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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 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.



ספק szafek = kétség

Nem világos, hogy  valamely szituációban a feltételek teljesülnek-e, 

teljesültek-e, a parancsolat teljesítve van-e, vagy hogy mi a halákha:

• Ha tórai törvény: szigorítani kell

• Tilalom? Tilos! Előírás? Teljesítsd!

• Ha rabbinikus rendelet: enyhíteni lehet

• Tilalom? Szabad (ha nagyon kell…).      Előírás? Nem kötelező (bár nem árt…).

Vallásszociológia: bár elvileg lehetne, mégis szigorítok („maḥmir vagyok”)

מחמיר maḥmir
aki szigorít

מקיל mekil
aki enyhít

szörp feloldása 
szombaton: 

színezés?



Ellentmondások tűrése

• Gyakorlati halákha (halakha le-maasze, הלכה למעשה)

A rabbik egy ponton eldöntik, hogy akkor mi kötelező, mi tilos.

• „Elméleti” halákha (הלכה)

A rabbik felépítik a halákha fogalmi-logikai rendszerét.

• Aggáda (אגדה)

Minden, ami nem halákha.

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hanukiah.svg

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hanukiah.svg


Halákhikus szabályok spektruma

• Az [írott] Tórában leírt törvény [„írott tan”]

• Az [írott] Tórában csak implicit formában szereplő előírás [„szóbeli tan”]

• Rabbinikus rendelet 

• Szokás (minhag)



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



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 rabbinikus törvény tórai forrása

Deut 17:

9. És menj be a Lévita-papokhoz és a bíróhoz, aki lesz majd abban az

időben; és kérdezd meg őket, és ők tudtul adják néked az ítéletmondást.

10. És annak a mondásnak értelme szerint cselekedjél, amelyet tudtul

adnak néked azon a helyen, a melyet kiválaszt az Úr; és vigyázz, hogy mind

a szerint cselekedjél, amint tanítanak téged.

11. A törvény szerint cselekedjél, amelyre tanítanak téged, és az ítélet

szerint, a melyet mondanak néked; el ne hajolj attól a mondástól, amelyet

tudtul adnak néked, se jobbra, se balra.



Bővebben ld. az előző hétre kiadott anyagban:
http://birot.web.elte.hu/courses/2018-Misna/Sabbat.pdf

Büntetési tételek

• Szombatszegés: tórai tilalom tudatos megszegése 
• Ha vannak tanúk, és ha tanúk jelenlétében figyelmeztették előre, 

és ha van halálos ítélet kiszabására jogosult szanhedrin, aki el is rendeli, stb.:
kövezés általi halálos ítélet סקילה (egy a négyféle halálos büntetés közül)

• Egyébként:
karet כרת („kiírtatás”, Isten által kiszabott és végrehajtott ítélet)

• Szomtabszegés: tórai tilalom nem tudatos megszegése
korban ḥatat קרבן חטאת bűnáldozat bemutatása

• Szombatszegés: rabbinikus tilalom
makkat mardut מכת מרדות
„lázadásért” elrendelt botütés

Tudatosan elkövető – mézid מזיד

Nem tudatosan elkövető – sogeg שוגג

Büntethető – ḥajjav חייב

Nem büntethető – patur פטור

Minden karettal sújtott 
bűn sogegja: egy évnél 

fiatalabb nőstény bárány vagy juh.

Malkot מלקות botütés: 1 híján 40, kevésbé
súlyos tórai tilalmak tipikus büntetése.

Rabbinikus tilalmak, 
rabbinikus tekintély 
elutasítása, pozitív 
tórai előirások meg 
nem cselekvése

Tudatos szándékosság bizonyítandó!

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


FACTSHEET: Ros hasana

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

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

• Fejezetek száma: 4

• Fő téma: Ros hasana, azaz a zsidó újév (naptár, sofár, liturgia)

• Tórai források: alig (Exodus 12:1-2. Numeri 29:1)

• Érdekesség: A rend 8. traktátusa Maimonidesnél és a középkori 

Misna- és Toszefta-kódexekben, de 5. a Bab. Talmud 

Müncheni Kódexében, és 7. a Pal. Talmudban, ill.

a 17. század óta a Misna- és Talmud-kiadásokban.



Exod. 12:1-2 és annak értelmezései

ֹּאֶמר ְיהָוה ֶאלא .ַאֲהרֹּן ְבֶאֶרץ ִמְצַרִים ֵלאמֹּר-מֶֹּשה ְוֶאל-ַוי

ֹּאש ֳחָדִשיםב .ִראשֹון הּוא ָלֶכם ְלָחְדֵשי ַהָשָנהַהחֶֹּדש ַהֶזה ָלֶכם ר

1. És szólt az Örökkévaló Mózeshez és Áronhoz Egyiptom földjén, mondván. 

2. Ez a hónap nektek a hónapok feje, első az nektek az év hónapjai között.

12:2 lehetséges értelmezései:

• „Ez a hónap [amelyben vagyunk] legyen nektek a hónapok feje, [azaz] ez 

[legyen] nektek az év hónapjai közül az első.”  az első tavaszi hónap 

niszan az a hónap, amelytől kezdve számoljuk az év hónapjait.



