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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?)



midrásgyűjtemények: Misna széderesti

- halákhikus midrások Toszefta Haggáda

- aggádikus midrások Jeruzsálemi Talmud

Babilóniai Talmud

Bibliaértelmezés, hagyománycsomagok, 
rabbinikus művek (Misna, midrásgyűjtemények, Haggáda)
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A „hagyománycsomagok” elrendezési formái:

• Midrás: a bibliai szöveg rendjében

• Misna, Toszefta: tematikusan: 6 rend, 63 traktátus ( fejezetek, misnák)

• Barajta: szabadon „lebegő” hagyománycsomag,

amelyet a két Talmud egyikében idéznek.

• Haggáda: a peszahi széderest rendje

• ?? szabadon „lebegő” hagyománycsomag, amely 

elveszett, vagy más formában maradt fenn 

(pl. utalások pijjutokban, középkori kommentárok)



mBerakhot 1:5

izgalmas története



A széderesti Haggada, 

valamint Misna Berakhot 1:5

OMZSA-haggáda, p. 13.Deut. 16:3: „Ne egyél hozzá kovászos ételt! Hét napon át nyomorúságos kovásztalan 
kenyeret egyél hozzá, mert sietve jöttél ki Egyiptomból. Így emlékezz életed minden 
napján arra a napra, amelyen kijöttél Egyiptomból!” [RUF]



Deut. 16: (RUF)

1 Ügyelj az ábíb hónapra, és tarts páskát Istenednek, az ÚRnak, mert ábíb hónapban

hozott ki téged Egyiptomból – egy éjjel – Istened, az ÚR. 2 Páskaáldozatul vágj le

Istenednek, az ÚRnak juhot vagy marhát azon a helyen, amelyet kiválaszt az ÚR, hogy

ott lakjék a neve. 3 Ne egyél hozzá kovászos ételt! Hét napon át nyomorúságos

kovásztalan kenyeret egyél hozzá, mert sietve jöttél ki Egyiptomból. Így emlékezz életed

minden napján arra a napra, amelyen kijöttél Egyiptomból!

ַ֤לג א־תֹאכ  ֹֹֽ ץָעָליו֙ ל תָחמ ֵ֔ ַ֥ ְבע  יםשִׁ ִ֛ יוָימִׁ ל־ָעָלַ֥ אכ  ֹֹֽ ֹותת צּ֖ ֶחםמ  יֶלֶ֣ נִׁ יֹעֹ֑ ֶ֣ ָפ֗זֹוןכִׁ אָת֙ ְבחִׁ ָיָצָ֨

ֶרץ ֶאֶ֣ םמ  יִׁ ֵ֔ ְצר  ַעןמִׁ רְלַמַ֣ ְזכ ֹּ֗ אְתך ֶָ֙את־֤יֹוםתִּ ֵֽ ֶרץצ  ֶאַ֣ םמ  יִּ ְצַרַ֔ למִּ יכ ֹּ֖ ֵ֥ יךְימ  ׃ַחֶיֵֽ



Num. 15: (RUF)

37 Azután ezt mondta Mózesnek az ÚR: 38 Szólj Izráel fiaihoz, és mondd meg

nekik, hogy csináljanak bojtokat a ruhájuk szegélyére, nemzedékről

nemzedékre, és tegyenek a szegélyen levő bojtokra kék bíbor zsinórt.
39 Arra való ez a bojt, hogy valahányszor ránéztek, emlékezzetek az ÚR

minden parancsolatára, teljesítsétek azokat, és ne csábítson el titeket se a

szívetek, se a szemetek, amelyek paráznaságba vihetnek benneteket,
40 hanem emlékezzetek, és teljesítsétek minden parancsolatomat, és

szentek legyetek Istenetek előtt. 41 Én, az ÚR vagyok a ti Istenetek, aki

kihoztalak benneteket Egyiptomból, hogy Istenetek legyek. Én, az ÚR

vagyok a ti Istenetek!



A széderesti Haggada, 

valamint Misna Berakhot 1:5
Magyarázat: Deut. 16:3-ban olvassuk peszah ünnepe kapcsán: „Ne egyél hozzá kovászos ételt! Hét napon

át nyomorúságos kovásztalan kenyeret egyél hozzá, mert sietve jöttél ki Egyiptomból. Így emlékezz életed

minden napján arra a napra, amelyen kijöttél Egyiptomból!” [RUF].

