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• 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)
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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)



Misna +  gemara =  Talmud

http://news.bbcimg.co.uk/news/special/panels/13/nov/talmud/img/graphic_1383310626.jpg

kommentárok: középkori és kora újkori rabbik
magyarázatai (pl. Rasi, 1040–1105, a belső margón),
további diszkussziói (pl. Toszafot, a külső margón),

forrásmegjelölései, szövegkritikai megjegyzései...

gemara: a misnához fűzött kommentárok, annak
értelmezései, viták…; valamint mindenféle további
anyag az amórai korból (kb. 220 –400/500/600).

Egy Talmud-lap (bBer. 2a) a 
standard (vilnai) kiadásból

TALMUD

misna: hagyomány a tannaitikus korból, amint azt
rabbi Jehuda ha-Naszi i.sz. 200. körül
megszerkesztette és a Misna c. műben elrendezte.

A kép forrása:

http://news.bbcimg.co.uk/news/special/panels/13/nov/talmud/img/graphic_1383310626.jpg


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


Viszlát következő alkalommal!


