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Assziriológiai és Hebraisztikai Tanszék
/ MTA Judaisztikai Kutatócsoport

KÖNYVTÁRI POLCREND
A könyveket egyenként a következő módon jelöljük.
Minden könyvnek vagy kötetnek van egy polcrendi “kategória”-jelzete,
valamint egy saját – más könyvön, köteten stb. nem használt – egyedi jelzete. A
“kategória” jelzet – a nagy tematikus csoportok meghatározása – után áll az egyedi
jelzet. Az egyedi jelzet 2 vagy 3 elemből tevődik össze; ezek: a szerzőnév vagy
cím első 3 betűje (minden diakritikus jel / ékezet figyelmen kívül marad) – pont –
sorszám (beérkezési sorrend, de a már meglévő könyveknél értelmesen kiosztva),
pl. 95.Pus.1. Többkötetes könyvek, sorozatok, folyóiratok stb. esetében (az eddig
alkalmazott eljárás nyomán) a jelzet legvégén: ./I, ./II/Astb. (könyveknél), ./3 stb.
(folyóiratoknál). Több példányban meglévő könyveknél lehetőleg külön jelzet;
kivételesen esetleg ./a, ./b stb. (utólag bejövő könyveknél értelemszerűen az
utóbbi). A jelzet elemei között mindig . (= pont) áll, kivéve az utolsóként említett
eseteket (többkötetes könyv köteteit jelző szám, több példány). A Sch kezdetű
neveknél a jelzet esetenként a következő egy vagy két betűt is tartalmazza (.Sche.
stb.). A polcrend jelzetét szakozáskor a könyv kötéstáblájának bal felső sarkába
írjuk (ceruzával), fűzött könyv esetében biztonság kedvéért a belső címlapra (vagy
oda is).
A jelzetek szerkezete hierarchizált. Bennük a . ily módon mindig funkcionális.
A . csak a többkötetes művek kötetszám-jelölése után nincs kitéve.
A jelzet a könyv gerincén áll, lehetőleg vízszintesen (szükség esetén több sorra
tagolva), s ha a gerincre nem fér ki, a címlap (kötéstábla) baloldalán, hasonló
magasságban.
Dies diem docet: A polcrendi számok kiosztásán utólag már nagyon nehéz lenne
változtatni, a jelen tájékoztatón azonban utólagos korrekcióképpen néhány kisebb
sorrendi változtatást hajtottam végre, azaz a számok alább nem feltétlenül
numerikus rendben követik egymást. (05/09/05/KG)
Elő-jelzetek (a “kategória”-jelzetek előtt, mind a gerincen, mind a
computereskatalógusban; pl. F-08. stb.):
NB I: Az elő-jelzetet is tartalmazó jelzetek összetétele tehát: elő-jelzet –
választójel (“ hyphen”) – “kategória”-jelzet – egyedi jelzet.

BT által készített első verzió, amelynek alapja Version 10.2. 11.12.07:11:30 am (KG). A
változtatások a nyelvesz_szakozas_javaslat.pdf (2014.11.10) című fájlban leírtakat követik.
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NB II: Az elő-jelzetek a computeres katalógusban a többi jelzettel
egyenértéküen szerepelnek, tehát nem fordulhat elő, hogy ugyanaz a jelzet
mind elő-jelzet nélkül, mind pedig elő-jelzettel szerepel a katalógusban. Ha
van 85.2.Amo.1., 85.2.Amo.2., majd F-85.2.Amo.3., ez után 85.2.Amo.4.
következik, s nem 85.2. Amo.3. Stb. A kereső-program a CALLNUMBER
rovatban az elő-jelzetet figyelmen kívül hagyja.

AVCDD-

Audio-vizuális
CD-ROM
Dissertatio (szakdolgozat, doktori, kandidátusi, PhD, “nagy”doktori stb. értekezés, disszertáció jellegű
kéziratok,
terjedelmesebb “szemináriumi” dolgozatok) (a katalógusban
mindig fel kell tüntetni a várost, az egyetemet stb. és az évet)
NB: A disszertációkat mint olyanokat a könyvek stb. esetében, külföldi
könyveknél is, külön számon tartjuk, de a katalógusban a D- elő-jelzetet csak
a kéziratoknál – gyakorlatilag: a “saját” disszertációknál stb. – használjuk.
Egyébként pedig ezt a minőséget a computeres katalógus Qualif. rovatában
kell feltüntetni (pl.: Diss. Tübingen, 1921). A D- minősítésű kéziratok külön,
a szerzők nevének betűrendjében kerülnek elhelyezésre.