Exod. 12:1-2 és annak értelmezései

ֹּאֶמר ְיהָוה ֶאלא .ַאֲהרֹּן ְבֶאֶרץ ִמְצַרִים ֵלאמֹּר-מֶֹּשה ְוֶאל-ַוי

ֹּאש ֳחָדִשיםב .ִראשֹון הּוא ָלֶכם ְלָחְדֵשי ַהָשָנהַהחֶֹּדש ַהֶזה ָלֶכם ר

1. És szólt az Örökkévaló Mózeshez és Áronhoz Egyiptom földjén, mondván. 

2. Ez a hónap nektek a hónapok feje, első az nektek az év hónapjai között.

12:2 lehetséges értelmezései:

• „Ez a hónap [amelyben vagyunk] legyen nektek a hónapok feje, [valamint] ez 

[legyen] nektek az év hónapjai közül az első.”  ettől a hónaptól számoljuk az 

hónapjait + legyen tényleg ez az első tavaszi hónap  szökőhónap, szökőév!



Mekhilta, Pisḥa 2:1

„Ez a hónap nektek, stb.”. Rabbi Jismael azt mondja: Mózes megmutatta

az újholdat Izraelnek, és azt mondta nekik: ilyennek fogjátok látni, és

meghatározzátok [majd] a hónapot a következő generációkban.

ֹּאש ֳחָדִשיםָלֶכם  ַהחֶֹּדש ַהֶזה )ב( ר

a hónapok feje nektek, számotokra ez a hónap

Ros ḥodes-ek = újhold-ünnepek [parancs] az így [kinéző] új[hold]

Exod. 12:1-2 és annak midrási kommentárja

Mekhilta: a tannaitikus korból származó (azaz
ún. „halakhikus”) midrásgyűjtemény Exodushoz.



Mekhilta, Pisḥa 2:1

„Ez a hónap nektek, stb.”. Rabbi Jismael azt mondja: Mózes megmutatta

az újholdat Izraelnek, és azt mondta nekik: ilyennek fogjátok látni, és

meghatározzátok [majd] a hónapot a következő generációkban.

ֹּאש ֳחָדִשיםָלֶכם  ַהחֶֹּדש ַהֶזה )ב( ר

a hónapok feje nektek, számotokra ez a hónap

Ros ḥodes-ek = újhold-ünnepek [parancs] az így [kinéző] új[hold]

Exod. 12:1-2 és annak midrási kommentárja

Mekhilta: a tannaitikus korból származó (azaz
ún. „halakhikus”) midrásgyűjtemény Exodushoz.

Megfigyelésen 
alapuló újhold -
meghatározás, 

empirikus 
luniszoláris naptár



Exod. 12:1-2 és annak midrási értelmezései

ֹּאש ֳחָדִשיםב .ִראשֹון הּוא ָלֶכם ְלָחְדֵשי ַהָשָנהַהחֶֹּדש ַהֶזה ָלֶכם ר

2. Ez a hónap nektek a hónapok feje, első az nektek az év hónapjai között.

Exod. 12:2 lehetséges értelmezései:

1. Niszan hónapja, amely peszah ünnepét tartalmazza, az első hónap. Niszannal

kezdjük a hónapok felsorolását. A tórai szövegben sorszámmal jelölt hónapok 

niszan hónaptól értendőek.

2. Az első tavaszi hónap az első hónap: ha elcsúszik, szökőhónapot kell beiktatni.

3. A szóbeli tan által tanított újholdsarló jelzi az új hónapot.



A holdhónapok 
rendszerének 
tórai alapja

A szökőévek 
rendszerének 
tórai alapja

ֹּאש ֳחָדִשיםב .ִראשֹון הּוא ָלֶכם ְלָחְדֵשי ַהָשָנהַהחֶֹּדש ַהֶזה ָלֶכם ר

2. Ez a hónap nektek a hónapok feje, első az nektek az év hónapjai között.

Exod. 12:2 lehetséges értelmezései:

1. Niszan hónapja, amely peszah ünnepét tartalmazza, az első hónap. Niszannal

kezdjük a hónapok felsorolását. A tórai szövegben sorszámmal jelölt hónapok 

niszan hónaptól értendőek.

2. Az első tavaszi hónap az első hónap: ha elcsúszik, szökőhónapot kell beiktatni.

3. A szóbeli tan által tanított újholdsarló jelzi az új hónapot.

Exod. 12:1-2 és annak midrási értelmezései



A zsinagógai naptár hónapjai

• Tavasz
• niszan

• ijjar

• szivan

• Nyár
• tammuz

• av

• elul

• Ősz
• tisri

• ḥesvan

• kiszlev

• Tél
• tevet

• svat

• adar

• (második adar, adar seni, ve-adar)

MEGTANULANDÓ!
De legalábbis legyen maguknál 
puska a szövegolvasás során!



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 Ros hasana 1. fejezet

• Jövő heti szövegolvasásra:

Misna Kiddusin 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


Viszlát következő alkalommal!


