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Praktikus dolgok:

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

Kurzusleírás: http://birot.web.elte.hu/courses/2018-liturgia/Liturgia.pdf

Felhasználónév és jelszó?

• Biró Tamás: biro . tamas {@} btk.elte.hu

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

• Fogadóóra: csütörtök 14.00-15.30  (a 2018. tavaszi félévben)

• Pótórák, ha elmaradnának órák.

A március 15-i óra helyett: tartalék időpont referátumoknak.

http://birot.web.elte.hu/courses/2018-liturgia/
http://birot.web.elte.hu/courses/2018-liturgia/Liturgia.pdf
http://birot.web.elte.hu/
http://www.birot.hu/


A kurzus felépítése (emlékeztető)

1. Csütörtök 12.00 – 13.30:

• Előadás

• Szövegek közös megvitatása,

diszkusszió

• 5-10 perces referátumok

2. Opcionális héber szövegolvasás:

• Szakosoknak, minorosoknak.

• Javaslat: péntek 11.00 – 12.00.

• Kérem, jelezzék, ha van igény!

3. Önálló munka otthon:

• Szövegek elolvasása, preparálása

• Alkalmi rövid beadandók

• (Szakirodalom elolvasása)

• Referátum és dolgozat elkészítése

4. Zsinagógalátogatás:

• Min. 4 alkalommal (min. 1 péntek 

este és min. 1 szombat reggel).

• Minél több, annál jobb!



Zsinagógalátogatások: önállóan vagy közösen

Jó alkalmak a tavaszi félév során:

• Péntek esték

• Szombat délelőttök

• Vasárnap reggel

• Csütörtök reggel 9 h tanima OR-ZSE

• Purim: febr. 28. szerda este és márc. 1. csütörtök reggel

• Svii sel peszah: ápr. 6. péntek reggel

• Savuot: máj. 19. szo este – máj. 21. hétfő reggel



Zsinagógalátogatás

• Általános megjegyzések:

• Megadott időpont után 5 perccel bemegyünk.

• Mobilt ne hozzanak (vagy legyen kikapcsolva). Táskát csak ha szükséges.

• Saját imakönyv (beleírva a saját nevüket) – érdemes.

• Férfiak: kipa vagy más fejfedő (téli sapka?).

• Február 23., péntek, 17.45, a József krt. és a Scheiber Sándor u. sarkán.

• Bét Jehuda Zsinagóga – קהילת בית יהודה

• Scheiber Sándor utca 2., https://hu-hu.facebook.com/orzsezsinagoga/

• Korábbi nevén: Országos Rabbiképző Intézet zsinagógája.

• Következő alkalom: purim jövő héten (sze este és csüt d.e., emailben).



Referátumok

1. Válasszanak témát febr. végéig (max. 2 hallgató témánként)
+ Google Docs Sheet-be írják be (meghíváshoz küldjenek nekem emailt!)

2. 5-10 perces előadás a félév második felében (2-3 dia)

3. Rövid szemináriumi dolgozat (3-5 oldal), amit a többi diák is 
megkap, és a vizsgaanyag része.

• A peszahi Haggada
• Zsinagógai reform, 19. sz. Németországban
• Zsinagógai reform, 19. sz. Magyarországon
• Irányzatok imái
• Reform imakönyvek
• Askenázi, szefárd, szfaradi (és egyéb) 

imakönyvek
• A liturgia vallástudományi megközelítései

• Vallási specialisták és liturgia
• Egy liturgiával kapcsolatos halákhikus kérdés a 

Kiccur Sulhan arukhban.
• Kisebb liturgikus események, pl. kiddus levana
• Gender és a sziddur feminista olvasatai
• Liturgia, kegytárgyak és a zsidó iparművészet

• stb. (velem való egyeztetés után!)



Előzetes tematika    (nem heti lebontásban)

1. Bevezetés. Ima a Bibliában. Ima a rabbinikus hagyományban, a kavvana.

2. Az imakönyv szerkezete. A zsidó liturgia fő pillérei (Sma, Amida). Napi három ima.

3. A Sma és áldásai.

4. A hétköznapi Amida (Smone Eszré).

5. A szombati és az ünnepi imák szerkezete. Lekha dodi. Kiddus.

6. A reggeli áldások. Peszuké de-zimra.

7. Tóra-olvasás. Alenu.

8. Muszaf és neila.

9. Bencsolás és áldások.

10. Hallel és kiegészítések az ünnepi liturgiában.

11. Kaddis.

12. Középkori vallásos költészet: kinna, pijjut, zemirot.



Háttér: ünnepek és naptár 
(ismétlés)



A zsinagógai naptár összefoglalása

• Luniszoláris naptár: 

Mit jelent ez?