F-

K-

MP-

RT-

…

A nagyalakú könyvek ugyanazt a jelzetet kapják, mint amit
egyébként is, de első elemük: F- (= folio). A polcon külön, de a
“kategória”- és egyedi jelzet rendjén kerülnek elhelyezésre.
A különlenyomatok jelzetének első eleme: K- (=
különlenyomat), utána a szerzőnév 3 (szükség esetén több)
betűs rövidítése és sorszám. A polcon külön, de a szerzők
szoros betűrendjében kerülnek elhelyezésre.
Master copy (csak ebből másolható)
Folyóirat / Évkönyv stb. (P- = periodicum) (assziriológia,
hebraisztika együtt) (a jelenlegi rendtől eltérően: töredék
folyóiratok, egyes számok stb. is) (a cím vagy közkeletű
rövidítés betűrendjében)
Régi (1850 előtti eredeti könyv)
Térkép

A jelzetek oszlopában alább … jelzi, hogy az adott ponton a
számrend nem folyamatos. Az esetleg szükségessé váló új
jelzeteket ide lehet beilleszteni.
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Polcrendi jelzetek:
“kategóriák”
ÁLTALÁNOS
Lexikonok, szótárak, lexikon jellegű kézikönyvek
01.
01.1.
01.2.
01.3.
01.4.
01.5.
01.5.1.
…
01.5.5.
…
01.5.8.
01.5.9.
01.6.
01.7.
01.8.
…
0.1.12.
01.15.

02.
02.1.
02.2.
02.3.
02.4.
02.5.
03.

Lexikon: Általános lexikon
Ókori Kelet
Klasszikus ókor
Régészet
Bibliai enciklopédia, lexikon
Judaica: Általános zsidó / judaisztikai enciklopédia, lexikon
Zsidó vallás, hagyomány
Holocaust enciklopédia stb.
Magyar zsidó életrajzi lexikon
Jiddis lexikon
Mitológia, vallástörténet
Kereszténység
Nyelvek, nyelvészet
Egyéb szaklexikon
Helynév, utcanév stb. (az országok, városok nevének első 3
betűje szerint)
Atlasz, térkép stb.: Általános földrajzi atlasz, térkép stb. (kivéve
az egy lapnyi, összehajtható és hasonló térképeket; az: 19.2.)
Általános / egyetemes történeti térkép
Ókori atlasz, térkép
Bibliai atlasz, térkép
Zsidó történeti stb. atlasz és térkép
Ókor utáni kultúrák történeti atlasza, térképe
Szótár (minden szótár; d e : ókori keleti nyelvek szótárai nem
itt: ez 24.; héber, arámi szótár: 53.x.; jiddis szótár: 53.9.)
NB: Az egyedi jelzet mindig az “idegen” nyelv szerint (első 3 betű),
“idegen”–“idegen” szótárak esetén az elsőnek feltüntetett nyelv (angol–
magyar, angol–egyéb, magyar–angol stb. sorrendben).
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03.1.
03.2.
…
03.9.

Klasszikus nyelvek (görög,1atin, szír, kopt stb.) (nyelvek
szerint)
Modern nyelvek szótárai (modern keleti nyelvek is) (nyelvek
szerint) (angol–magyar, magyar–angol stb. rendben)
Különleges szótárak (Keleti nevek átírása, Helyesírási
tanácsadó stb.) (a cím első 3 betűje vagy értelem szerint)

Ókortudomány, ókori történelem, klasszikus auctorok
04.

Ókortudományi és általában egyetemes történeti bibliográfiák,
amelyeknek érdemleges ókortudományi része van (kivéve a
határozottan assziriológiai bibliográfiákat, ezek: 21.; ill.a
határozottan judaica, hebraisztika, zsidó történelem stb.
bibliográfiákat, ezek: 55.)
Egyedi jelzet:

.MOT.

04.1.
05.
05.1.

05.2.

06.

“Magyar ókortudomány” (Moravek – Borzsák –
Ritoók stb. hazai ókortudományi bibliográfiája)

Bevezetés (“Einleitung”) az ókortudományba (és más hasonló
“bevezetés” jellegű munkák)
Antik (görög–római) szövegek (ókeresztény írók is) (eredeti és
fordítások)
Anthológia, florilegium, chrestomathia, szöveggyűjtemények
(iskolai, akár középiskolai stb. anthologiák is) (a szerkesztő
nevének első 3 betűje szerint)
Szerzők (ókeresztény írók is) (betűrendben) (szerzők és művek
esetében általában a Liddell & Scott, Lampe, illetve az Oxford
Latin Dictionary által használt rövidítések szerint)
Ókori történelem (a nagy, átfogó ókor- stb. történeti sorozatok,
pl. CAH, CHI, CHJ, Fischer Weltgeschichte stb. is); az ókor
keretein túlterjedő világ- vagy európai történelmi
összefoglalások is (d e : a csak ókori Kelet- vagy
Mezopotámia-történetek nem itt; ezek: 29.1.; a csak Izraelvagy zsidó történetek pedig: 61.)
Egyedi jelzetek:

.CAH.
.CHI.
.CHJ.

