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Praktikus dolgok (ismétlés)

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

• Sillabusz:  http://birot.web.elte.hu/courses/2018-szobelitan/Bev_szobeli_tan-leiras.pdf

• Biró Tamás: birot@or-zse.hu ,   birot@birot.hu
http://birot.web.elte.hu/,   http://www.birot.hu/

• Fogadóóra: hétfő 11:00–12:00 + emailes egyeztetés alapján.

• Alkalmak (bli neder): szept. 6., 13., 20., okt. 4. (Biró Tamás)

okt. 11., 18., 25., nov. 8. (Fényes Balázs)

nov. 15., 22., 29., dec. 13. (Biró Tamás)

A maguk emailcíme?

http://birot.web.elte.hu/courses/2018-szobelitan/
http://birot.web.elte.hu/courses/2018-szobelitan/Bev_szobeli_tan-leiras.pdf


Követelmények

• Jegyszerzés:

• 20% Órai munka (otthoni készülés, jelenlét, aktív részvétel…)

• 80% Vizsga a vizsgaidőszakban

Fogalmak, valamint néhány részlet értelmezése.



Erre a hétre elolvasni:

• Fonrobert and Jaffee (eds., 2007, pp. xiii–xx, pp. 1–9; pdf a honlapon)

• Stemberger (2001, pp. 62–74; pdf a honlapon)

Szövegolvasás:

• Jövő hétre: mBerakhot 1:1 

= első fejezet, első misna

(pdf a honlapon)

Követelmények

http://birot.web.elte.hu/courses/2018-szobelitan/readings/CambrComp.pdf
http://birot.web.elte.hu/courses/2018-szobelitan/readings/Stemberger.pdf


Erre a hétre elolvasni:

• Fonrobert and Jaffee (eds., 2007, pp. xiii–xx, pp. 1–9; pdf a honlapon)

• Stemberger (2001, pp. 62–74; pdf a honlapon)

Szövegolvasás:

• Jövő hétre: mBerakhot 1:1 

= első fejezet, első misna

(pdf a honlapon)

Követelmények

Mit  je lent  ez?

http://birot.web.elte.hu/courses/2018-szobelitan/readings/CambrComp.pdf
http://birot.web.elte.hu/courses/2018-szobelitan/readings/Stemberger.pdf


A Misna szerkezete

• 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!)

Bizonyos heteken kb. 1 fejezetet fogunk olvasni. Például:
Ezen a héten:

Nezikin rend > Avot traktátus > 1. fejezet 
Jövő 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: 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. 6:4-9 (Sma); Deut. 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 és havdala

• 9. fejezet: Egyéb alkalmi áldások



Szent szövegek 

és azok kommentárjai

(kiegészítés és magyarázat az előző órához)



Írásbeliséggel rendelkező vallások szentiratokkal

• Kánon, kanonizáció:

1. Lezárják az adott szövegkorpuszt.

2. A korpusz társadalmi (kulturális, vallási) jelentőségre tesz szert.

3. Az iskolai tananyag részévé, sőt központi elemévé válik (régebben bemagolták).

4. Hivatkoznak, utalnak rá (explicit és implicit formában egyaránt).
Intertextualitás: az egyik szöveg, bizonyos céllal, utal a másik szövegre, vagy idéz belőle.

5. Értelmezik (exegézis, hermeneutika), kommentárok születnek hozzá.

➢ A homéroszi eposzok kanonizálása: a görög-római világ alapszövege.

➢ Irodalmi kánon, történelmi kánon... (érettségi tananyag).

➢ Az írásbeliségre épülő vallások szent iratai.

Ld. a következő diákat.



A szent szövegek kommentálása

• A kommentár mint szellemi magatartás. A kommentárokat is kommentáljuk.

• A szent szövegek nyelvezete archaizálódik:

• Idővel változik a nyelv (zsidók esetén: áttérés az arámira, majd judeo-nyelvekre).

• A kanonizált szöveg nyelve egyre régebbinek hangzik (archaikus nyelv), majd...

• ... egyre kevésbé lesz érthető – magyarázni kell a nyelvet.

• A szent szövegek mint a teológia, etika és a vallásjog forrása:

• A leírt szöveg nem beszél. Minden értelmezés kérdése (pl. parancs? kérdés? irónia?).

(Héber Biblia: magánhangzók hiányában még több jelentés lenne lehetséges.)

• Ami leírva: mit jelent pontosan? adott szituációban hogyan alkalmazandó? stb.

• Ami nincs leírva, de „oda értendő”. • Akár leírva, akár nem:  miért?



A szent szövegek kommentálása

Egy példa:

• Exod. 23:19, Exod. 34:26 és Deut. 14:21: ב ִאּמֹו-לֹא ל ְגִדי ַבֲחלֵּׁ ְתַבשֵּׁ

• Szokásos fordítás:   „ne főzd meg a gödölyét anyja tejében”. 

• De miért? Felmerülő kérdések:
• Hogyan olvassuk ki (az eredetileg pontozatlan) szöveget?

