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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. 15. (Fényes Balázs)

nov. 22., 29., dec. 6., 13. (Biró Tamás)

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


Praktikus dolgok

• Vizsgaidőpontok: 2019. január 10., (január 17., január 31.)

csütörtök, 14.00 – 16.00.

• A vizsga jellege: írásbeli vizsga, benne

➢ Fogalmak meghatározása

➢ Kifejtős kérdések az órákon megbeszélt témákban

➢ Órán tárgyalt szövegrészletek elemzése



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.



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: 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



Ros hasana 1:1

Négyféle újévet ismerünk. Niszán
hónap első napja a királyok 
és a zarándokünnepek újéve. 
Elul hónap első napja az állatok 
tizedének újéve. Rabbi Eliezer és 
Rabbi Simon azt mondják: tisré
hónap első napjára esik. Tisré első 
napjára esik az évek, a smitá és a
jovel, az ültetés és a zöldségek 
újéve. Svát hónap elseje a fák 
újéve, Bét Sámáj szerint. Bét Hilel
szerint (svát hó) tizenötödikén.

באחד בניסן  . ארבעה ראשי שנים הם

באחד  . ראש השנה למלכים ולרגלים

.  באלול ראש השנה למעשר בהמה

,  רבי אלעזר ורבי שמעון אומרים

באחד בתשרי ראש . באחד בתשרי

,  וליובלותולשמטיןהשנה לשנים 

ראש , באחד בשבט. לנטיעה ולירקות

בית  . כדברי בית שמאי, השנה לאילן

:בחמשה עשר בו, הלל אומרים

Uri Asaf fordítása: 
http://www.szombat.org/hagyomany-

tortenelem/misna-magyarul-ros-hasana-1

Héber szöveg: https://www.sefaria.org/Mishnah_Rosh_Hashanah.1.1

http://www.szombat.org/hagyomany-tortenelem/misna-magyarul-ros-hasana-1
https://www.sefaria.org/Mishnah_Rosh_Hashanah.1.1


Ros hasana 1:2

(Az év során) négy alkalommal 
ítélik meg a világot: pészahkor
a (gabona) termés szerint, 
sávuotkor a fák gyümölcse 
szerint, ros há-sáná napján 
minden ember a világon elvonul 
előtte, mint a nyáj a gazdája előtt, 
ahogy zsoltárban írva van 
„Ő alkotta mindnyájuk szívét, 
és érti minden cselekedeteiket” 
(Zsolt 33), és (szukot) ünnepén 
a víz (hozama) szerint.

,בארבעה פרקים העולם נדון

,על התבואהבפסח 

,על פרות האילןבעצרת 

עובריןהשנה כל באי העולם בראש 

,לפניו כבני מרון

,  היוצר יחד לבם( תהלים לג)שנאמר 

.המבין אל כל מעשיהם

:על המיםנדוניןובחג 

Uri Asaf fordítása: 
http://www.szombat.org/hagyomany-

tortenelem/misna-magyarul-ros-hasana-1

Héber szöveg: https://www.sefaria.org/Mishnah_Rosh_Hashanah.1.1

https://www.sefaria.org/Psalms.33
http://www.szombat.org/hagyomany-tortenelem/misna-magyarul-ros-hasana-1
https://www.sefaria.org/Mishnah_Rosh_Hashanah.1.1


Ros hasana 1:6

Történt egyszer, hogy negyven pár 
tanú elindult, de Rabbi Ákiva
Lod közelében feltartóztatta őket. 
Rabban Gámliel érte küldött 
valakit, azt üzenve: ha ezeket 
most feltartóztatod, a jövőben 
hibázni fognak a döntéseiket 
illetően. azt okozod, hogy 
„megbotlanak” a jövőben 
[hibáznak azáltal, hogy úgy 
döntenek, hogy nem jönnek 
tanúskodni].

,  מעשה שעברו יותר מארבעים זוג

שלח לו רבן  . ועכבן רבי עקיבא בלוד

,  אם מעכב אתה את הרבים, גמליאל

:נמצאת מכשילן לעתיד לבא

Uri Asaf fordítása: 
http://www.szombat.org/hagyomany-

tortenelem/misna-magyarul-ros-hasana-1

Héber szöveg: https://www.sefaria.org/Mishnah_Rosh_Hashanah.1.1

http://www.szombat.org/hagyomany-tortenelem/misna-magyarul-ros-hasana-1
https://www.sefaria.org/Mishnah_Rosh_Hashanah.1.1


Ros hasana 1:7
Ha apa és fia tanúskodni akar 
(az újhold ügyében) tehetik. 
Ha azonban az egyik nem alkalmas, 
a másik csatlakozhat valaki máshoz, 
(hogy párt alkossanak). Rabbi Simon 
azt mondja: apa és fia és az összes 
rokonuk alkalmasak az újhold 
tanúságára.
Azt mesélte Rabbi Josze, hogy 
történt egyszer Tuvjával, az orvossal, 
aki látta az újholdat Jeruzsálemben, 
ő és a fia, és a felszabadított 
rabszolgája. A papok elfogadták az 
ő és a fia tanúságát, a rabszolgáét 
elutasították. Mikor a bet din
(rabbinikus bíróság) elé járultak, 
csak őt és a rabszolgát fogadták el, 
a fiút elutasították.

.ילכו, אב ובנו שראו את החדש

אלא שאם יפסל  , זה עם זהשמצטרפיןלא 

רבי שמעון  . יצטרף השני עם אחר, אחד מהן

לעדות  כשרין, הקרוביןאב ובנו וכל , אומר
.החדש

,  מעשה בטוביה הרופא, רבי יוסיאמר 

הוא ובנו ועבדו , שראה את החדש בירושלים

ופסלו  , אותו ואת בנוהכהניםוקבלו , משחרר

קבלו אותו  , וכשבאו לפני בית דין. את עבדו
:ופסלו את בנו, ואת עבדו

Uri Asaf fordítása: 
http://www.szombat.org/hagyomany-

tortenelem/misna-magyarul-ros-hasana-1

Héber szöveg: https://www.sefaria.org/Mishnah_Rosh_Hashanah.1.1

http://www.szombat.org/hagyomany-tortenelem/misna-magyarul-ros-hasana-1
https://www.sefaria.org/Mishnah_Rosh_Hashanah.1.1


Ros hasana 1:8

A következők nem alkalmasak 
(újhold) tanúságtételre: 
a kockajátékos, aki kamatra ad 
kölcsönt, aki galambokra fogad, 
aki a szombatév terméséből árul 
és a rabszolgák. 
Ez a szabály: minden olyan 
tanúságtétel, melyre a nők nem 
alkalmasak, az előbb említettek 
sem azok.

,  בקביאהמשחק , הפסוליןאלו הן 

,יוניםומפריחי, ברביתומלוי 

.ועבדים, שביעיתוסוחרי 

האשהכל עדות שאין , הכללזה 

:אף הן אינן כשרים לה, כשרה לה

Uri Asaf fordítása: 
http://www.szombat.org/hagyomany-

tortenelem/misna-magyarul-ros-hasana-1

Héber szöveg: https://www.sefaria.org/Mishnah_Rosh_Hashanah.1.1

http://www.szombat.org/hagyomany-tortenelem/misna-magyarul-ros-hasana-1
https://www.sefaria.org/Mishnah_Rosh_Hashanah.1.1


Viszlát következő alkalommal!