06.1.
06.2.

…
06.5.

The Cambridge Ancient History
The Cambridge History of Iran
The Cambridge History of Judaism

Ókori (görög–római) történelem: Korszak-monográfiák stb.
Ókori
(görög–római)
történelem,
irodalomtörténet,
művészettörténet, klasszikus antikvitás kultúrája stb.:
Tematikus monográfiák, szakirodalom (Hellénizmus, ha nem
kimondottan Mezopotámia; Róma keleti háborúi is)
Az egész ókort átfogó tematikus tanulmánygyűjtemények
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06.6.
…
06.9.

Ókori hadtörténet
Történelem stb. tanítása: Tematika, course description stb.
(saját tematikáink is)
Egyedi jelzet:

.AHT.

Assziriológiai és Hebraisztikai Tanszék / MTA
Judaisztikai Kutatócsoport / Kutatóközpont
course description-jai (elsődlegesen tanév / félév
rendben)

Emlékkönyv
08.

“Festschrift”,
“Gedenkschrift”,
“Emlékkönyv”
stb.
(assziriológia, hebraisztika, régészet, vallástörténet, általános
tartalmú stb. valamennyi együtt) (az ünnepelt nevének első 3
betűje szerint)

Kongresszus
09.

Kongresszus (előzetes rezümé, gyűjteményes kötet stb. is) (ha
nem illeszkednek valamilyen más, nagyobb sorozatba)
(általában a városnév első 3 betűje szerint, azon belül
kronológiai, illetve beérkezési sorrendben) (kivétel: sorozatos
ékírásos kongresszusok, mint a Rencontre Assyriologique; ez:
26.CRRA.x.)

NB: Az ÁLTALÁNOS kategóriának alább következő csoportjait az
ASSZIRIOLÓGIA vagy HEBRAISZTIKA mindig felülírja. Tehát pl. a Kis-Ázsia
régészetére vonatkozó könyvek 29.x. jelzetet kapnak. Nyelvtanok mindig
23.x. vagy 51.x. Stb.

Régészet
10.

10.1.

10.1.1.
…
10.5.

Az általunk ún. “elméleti” régészet: régészeti elmélet, általános
gyakorlati régészeti irodalom stb.: Általános és összefoglaló
munkák (a szerzőnév első 3 betűje szerint)
Régészeti szakirodalom: tematikus munkák (ami térséghez /
helységhez kötött, és hasonló), növény- és állat-domesztikáció
stb. is
Agrártörténet, állattartás (története, néprajzi adatok stb.)
“Őstörténet”: Általános és összefoglaló munkák, kimondottan
“őstörténeti” tárgyú tematikus irodalom stb.
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Művészettörténet
10.9.
10.9.1.

Művészettörténet: Általános és összefoglaló munkák
Monográfiák

Nyelvtudomány, nyelvészet
11.
11.0
11.1.
11.2
11.2.1
11.3
11.3.1
11.4
11.4.1
11.4.2
11.4.3
11.4.4
11.4.5
11.5
11.6