ḥēleḇ ’zsiradék’ ḥālāḇ ’tej’
• Akkor most mi a jelentés: ’anyja tejében’ vagy ’anyja zsiradékában’?
• Mi következik ebből: nem főzhetem [meg] a gödölyét az anyja tejében × 3. 
• Szóbeli tan: 1. emlősállat húsát nem főzhetem tejben; 2. [más által] együtt

főzött tejes-húsost nem fogyaszthatok; 3. hasznot sem húzhatok belőle
(+ rabbinikus tilalom a szárnyashúsra, étkészletre, stb. vonatkozóan).

• Mi az oka a tilalomnak? Más előírásokkal kapcsolat? Mire (nem) érvényes?
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Szóbeli tan
(I. Mózesnek):

ḥālāḇ ’tej’.



A szent szövegek kommentálása

„Kohn egy becsületes ember. 

Bocsánatot kérek.”

• Autoritatív, pl. rabbinikus és egyházi értelmezési hagyományok, szunna.

• Síita iszlám, karaita zsidóság, reformáció: az értelmezési hagyomány elvetése.

Sola Scriptura = ’egyedül a Szentírás’. Luther: a Szentírás önmagát magyarázza.

„Szól”-e hozzánk a Biblia? Értelmezhető-e a szent szöveg önmagában ?

• Posztmodern (pl. Stanley Fish): az értelmezés szabad, de a lehetséges értel-

mezéseknek határt szab az értelmezési közösség (interpretative community).

A szóbeli tan dogmája mint
a rabbinikus értelmezés legitimációja:

„a mi értelmezésünk az egyedüli helyes, 
mert Istentől és Mózestől származik”.

(egyúttal az autoritatív értelmezést képviselő tekintély megkérdőjelezése  egyházszakadás)



émikus vs. étikus

• Émikus nézőpont / fogalom: az insider nézőpontja, fogalmai.

A kultúra vagy vallási közösség tagjának a nézőpontja, fogalmi rendszere, ahogy ő látja 
saját kultúráját, vallását, és ahogy / amely fogalmakkal ő azt értelmezi, magyarázza. 

NB: Egyesek szerint a kutatónak is ezt a nézőpontot, fogalomrendszert kell átvennie.

• Étikus nézőpont / fogalom: az outsider nézőpontja, fogalmai.

Univerzális, kultúrafüggetlen nézőpont és fogalomrendszer, amellyel 
a kutató kívülről igyekszik leírni, értelmezni, magyarázni az adott kultúrát, vallást.

NB: Sokan nem hisznek abban, hogy kultúrafüggetlen nézőpont létezhet. Úgy vélik, 
a kutató ilyenkor saját kultúrájának a fogalmait erőlteti rá az idegen kultúrára.

„A kultúra 
szemüvegén 

keresztül”

„madár-
távlatból”

Nézőpontok és fogalmak
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„A kultúra 
szemüvegén 

keresztül”

„madár-
távlatból”

Nézőpontok és fogalmak

Émikus fogalmak:
rabbi, zsinagóga…

Étikus fogalmak:
zsidó pap, 

zsidó templom…

Étikus fogalmak:
zsidó vallási specialista, 

zsidó szakrális tér…
eredetnarratíva…

Émikus fogalmak:
Tora mi-Szinaj, 

szóbeli tan dogmája…



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.



Ismétlés:

• Zsidó történelem és a (rabbinikus) zsidó vallás forrásai dióhéjban

Kép forrása: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e8/Chronology_of_Israel_eng.png/760px-Chronology_of_Israel_eng.png

Héber Biblia (TaNaKh ך"תנ ):
- Tóra (תורה)
- Próféták (Neviim, נביאים)
- Szentiratok (Ketuvim, כתובים)

Rabbinikus irodalom:
- Késő-ókor: Misna, Talmud, midrások…: tannák és amorák

- Középkori és újkori rabbinikus irodalom:

gaonok, risonim, aḥronim.

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

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e8/Chronology_of_Israel_eng.png/760px-Chronology_of_Israel_eng.png


A klasszikus rabbinikus irodalom
térben és időben

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



Erre a hétre elolvasni:

• Fonrobert and Jaffee (eds., 2007, pp. xiii–xx, pp. 1–9; pdf a honlapon)

• Stemberger (2001, pp. 62–74; pdf a honlapon)

Szövegolvasás:

• Jövő hétre: mBerakhot 1:1 

= első fejezet, első misna

(pdf a honlapon)

Követelmények

A diáimat érdemes az óra után vagy 

a következő óra előtt újraolvasni. 

Ha kérdésük van, keressenek! 

Tudják, hol és hogyan találnak meg: 

fogadóórán vagy emailben.

http://birot.web.elte.hu/courses/2018-szobelitan/readings/CambrComp.pdf
http://birot.web.elte.hu/courses/2018-szobelitan/readings/Stemberger.pdf


Viszlát következő alkalommal!