Rabbi Eleazar ben Azarja (i.sz. 2. század eleje) felteszi a kérdést: honnan tudjuk, hogy ebben a versben a

„nap” szó nem a nappalra, hanem a 24 órás napra – vagyis az éjszakára is – vonatkozik? Ugyanazt a szöveget

megtaláljuk két, közel egykorú gyűjteményben is: a peszahi Haggadában és a Misna nevű törvénykódexben:

• A Haggada kontextusában a kérdés értelme: honnan tudjuk, hogy peszahkor nem csak nappal, hanem

este, a széder estén is meg kell emlékezni a kivonulásról?

• A Misna kontextusában, a Sma törvényei kapcsán: honnan tudjuk, hogy a Sma harmadik részét

(amelynek a végén az egyiptomi kivonulásról van szó) este is el kell mondani? Hiszen a Num. 15-beli

szakasz nagy rész a cicit parancsolatáról szó, ami csak nappal érvényes (amikor láthatjuk, vö. a 39. verssel).

A válasz: a Deut. 16:3-beli minden (כל) szó redundánsnak tűnik, de a Tórában nincs redundancia. Új infor-

máció: vagy az, hogy az „életed teljes – 24 órás – napjain”, vagy az, hogy „az eljövendő élet napjain” is.



A szöveg a kontextusában kap értelmet:
ugyanaz más kontextusban = más értelmet kap

Ponzo-illúzió:
https://hu.wikipedia.org/wiki/Ponzo-ill%C3%BAzi%C3%B3

https://hu.wikipedia.org/wiki/Ponzo-ill%C3%BAzi%C3%B3


Sabbat traktátus



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: Moed rend

• Rend (szeder): Moed (’ünnep, kijelölt idő’, a Misna 2. rendje)

• Traktátus (maszekhet): 12 traktátus

Sabbat, Eruvin, 

Pesaḥim, Sekalim,  Yoma,                Szukka,     Béca,  Ros hasana,

Taanit, Megilla,  Moed katan,     Ḥagiga.

• Fejezetek száma: 88 fejezet

• Fő téma: ünnepek 

(szombat, tórai ünnepek, egyéb ünnepek és félünnepek)

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



FACTSHEET: Sabbat traktátus

• Rend (szeder): Moed (’ünnep, kijelölt idő’, a Misna 2. rendje)

• Traktátus (maszekhet): Sabbat (a renden belül az 1. traktátus)

• Fejezetek száma: 24

• Fő téma: A szombaton tiltott tevékenységek

• Tórai forrás: „Hajszál”: Exodus 35.

• Érdekesség: Fejezetek számát tekintve, Kelim után a Misna 

második leghosszabb traktátusa. Lapok számát

tekintve Baba Batra után a Babilóniai Talmud 

második leghosszabb traktátusa.



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.



39 főmunka

• Explicit tórai előírások (tiltó micvák): 

• Exodus (2Mózes) 20, stb:   „a hetedik napon… semmiféle munkát ne végezz…” 

• Exodus 35:3: „lakóhelyeteken sehol se gyújtsatok tüzet szombaton.”

• Tórai utalások:

• Exodus 16: „…voltak, akik kimentek a hetedik napon [mannát szedni]…

Örökkévaló Mózesnek: … senki se mozduljon ki a helyéről…”

• Numeri (4Mózes) 15: „… rajtakaptak egy embert, aki fát szedett szombat napján…

az Örökkévaló Mózesnek: kövezze meg őt az egész közösség…”

• Prófétai utalások: ld. következő oldalon.

• Exodus 35. rabbinikus értelmezése: ld. következő oldalon.

מצווה micva (jid. micve) = parancsolat

Forrásokat lásd itt:
http://birot.web.elte.hu/courses/2018-Misna/Sabbat.pdf

Lehet az aggáda (előírás a vándorlás idejére) a halákha forrása?

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


39 főmunka

• Explicit tórai előírások (tiltó micvák): ld. előző oldalon.

• Tórai utalások: ld. előző oldalon.

• Prófétai utalások, például: 

• Amosz 8:5: „Mert így beszéltek: mikor múlik el … a szombat, hogy 

gabonával kereskedjünk…”  szombaton tilos kereskedni?

• Jesaja 58:13-14: „Ha nem jársz kedvteléseid után szombaton, a szent napomon,

és a szombatot élvezetnek hívod… és nem tárgyalsz ügyeidről…”

• Aszmakhta (’[csak támogatás]’):   tórai vagy bibliai versre „támaszkodó” szokás.

• Exodus 35. rabbinikus értelmezése: ld. következő oldalon.

Lehet-e nem tórai szöveg a halákha forrása?