11.6.1
11.6.2
11.6.3
11.6.4
11.6.5
11.6.6

“Elméleti” nyelvtudomány stb.: Általános és összefoglaló
munkák (a szerzőnév első 3 betűje szerint)
Különböző nyelvek bemutatása („nyelvészeti antológiák” és
más kategóriába be nem sorolt nyelvek nyelvtanai)
Általános/összehasonlító sémi (ill. afroázsiai) nyelvtudomány
Egyes afroázsiai (de nem sémi) nyelvek, nyelvcsaládok
Egyiptomi (démotikus és kopt is)
Észak-arábiai (ó-észak-arab, thamúdi, nabateus, pre-iszlamikus
arab), epigrafikus és modern dél-arábiai, etiópiai sémi nyelvek
Arab (Korán, klasszikus arab, modern standard arab, középkori
és modern dialektusok; d e : judeo-arab 94.3.)
Észak-nyugati sémi nyelvek (kivéve a hébert és a szak
szempontjából kiemelt jelentőségű arámi nyelvváltozatokat)
Ugariti (d e : szótárak 24.6.)
Föníciai-pun
Ammonita, moabita, edomita
Szír (NB: ókori, feliratos és zsidó szempontból releváns arámi
nyelvek 51.2. alatt)
Későbbi és modern arámi nyelvek (mandeus, ill. turojo, ajszori,
stb.)
Kis ékírásos nyelvek: elámi, urartui, kassu, hatti, hurri…
Indoeurópai (általában)
De ami sémi nyelvészeti szempontból is releváns, az sémi
nyelvészet alatt; ami jiddis kapcsán releváns, az 93 alatt; stb.
Hettita
Kisebb anatóliai nyelvek (luvi, lüd, lük, kár...)
Perzsa (óperzsa, középperzsa, stb., avesztai is, d e : judeoperzsa 94. alatt)
Görög (mükénéi, klasszikus, koiné és a LXX nyelve, stb.)
Latin
Egyéb indoeurópai nyelvek (szanszkrit, óegyházi szláv, stb.)

Vallástudomány
12.
12.1.
12.2.

Általános vallástörténet stb.: Általános és összefoglaló munkák
(a szerzőnév első 3 betűje szerint)
Monográfiák
Kognitív vallástudomány
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Történelem, történelem-elmélet
13.

13.1.
13.2.
13.3.
13.4.
…
13.6.
…
13.10.
…

Egyetemes történelem: Általános és összefoglaló munkák
(d e : az ókori Kelet, az ókori történelem és a zsidó történelem
nem itt)
Történelem: monográfiák stb. (ami nem tartozik egyéb
történelmi “kategóriá”-ba)
Földrajz (tág értelemben), történeti földrajz, ökológia
Anthropológia (történeti / nem régészeti anthropológia,
anthropológia történeti vonatkozásai)
Egyetemes gazdaságtörténet: Elmélet, kutatástörténet,
részletkérdések
Egyetemes társadalomtörténet: Elmélet, kutatástörténet,
részletkérdések. Történelemfilozófia. Társadalmi rétegződés,
“termelési mód”
Fejlődéselmélet, rendszerelmélet, “elmélet-elmélet” stb.

Filozófia
14.

Filozófia (általános munkák, a szakrendbe nem tartozó könyvek
stb.)

Irodalomtudomány
15.

Írástörténet
16.

Irodalomtudomány (általános munkák, a szakrendbe nem
tartozó könyvek stb.)

Írástörténet (általános, ékírás, betűírás, héber és egyéb írások
stb.)

Sciences: asztronómia, “csillagtudomány”, asztrológia, álomfejtés,
matematika, metrológia
17.

Asztronómia, matematika, asztrológia / “csillagtudomány”,
okkult tudományok története: Általános és összefoglaló munkák
(a szerzőnév első 3 betűje szerint) (d e : számírás nem itt; ez:
11.9.; ékírásos asztronómiai szövegkiadások: 25.1.; történeti
kronológia, zsidó naptár stb.: 76.)
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17.1.

17.2.
17.3.
17.4.
17.5.
…
17.7.
17.8.

Mezopotámiai asztronómia, matematika, asztrológia /
“csillagtudomány”, okkult tudományok története: Általános és
összefoglaló munkák (csak az, ami nem kimondottan ékírásos
szövegkiadás vagy primér szövegfeldolgozás; ez: 25.1.)
Mezopotámiai asztronómia stb.: Monográfiák, részletfeldolgozások
Asztronómia stb. története (nem határozottan mezopotámiai
témák)
Régészeti (C14 stb.) kronológia
Asztronómiai
és
asztronómiai-kronológiai
táblázatok
(matematikai kronológia) (d e : zsidó naptár stb. nem itt; ez:
76.)
Álomfejtés
Orvostudomány

Múzeumi vezetők, katalógusok
18.

18.1.
18.2.

Múzeumi, kiállítási stb. vezető vagy katalógus: Általános
múzeumi gyűjtemények (a városnév első 3 betűje szerint) (d e :
múzeumok gyűjteményének részleges vagy teljes feldolgozása,
olyasmi, ami monográfiának értendő, nem itt, hanem a tárgya
szerint megfelelő helyen; a külön zsidó múzeumok stb. szintén
nem itt; ezek: 85.5.)
Lelőhely-kiállítás (a lelőhely-név első 3 betűje szerint)
Tematikus gyűjteményi kiállítás (ország, múzeum, művész,
tárgycsoport stb. szerinti gyűjtemények)
Egyedi jelzet:

.BLM.