A zsinagógai naptár összefoglalása

• Luniszoláris naptár: 

• Napév: 365,2422 nap (365 nap 5 óra 49 perc…). Holdhónap: 29,53 nap (29 nap 12 óra 44 perc…).

• Napév és holdhónap kombinálva. A szökőév nem 12, hanem 13 hónapos.

• 19 éves Metón-ciklus: a ciklus 3., 6., 8., 11., 14., 17. és 19. éve szökőév.
19 napév ≈ 235 holdhónap. Rövid összefoglalás: https://hu.wikipedia.org/wiki/Met%C3%B3n-ciklus .

• Újhold: ros hódes

• Hét napos ciklus: szombat / sabbat / sábesz

• Hónapok és ünnepek:

https://hu.wikipedia.org/wiki/Met%C3%B3n-ciklus


A zsinagógai naptár összefoglalása

• Luniszoláris naptár

• Szombat, ros hodes

• Hónapok és ünnepek:

1. Niszan 15-21(22): peszah

2. Ijjar jom haacmaut, peszah seni,

lag ba-omer

3. Szivan 6 (és 7): savuot

4. Tamuz tamuz 17 böjt

5. Av 9: tisa be-av

6. Elul

7. Tisri 1-2: ros hasana, 10: jom kippur

15-22(23): szukkot + …

8. Hesvan

9. Kiszlev 25-től 8 nap: hanukka

10. Tevet tevet 10 böjt

11. Svat 15: tu bi-svat

12. Adar 14 (15): purim



A zsinagógai naptár összefoglalása
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Imák a Bibliában 
(válogatott példák)



Ima a Bibliában (példák)

•Gen 12:8

ק ֶדם ַוַיְעת ֵּ֨ ָרה ִמֶקֶּ֛ ם ָהָהָ֗ לִמָשָּׁ֜ ֵ֖ ית־א  ֵֽ ֵּ֣טְלב  הַוי  לָאֳהלֹ֑ ֵ֤ ית־א  ֵֽ ֶדם ב  י ִמֶקֶּ֔ םִמָי֙ם ְוָהַעֵּ֣ ֶבן־ָשֵ֤ ַוִיֵֽ

ם ְיהָוֵֽה׃ ֵׁ֥ א ְבש  ה ַוִיְקָרֵ֖ יהָוֶּ֔ ַ ַח֙ לֵֽ ִמְזב ֙

Onnan továbbvonult a Bételtől keletre eső hegyvidékre, és felverte sátrát: Bétel esett
nyugatra, Aj pedig keletre. Oltárt épített ott az ÚRnak, és segítségül hívta az ÚR nevét.
[RUF]

•Gen 20:17

ם  ל ַאְבָרָהֵ֖ ֵׁ֥ יםַוִיְתַפל  א ֶאל־ָהֱאלִהֹ֑ יםַוִיְרָפֵּ֨ ֶלְךֱאלִהָּׁ֜ וֶאת־ֲאִביֶמֶ֧ יוְוֶאת־ִאְשת ֶּ֛ ָתֵ֖ דּו׃ְוַאְמה  ֵֽ ל  ַוי 

Ábrahám pedig imádkozott Istenhez, és meggyógyította Isten Abímeleket, feleségét és
szolgálóleányait, úgyhogy ismét szülhettek. [RUF]



Ima a Bibliában (példák)

•Ex 18:10

ר ִהִצי֙ל   ה ֲאֶשֵ֤ ִים ּוִמַיֵּ֣ד ַפְרע ֹ֑ יל ֶאְתֶכֶּ֛ם ִמַיֵׁ֥ד ִמְצַרֵ֖ ר ִהִצֵׁ֥ ה ֲאֶשֵּ֨ ּוְך ְיהָוֶּ֔ ֒ו ָברֵּ֣ ַוי אֶמ֮ר ִיְתר 

ם ַחת ֶאת־ָהָעֶּ֔ ִיםִמַתֵ֖ ׃ַיד־ִמְצָרֵֽ

Azután így szólt Jetró: Áldott az ÚR, aki megmentett benneteket az egyiptomiak és

a fáraó kezéből, aki megmentette a népet Egyiptom hatalmából! [RUF]

•Num 12:13

ה  ֶשֶּ֔ ק מ  רֶאל־ְיהָוֵ֖הַוִיְצַעֵּ֣ אמ ֹ֑ ּה׃ל  א ָנֵ֖א ָלֵֽ ל ָנֶּ֛א ְרָפֵׁ֥ א ֵ֕

Ekkor Mózes így kiáltott az ÚRhoz: Istenem, gyógyítsd meg őt! [RUF]



Ima a Bibliában (példák)

•1Kir 1:48

ה ְוַגם־ָכֵָ֖כה ּוְך ְיהָוָּׁ֜ ֶלְך ָברֵּ֨ ר ַהֶמֹ֑ יָאַמֵּ֣ ֵּ֣ ב ֱאלה  ֵׁ֥ ש  ום י  ן ַהי ֶּ֛ ר ָנַתֵׁ֥ ל ֲאֶשֵּ֨ יִיְשָרא ָ֗ ות׃ַעל־ִכְסִאֵ֖ א ֵֽ יַנֵׁ֥י ר  ְוע 

… és így szólt: ‘Áldott legyen az Úr, Izrael Istene, aki ma a szemem láttára királyi székembe ültette
utódomat.’