 Rabbinikus értelmezés: innen tanulhatjuk ki, hogy már a prófétai korban léteztek a 
korai „rabbik” által hozott rabbinikus rendeletek, pl. a szombati kereskedelem tilalma.



Exod. 20:8–11

8. Megemlékezzél a szombatnapról, hogy megszenteljed azt.

9. Hat napon át munkálkodjál, és végezd minden dolgodat;

10. De a hetedik nap az Úrnak a te Istenednek szombatja: semmi dolgot

se tégy azon se magad, se fiad, se leányod, se szolgád,

se szolgálóleányod, se barmod, se jövevényed, a ki a te kapuidon belől

van; 11. Mert hat napon teremté az Úr az eget és a földet, a tengert

és mindent, a mi azokban van, a hetedik napon pedig megnyugovék.

Azért megáldá az Úr a szombat napját, és megszentelé azt.

ֹורז ֹוםָזכִ֛ תֶאת־יַ֥ ָבּ֖ ש  ֹו׃ה  ְדשֹֽ ֶשתחְלק  ַ֤ ים֙ ש  דָימִׁ ֲעֹבֵ֔ ֹֽ ת 

יתָ֙ ּ֖ ָךְוָעשִׁ אְכֶתֹֽ יְויֹום֙ ט׃ָכל־ְמל  יעִֵׁ֔ ְשבִׁ תה  ָבּ֖ יהָוֶ֣הש  ֹֽ יָךל  ֱאֹלֶהֹ֑

ה ֲעֶשָ֨ א־ת  ֹֹֽ הל הָכל־ְמָלאָכָ֜ ָתֶ֣ ְנָךֶ֣֙׀א  ָךּובִׁ ֶת֗ ְבְדָךַּ֤֙ובִׁ ְתָך֙ ע  ֲאָמֹֽ ו 

ָך ְֵֽרָךּּ֖֙וְבֶהְמֶתֵ֔ ֹֽ רְוג  יָך׃ֲאֶשַ֥ ְשָעֶרֹֽ בִׁ



Deut. 5:12–15

12. Vigyázz a szombatnak napjára, hogy megszenteld azt, a miképen
megparancsolta néked az Úr, a te Istened. 13. Hat napon át munkálkodjál, és
végezd minden dolgodat. 14. De a hetedik nap az Úrnak, a te Istenednek
szombatja: semmi dolgot se tégy azon, se magad, se fiad, se leányod, se
szolgád, se szolgálóleányod, se ökröd, se szamarad, és semminémű barmod,
se jövevényed, a ki a te kapuidon belől van, hogy megnyugodjék a te szolgád
és szolgálóleányod, mint te magad; 15. És megemlékezzél róla, hogy szolga
voltál Égyiptom földén, és kihozott onnan téged az Úr, a te Istened erős
kézzel és kinyújtott karral. Azért parancsolta néked az Úr, a te Istened, hogy a
szombat napját megtartsad.

ֹור֙יא ֹוםָשמִ֛ רֶ֙את־יַ֥ ֲאֶשַ֥ ֹֽ ֹו֙כ  ְדשֹ֑ תְ֙לק  ָבּ֖ ש  ְּוָךּ֖֙ה  יָךְ֙יהָוַ֥ה֙צִׁ ׃ֱאֹלֶהֹֽ

יָת֙יב ּ֖ דְ֙וָעשִׁ ֲעֹבֵ֔ ֹֽ ֙ת  ים  ֶשתָ֙ימִׁ ַ֤ ָךש  אְכֶתֹֽ ייג׃ָ֙כל־ְמל  יעִֵׁ֔ ְשבִׁ ֙ה  ְויֹום 

יהָוֶ֣ה֙ ֹֽ ת֙ל  ָבּ֖ יָךש  הֱ֙אֹלֶהֹ֑ ֲעֶשֶ֣ ֹֽ א֙ת  ֶֹ֣ ה֙ל הָ֙כל־ְמָלאָכָ֡ ָתֶ֣ ָךא  ֶתֶ֣ ־ּובִׁ ְנָךֹֽ ּובִׁ

ֲאָמֶתָך ־ו ַ֠ ְבְדָךֹֽ ְ֙וע  ֹוְרָךָ֨ ְרָךְָ֜֙֙ושֹֽ ֲחֹמֹֽ ָךו  ְֵֽרָך֙ ְוָכל־ְבֶהְמֶת֗ ֹֽ ְוג 