18.3.

Bible Lands Museum (Jerusalem)

Személyes kiállítások (kivéve azt, ami a 85.2. alá tartozik)

Térkép, útikönyv
NB: Iraq, Irán, Izrael, Töröko. stb.: csak a modern országhatárokhoz igazodó,
határozottan turisztikai jellegű vezetők (a szerzők / szerkesztők nevének első
három betűje szerint, pl. 19.1.3.x.) (d e : Palesztina régi, forrás értékű
útleírásai nem itt; ez: 60.1.; régészeti–topográfiai jellegű vezetők a megfelelő
helyeken)

19.1.
19.1.0.

19.1.1.
19.1.2.

Útikönyv: “világ”
Közel-Kelet általában / több ország / alább külön fel nem vett
országok (Arm. = Örményország, Jordánia, Szíria, Jemen,
Szaudi-Arábia stb.) (az ország nevének első három betűje
szerint)
Iráq
Irán
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19.1.3.
19.1.4.
19.1.5.

19.1.6.

19.1.7.
…
19.2.
T-19.3.

Izráel
Töröko.
Európa (az ország nevének első három betűje szerint) (innen a
gyűjtőkörünk elvben csak a zsidó világ, legfeljebb az iszlám
emlékek)
Magyarország (a szerzők / szerkesztők nevének első három
betűje szerint) (innen a gyűjtőkörünk elvben csak a zsidó világ,
legfeljebb az iszlám emlékek)
USA (innen a gyűjtőkörünk elvben csak a zsidó világ,
legfeljebb még az iszlám emlékek)
Egy lapnyi, összehajtható térkép stb. (az ország-, város- stb. név
betűrendjében, pl. 19.2.Izr.x.)
Komoly / tudományos térképek, térkép-gyűjtemények stb. (d e :
képes atlaszok stb. nem itt; ezek: 02.)

Kézikönyvek
20.1.

Könyvtári, szerkesztési, könyvkiadási kézikönyv
Egyedi jelzetek:

.Kvt.
.Typ.
.Sty.

20.2.
20.2.1.
20.3.
20.4.

Könyvtári kézikönyv
Tipográfiai stb. kézikönyv
“Stilus”: Hogyan kell a kéziratot elkészíteni stb.

Computer- / szövegszerkesztő szakirodalom (a “make”, ill. a
program neve szerint)
Computeres adatbázisok: ókori Kelet – Biblia – történelem
stb. (kézikönyvek az adatbázisokhoz)
Vizsga-tesztek más intézményekben, nyelvvizsga stb.
Jogi kézikönyvek: szerzői jog, munkajog stb.

ASSZIRIOLÓGIA
21.

Bibliográfia:
bibliográfiái

Az

assziriológiai

szakirodalom

általános

Egyedi jelzetek:

.AfO.
.KeiBi.

Az Archiv für Orientforschung bibliográfiai
mellékletei
Keilschriftbibliographie (in: Orientalia)
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21.1.
21.2.

Ásatások stb. átfogó bibliográfiái
Nagy agyagtábla gyűjtemények katalógusai, bibliográfiái
(múzeumok / városok / gyűjtemények stb. szerint) (d e :
szövegkiadás jellegű katalógusok stb. nem itt; ezek: 25.)
Egyedi jelzetek:

.Bod.
.CBT.
.Cop.
.Kuy.
.NYPL.
.PML.
.UM.

21.3.

Bodleian Library
Catalogue of the Babylonian Tablets in the
British Museum
Copenhagen
Kuyunjik / Qújundzsiq (British Museum)
New York Public Library
Pierpont Morgan Library
University Museum, Babylonian Collection,
University of Pennsylvania, Philadelphia, PA

Tematikus bibliográfiák
Egyedi jelzetek:

.Ach.
.Am.
.Arch.
.Ass.
.Bog.
.Bab.
.CBCY.
.CTC.
.Ebl.
.Kul.
.Mari.
.Nuz.
.Uga.
.Ur.
.Ura.

Achaimenida dinasztia
Amárna
régészeti bibliográfia
Assur
Boğazköy / Hattusas
BM Babylonian Collection
Yale Babylonian Collection
Catalogue des textes hittites
Ebla / Tell Mardikh
Kültepe / Kanis
Mari / Tell Hariri
Nuzi
Ugarit
Ur III / III. Ur-I dinasztia okmányai
Urartu

21.4.
…
21.9.

Személyi bibliográfiák

22.
22.1.

