 22:9–11).

• Smita: a föld parlagon hagyása minden hetedik évben (Exod. 23:11, Lev. 25, Deut.15).

• Jovel: „jubileumi” év (minden 49-ik / 50-ik évben) (Lev. 25:8–13, stb.).

• Orla: a gyümölcsfa első három évének terméséből tilos fogyasztani (Lev. 19:23).

• Bikkurim: az első termény bemutatása a Szentélyben (Deut. 26).

• Elsőszülött szamár kiváltása (Exod. 13:13).

• Adományok a Szentély részére és adományok a szegények részére – ld. köv. oldalt.

• …



Mezőgazdasági  vonatkozású törvények

Adományok a szegények részére:

• Pea: a mező sarka (Lev. 19:9; 23:22)

• Leket: lehullott kalászok (u.ott)

• Sikheḥa: ottfelejtett termény (Deut 24:19)

• Peret: lehullott szőlőszemek (Lev 19:10)

• Olelot: fejletlen, vad szőlőfürtök (u.ott)

• Maaszer ani: (’szegények tizede’) a truma
és a maaszer rison után 1/10 a szegények 
részére, a Smita-ciklus 3. és 6. évében.
(Deut. 14:28–29, Deut. 26:12–13)

Adományok a papság részére:

• Truma: (’adomány’) a kohanitáknak
adandó rész a terményből (Deut. 18:4; 
Num. 18:12). Tórailag nincs mérték. 
Rabbinikusan 1/40 – 1/60 közt.

• Maaszer rison: (’első tized’) a truma után 
levett tized, a leviták részére. Utóbbi 
továbbadja ennek tizedét a kohanitáknak.

• Maaszer seni: (’második tized’) a truma és 
a maaszer rison után levett tized a Smita-
ciklus 1., 2., 4. és 5. évében. A tulajdonos 
Jeruzsálembe vitte, és ott fogyasztotta el.



FACTSHEET: Pea traktátus

• Rend (szeder): Zeraim (’Magvak’, a Misna 1. rendje)

• Traktátus (maszekhet): Pea (a renden belül a 2. traktátus)

• Fejezetek száma: 8

• Fő téma: A szegényeknek juttatott termények törvényei.

• Tórai forrás: Lev. 19:9-10.

• Érdekesség: Csak a Jeruzsálemi Talmudban van hozzá gemara,

a Babilóniai Talmudban nincs.



A Pea traktátus szerkezete

• 1–4. fejezetek: a pea törvényei

• 4. fejezet vége és 5. fejezet: a leket törvényei

• 5. fejezet végétől 7. fejezet elejéig: a sikheḥa törvényei

• 7–8. fejezetek: a peret és az olelot törvényei

maaszer ani

cedaka (jótékonyság)



A Pea traktátus keretes szerkezete

• Pea 1,1: híres „nyitó misna”

Ezek a dolgok, melyek a mértéken felül állnak: A szeglet [peá]; az első zsengék

[bikurim]; a zarándokünnepre hozott ajándék, [ráájon]; a jótékonyság és a Tóra tanulása.

Ezeknek a dolgoknak a gyümölcsét (kamatját) az ember ezen a világon élvezi, de a tőke a

másvilágon vár rá. [Fontos] a szülők tisztelete, a jótékonyság, és az emberek közti

békéltetés, de a Tóra tanulása mindegyikkel felér.

• [ Pea 8,9: tipikus „záró misna” ]

Uri Asaf fordítása: 
http://www.szombat.org/hagyomany-tortenelem/misna-magyarul-2-resz-1

A felkelés után áldás a Tóra-tanulásra,
amit ez a részlet követ a „Szóbeli Tórából”.

Halakhikus nyitás után („nincs mértékük”)
aggadikus folytatás (evilági és túlvilági
jutalom), erkölcsi üzenettel.
A Tóra-tanulás értéke egyenlő minden
más parancsolat egybeszámolt értékével.

http://www.szombat.org/hagyomany-tortenelem/misna-magyarul-2-resz-1


A Pea traktátus keretes szerkezete

• [ Pea 1,1: híres „nyitó misna” ]

• Pea 8,9: tipikus „záró misna”

Akinek ötven zuz a vagyona, és ezzel kereskedik, az nem vehet a [szegényekéből]. Akinek nincs
szüksége rá, de mégis vesz, az még az életében megízleli, milyen a másokra rászorulni. És az, akinek
szüksége van rá, de nem nyúl a szegényekéhez, még az életében megízleli, milyen az, ha másokat
táplál. Róla szól az idézet: „Áldott az a férfi, aki az Úrban bízik, és akinek bizodalma az Úr” (Jer 17,
7). Az olyan, mint az igaz bíró, aki az igazság törvénye szerint ítél. Aki nem nyomorék, nem vak és
nem sántít, és ilyennek tetteti magát, még a halála előtt ilyenné válik, róla szól: „Aki jóra igyekezik,
jóakaratot szerez: aki pedig gonoszt keres, ő magára jő az” (Péld. 11, 27). Mert azt is mondták:
„Igazságot, igazságot kövess, hogy élhess” (MTörv 16, 20). Az a bíró, akit megvesztegetnek és aki az
igazságot elferdíti, még az életében elveszti a látását, mert azt mondták: „El ne fordítsd az ítéletet;
személyt se válogass; ajándékot se végy; mert az ajándék megvakítja a bölcsek szemeit, és
elfordítja az igazak beszédét” (MTörv 16, 19).

Uri Asaf fordítása: 
http://www.szombat.org/hagyomany-tortenelem/misna-magyarul-pea-traktatus-8

A hosszú halakhikus fejezetek után vissza-
vagy áttérünk aggadikus, erkölcsi témára,
méghozzá sok bibliai idézettel alátámasztva.
Szinte homiletikus lezárás.

http://www.szombat.org/hagyomany-tortenelem/misna-magyarul-pea-traktatus-8


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 Pea 1. fejezet

• Következő heti előadásra (Sabbat traktátus):

Biblia Exod. (= 2Mózes) 20. és 35. fejezetek

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!