ֹוָך׃ ָ֙כמֹֽ ְתָךּ֖ ֲאָמֹֽ ֙ו  ְבְדָךַ֥ ֙ע  ּוח  ןָ֙ינִ֛ ע  יָךְ֙למ ֗ ְשָעֶרֵ֔ ר֙בִׁ ֲאֶשֶ֣



Exodus 31:12–17

12. Azután szóla az Úr Mózesnek, mondván: 13. Te szólj az Izráel fiainak, mondván:

Az én szombatimat bizony megtartsátok; mert jel az én közöttem és ti köztetek

nemzetségről nemzetségre, hogy megtudjátok, hogy én vagyok az Úr, a ki titeket

megszentellek. 14. Megtartsátok azért a szombatot; mert szent az ti néktek. Aki azt

megrontja, halállal lakoljon. Mert valaki munkát végez azon, annak lelke írtassék ki

az ő népe közül. 15. Hat napon munkálkodjanak, a hetedik nap pedig

a nyugodalomnak szombatja az Úrnak szentelt nap: valaki szombatnapon

munkálkodik, megölettessék. 16. Megtartsák azért az Izráel fiai a szombatot,

megszentelvén a szombatot nemzetségről nemzetségre, örök szövetségül.

17. Legyen közöttem és az Izráel fiai között örök jel ez; mert hat napon teremtette az

Úr a mennyet és a földet, hetednapon pedig megszünt és megnyugodott.



Exod. 35
1 Azután összegyűjtötte Mózes Izráel fiainak egész közösségét, és ezt mondta nekik:
Ezek azok az igék, amelyekről azt parancsolta az ÚR, hogy meg kell tennetek:
2 Hat napon át végezzétek munkátokat, de a hetedik napot tartsátok szentnek,
az ÚRnak szentelt nyugalom nagy napja legyen az! Meg kell halnia mindenkinek, aki
munkát végez ezen a napon! 3 Lakóhelyeteken sehol se gyújtsatok tüzet szombaton!

4 Azután ezt mondta Mózes Izráel fiai egész közösségének: Ezt parancsolta az ÚR:
5 Gyűjtsetek felajánlást magatok között az ÚRnak! Mindenki, akit arra indít a szíve,
hozzon adományokat az ÚRnak: aranyat, ezüstöt és rezet, 6 kék és piros bíbort,
karmazsin fonalat és lenfonalat, kecskeszőrt, 7 vörösre festett kosbőrt, delfinbőrt és
akáciafát, 8 lámpaolajat, balzsamot a felkenéshez való olajhoz és a jó illatú
illatáldozathoz, 9 és ónixköveket és berakásra való drágaköveket az éfódhoz és
hósenhez. 10 Aki csak hozzáértő ember közöttetek, jöjjön ide, és készítse el mindazt,
amit megparancsolt az ÚR: 11 a hajlékot, annak sátortetejét és takaróját, kapcsait,
deszkáit, reteszeit, oszlopait és talpait, (…)



39 főmunka

• Exodus (2Mózes) 35. fejezet rabbinikus értelmezése:
Azért szerepel a pusztai szentély építése a szombati munkatilalom után, mert 
a szentély építéséhez (és üzemeltetéséhez) kapcsolódó tevékenységek tiltottak.

• 39 av melakha + mindegyikhez toldot

+ általános elvek: pl. csak szándékosan, cél érdekében.

• הלכה למשה מסיני Halakha le-Mose mi-Szinaj
• Amire vonatkozóan nincs utalás sem a Tórában, nem vezethető le a Tórából 

az exegetikai szabályokkal (middot: lásd később), se nem logikai úton.

• Például: siur-ok (minimális, maximális mértékek), pl. a szukka méretei.

• Rabbinikus rendeletek és „kerítések”
• Svut: további tilalmak, pl. a szombati kereskedelem tilalma. 

• A tórai tilalmak betartását elősegítő rabbinikus tilalmak: pl. mukce.

Rabbinikus előírás például
a szombat déli kiddus is.

Bővebben lásd szövegolvasáson, valamint 
http://birot.web.elte.hu/courses/2018-Misna/Sabbat.pdf

https://www.ou.org/holidays/shabbat/the_concept_of_melachah/

http://birot.web.elte.hu/courses/2018-Misna/Sabbat.pdf
https://www.ou.org/holidays/shabbat/the_concept_of_melachah/


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:

Háttér: http://birot.web.elte.hu/courses/2018-Misna/Sabbat.pdf

Misna Sabbat 7. fejezet, valamint 1:1.

• Jövő heti szövegolvasásra:

Misna Ros hasana 1. fejezet

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


Viszlát következő alkalommal!