Jellista és hasonlók (a rövidítés vagy szerzőnév betűrendjében)
Jellista tan- és gyakorlókönyvek stb.

23.2.
23.3.
23.4.

Sumer és akkád nyelvtan, nyelvtani tankönyvek
Sumer és akkád nyelvészeti szakirodalom
Ékírásos szöveggyűjtemények: chrestomathiák stb. (d e : a
csak fordításokat stb. tartalmazó könyvek nem itt; ezek: 28.1.,
illetve 28.2.)

24.

Szótár (sumer, akkád, hettita, élámi, ugariti stb.) (a közkeletű
rövidítések vagy a szerzőnév betűrendjében, a kötetet jelző

Egyéb ókori keleti / közel-keleti bibliográfiák (d e : judaisztika
bibliográfiái nem itt; ez: 55., ill. 57.3.)
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24.1.
24.2.
24.3.
24.4.
24.5.
24.6.
24.7.
24.8.
24.9.

25.

számozással, pl. 24.CAD.12., 24.AHW.2. stb.) (d e : egyedi
szövegkiadásokhoz tartozó glosszáriumok és hasonló nem)
Sumer
Akkád
Élámi
Hettita
Hurri
Ugariti
Urartui
Egyéb nyelvek (hatti, luvijai stb.) (a szerzőnév betűrendjében)
Etymológiai szótárak ókori keleti nyelvekhez (a szerzőnév
betűrendjében)
Ékírásos szövegkiadások (elvben csak az ékírásos szövegeket
vagy nagyobbrészt ilyeneket tartalmazó könyvek) (a nagy
sorozatok a közkeletű s z a k i r o d a l m i rövidítések szerint,
az adott kötetet jelölő számozással, pl. 25.KUB.12.; önálló
kötetek pedig a szerzőnév első 3 betűjének rendjében)
Egyedi jelzetek:

.AB.
.AbB.
.ABoT.
.ARET.
.ARM.
.ARMT.
.AUCT.
.BBVOT.

.BCM.
.BIN.
.BPOA.
.BRM.
.CH.
.CHSB.
.CII.
.CT.
.CTB.
.CTC.
.CTUP.

Assyriologische Bibliothek
Altbabylonische Briefe
Ankara (…) Boğazköy Tabletleri
Archivi reali di Ebla. Testi
Archives Royales de Mari.
Archives Royales de Mari. Transcriptions
Andrews University Cuneiform Texts
Berliner Beiträge zum Vorderen Orient. Texte
(d e : maga a könyv-sorozat nem itt; ez:
26.BBVO.)
Birmingham City Museum…
Babylonian Inscriptions in the Collection of J. B.
Nies
Biblioteca del Próximo Oriente Antiguo
Babylonian Records in the Library of J. Pierpont
Morgan
Codex Hammurabi (csak az ékírásos
szövegkiadások)
Corpus der hurritischen Sprachdenkmäler. I: Die
Texte aus Boğazköy
Corpus Inscriptionum Iranicarum (maga a
sorozat + a hasonló jellegű kiadások)
Cuneiform Texts from Babylonian Tablets in the
British Museum
(Cuneiform Texts) Brick Inscriptions
Cuneiform Texts from Cappadocian Tablets in
the British Museum
Cuneiform Texts from the Ur III Period in the
Oriental Institute
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.CUSAS.
.Edub.
.Emar.
.GCCI.
.Him.
.HSS.
.IBoT.
.JEN.
.KA.

Cornell University Studies in Assyriology and
Sumerology
Edubba
Emar. Recherches au pays d’Aštata
Goucher Kollege Cuneiform Inscriptions
Himrin Area
Harvard Semitic Series
Istanbul (…) Boğazköy Tabletleri
Joint Expedition … at Nuzi
Keilschrifttexte aus Assur
NB: Lehetőleg itt helyezünk el minden olyan
szövegkiadást / önálló kötetet, amely Assurban talált
szövegeket foglal magában (a megjelenés, illetve
beérkezés sorrendjében sorszámozva)

.KBo.
.KT
.KTU
.KUB.
.MDP.
.MDP.Rap.
.MEE.
.Met.
.MHET.
.MRS.
.MSVO.
.MVN.
.MVS.
.Nip.
.OECT.
.OIP.
.OP.

.PBS.
.RIMA.
.RIMB.
.RIME.
.RSO.
.SAACT.
.San.
.SAT.
.Tbia.
.TCL.
.TIM.