•Dan 6:11

ע  י ְיַדָּׁ֜ ָדִני אל ְכִדֵּ֨ יםְוְ֠ י־ְרִשֵ֤ ּה ְכָתָבא֙ ִדֵֽ ל ְלַבְית ֶּ֔ ין ַעֵּ֣ ּ֙ה ְוַכִּוֵּ֨ ן ל  ּהְפִתיָחֵׁ֥ ם ְוִזְמִני֩ן ְבִעִלית ֶּ֔  ֶנֵֶֶ֖֖גד ְירּוְשֶלֹ֑

ה  אְתָלָתֵּ֨ וָמָּׁ֜ ְך ְבי  ֵּ֣ ּוא ׀ ָבר  וִהיהֵּ֣ אַעל־ִבְרכ ָ֗ ֵ֤ א֙ ּוְמַצל  וד  ֙ל ּומ  ּה ָכל־ֳקב  ם ֱאָלה ֶּ֔ י־ֲהָוֵּ֣א ֳקָדֵּ֣ ד ִדֵֽ ָעב ֶּ֔
ת ה׃ִמן־ַקְדַמֵ֖ ְדָנֵֽ

Amikor Dániel megtudta, hogy ez az irat alá lett írva, hazament.
Emeleti szobájának ablakai azonban nyitva voltak Jeruzsálem felé, és ő napjában háromszor
térden állva imádkozott, és magasztalta Istenét, ahogyan azelőtt is szokta. [RUF]



Ima a rabbinikus hagyományban

• A micva fogalma

• Tórai parancsolatok (mi-de-orajta) tarjag ג"תרי = 613

• Sma

• Étkezés utáni áldás

• Tóratanulás előtti áldás

• Rabbinikus parancsolatok (mi-de-rabbanan)

• Áldások (brókhék)

• Tefilla / Smone eszré

• Minhag (szokás): általánosan elterjedt, régiós vagy helyi. + Kavana



Az imakönyv szerkezete

… és végiglapozása



Kötött imák

Alkalom: mely napon?
• Hétköznap

• „Speciális hétköznap”:

• ros ḥodes

• ḥanukka, purim

• stb.

• Szombat

• Ünnepnapok

• ros hasana, jom kippur

• peszaḥ, savuot, szukkot + 
smini aceret/szimḥat Tora

Alkalom: mely napszakban?
• Reggel: saḥrit

• Délután: minḥa

• Este: maariv

• Muszaf: tórai ünnepeken

• Neila: jom kippur végén



Imakönyv

• Sziddur ’hétköznapi imakönyv’ :סידור
• Hétköznap: saḥrit, [napközbeni áldások], minḥa, maariv

• Szombat: kabbalat sabbat, maariv, saḥrit, muszaf, minḥa, maariv

• Ros ḥodes

• Ünnepekből a legfontosabbak

• Egyebek?

• Maḥzor ’ünnepi imakönyv’ :מחזור
• Ros hasana, jom kippur, szukkot, smini aceret / szimḥat Tora, peszaḥ, savuot

• Ünnep előestéjével kezdődik: hétköznapi minḥa, ünnepi maariv…

… ünnep délelőttje: saḥrit, muszaf …

… minḥa (és neila jom kippurkor), ünnep kimenetelekor hétköznapi maariv.



Jövő hétre



Jövő hétre

1. Referátum témáját kiválasztani – ha még nem tették meg

• … és egy Google Docs-ban bejelölni. (Mindenki megkapta a meghívót?)

2. Imakönyv beszerzése és ismerkedés vele – ha még nem tették meg

3. A Sma és áldásait elolvasni (Balla 2016, pp. 32–37)

4. A Sma mindhárom részét preparálni:

• Deut./5Mózes/MTörv 6:4–9; u.o. 11:13–21; Num./4Mózes 15:37–41.

• Balla 2016, pp. 33–35.

• Hebraisták (szakosok, minorosok): héber szöveget kiszótárazni

• Nem szakosok: magyar fordítást elolvasni



Viszlát 

holnap este, purimkor, valamint

jövő csütörtökön!