Keilschrifttexte aus Boghazköy
Kültepe Tabletleri
Keilalphabetische Texte aus Ugarit
Keilschrifturkunden aus Boghazköy
Mémoires de la Délégation en Perse stb.
~, Rapports préliminaires
Materiali epigrafici di Ebla
Cuneiform Texts in the Metropolitan Museum of
Art
Mesopotamian History and Environment. Texts
Mission de Ras Shamra
Materialien zu den frühen Schriftzeugnissen des
Vorderen Orients
Materiali per il vocabulario neosumerico
Münchener vorderasiatische Studien
Nippur
Oxford Edition of Cuneiform Texts
Oriental Institute Publications (csak az ékírásos
szövegkiadások)
Occasional Publications of the Babylonian Fund
/ Samuel Noah Kramer Fund Publications (csak
az ékírásos szövegkiadások)
Publications of the Babylonian Section
Royal Inscriptions of Mesopotamia. Assyrian
Periods
~. Babylonian Periods
~. Early Periods
Ras Shamra–Ougarit (csak a szövegkiadások)
State Archives of Assyria. Cuneiform Texts
Santag (csak az ékírásos szövegkiadások)
Sumerian Archival Texts
Tell Bica / Tuttul
Textes Cunéiformes de Louvre (NB: a Mari-i
szövegek kiadásai: .ARM. / .ARMT.)
Texts in the Iraq Museum
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.TLB.
.TMH.
.TMH.NF.
.UET.

Tabulae cuneiformes a F. M. Th. de Liagre Böhl
collectae
Texte und Materialien der Frau Professor
Hilprecht-Sammlung (Jena)
Texte und Materialien der Frau Professor
Hilprecht-Sammlung (Jena). Neue Folge
Ur Excavations Texts
NB: Lehetőleg itt helyezünk el minden olyan
szövegkiadást / önálló kötetet, amely Urban talált
szövegeket foglal magában (a megjelenés, illetve
beérkezés sorrendjében sorszámozva)

.Uru.

Uruk
NB: Lehetőleg itt helyezünk el minden olyan
szövegkiadást / önálló kötetet, amely Urukban talált
szövegeket foglal magában (a megjelenés, illetve
beérkezés sorrendjében sorszámozva)

.VS.
.YOS.

Vorderasiatische Schriftdenkmäler
Yale Oriental Series

25.1.

Ékírásos asztronómia, matematika stb.: szövegek kiadása és
elsődleges feldolgozásai (d e : az ókori asztronómia története
nem itt; ez: 17.; d e : az ékírásos autográfiát tartalmazó kötetek
általában nem itt; ez: 25.x.)

26.

Nagy sorozatok (a címrövidítés betűrendjében)
NB: Könyvtári szempontból sorozatnak tekintjük azokat az assziriológiai
könyvsorozatokat, amelyeknek legalább 3 kötete megvan vagy beszerzése
várható, ebből a szempontból kül. az élő sorozatokat
Egyedi jelzetek (általában az adott sorozat elfogadott bibliográfiai rövidítése):

.ADOG.
.AfOB.
.ALASP.
.AMD.
.Amu.
.AnOr.
.AO.
.AOAT.
.AOATS.
.AS.
.Ass.
.AVO.
.BAF.
.BAR.
.BBVO.
.BBVOA.

Abhandlungen
der
Deutschen
OrientGesellschaft
Archiv für Orientforschung. Beihefte
Abhandlungen zur Literatur Alt-Syrien und
Palästinas
Ancient Magic and Divination
Amurru
Analecta Orientalia
Der Alte Orient
Alter Orient und Altes Testament
Alter Orient und Altes Testament. Supplements
Assyriological Studies
Assyriológia (Budapest)
Altertumskunde des Vorderen Orients
Baghdader Forschungen
British Archaeological Reports. International
Series
Berliner Beiträge zum Vorderen Orient (d e : a
Texte al-sorozat nem itt; ez: 25.BBVOT.)
BBVO Ausgrabungen

13

.BM.
.BMEC.
.BoSt.
.BSA.
.BSAW
.CDOG.
.CHANE.
.CLeO
.CM.
.CRRA.
.CRRH.
.CRRS.
.CWAS.
.Ebl.
.Edub.
.FAOS.
.FAOSBeih.
.FlMa.

.GMTR.
.HANES.
.HSAO.
.IAR.
.ICAA.
.ITT
.LSS.
.MANE.
.Mari.
.MC
.Mes.
.MVAG.
.MVS.
.Nis.
.OAA.
.OBO.
.OIP.
.OrA.
.PBF.
.RGTC.
.ROr.
.SAA.
.SAAA.
.SAACT.
.SAAL.
.SAAM.

Bibliotheca Mesopotamica
Bulletin of the Middle Eastern Cultural Center in
Japan
Bogazköy-Studien
Bulletin on Sumerian Agriculture
Berlin Studies of the Ancient World
Colloquien der Deutschen Orient-Gesellschaft
Culture and History of the Ancient Near East
Classica et Orientalia
Cuneiform Monographs
Compte-rendu de la Rencontre Assyriologique
Internationale (a Rencontre sorszáma szerint)
[hettitológiai kongresszusok]
Sulmu
Catalogue of Western Asiatic Seals in the British
Museum
Eblaitica
Edubba
Freiburger altorientalische Studien
Freiburger altorientalische Studien. Beihefte
Florilegium marianum (NB: a marianum jelző a
Mari–Tell Haríri helynév pszeudo-latin
melléknévi alakja!)
Guides to the Mesopotamian Textual Record
History of the Ancient Near East – Studies
Heidelberger Studien zum Alten Orient
Iraq Archaeological Reports
International Congress on the Archaeology of the
Ancient Near East
Leipziger semitische Studien
Monographs on the Ancient Near East
Mari
Mesopotamian Civilizations
Mesopotamia (Copenhagen)
Mitteilungen der Vorderasiatischen (/ ~ägyptischen) Gesellschaft
Münchener vorderasiatische Studien
Nisaba
Old Assyrian Archives
Orbis Biblicus et Orientalis
Oriental Institute Publications
Orient-Archäologie
Prähistorische Bronzefunde
Répertoire géographique des textes cunéiformes
Res Orientales
State Archives of Assyria
SAA. Assyria [Anno x]
nem itt; lásd 25.SAACT.
SAA. Literary Texts
SAA. Melammu Symposia
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.SAAP.
.SAAS.
.SCC.
.StAT
.StBoT.
.StBoTS.
.StD.
.StP.
.StPM.
.StS.
.StSN.
.Sub.
.TCS.
.TH.
.UAVA.

.VAM.
.YOSR.
.ZAH.

27.

SAA. Prosopography
SAA. Studies; nem itt; lásd a folyóiratoknál: PSAAS
Studies on the Civilization and Culture of Nuzi
and the Hurrians
Studien zu den Assur-Texten
Studien zu den Bogazköy-Texten
Studien zu den Bogazköy-Texten. Supplements
Studia et documenta
Studia Pohl [Series minor]
Studia Pohl. Series maior
Studi Semitici
Studi Semitici. Nuova serie
Subartu
Texts from Cuneiform Sources
Texte der Hethiter
Untersuchungen zur Assyriologie und
vorderasiatischen Archäologie. Beihefte zu
Zeitschrift für Assyriologie
Vorderasiatisches Museum (Berlin)
Yale Oriental Series. Researches
Zürcher archäologische Hefte

Lelőhely-monográfiák (régészet, várostörténet, de akár még
szövegeken alapuló feldolgozás is; izraeli lelőhely-publikációk
is) (csak a kimondottan valamely lelőhely – d e : nem
tájegység, ország stb. – leletanyagának kiadása), várostörténet
stb. (a lelőhely nevének első 3 betűje szerint) (a nagyobb
sorozatokba tartozó könyvek, al-sorozatok csak egészen
egyértelmű esetekben itt, általában azonban: 26.) Az egész
ókori Kelet (izraeli lelőhelyek is, kivéve ha 67. vagy 67.1.)
Egyedi jelzetek:

.AD.
.Ale.
.Ali.
.Alm.
.Ana.
.ArT.
.ASE.
.Ass.
.Aya.
.Bab.
.Bal.
.Bav.
.Bis.
.Bog.
.Bra.
.Car.
.Cat.

Ain Dara
Aleppo
Alişar Hüyük
Al-Mina
Ana (Iraq)
Arslan Taş
Abu Salabikh Excavations
Assur
Ayanis
Babylón
Balawat
Bavian
Bishapur
Boğazköy
Tell Brak
C/Karkhemis / Dj/Cerablus
Çatal Hüyük
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.Cha.
.Cho.
.DE.
.Dem.
.Dil.
.Diy.
.Durk.
.Dzse.
.Ebl.
.Emar.
.EMD.
.Fai.
.Fara.
.Fekh.
.Gaw.
.Ham.
.Hamr.
.Har.
.Has.
.Hat.
.Hat.
.HK.

.Hur.
.Isi.
.JN.
.Kad.
.Kar.
.KBl.
.Ker.
.Kho.
.KL.
.Kor.
.Kunt.
.Kut.
.Lak.
.Lid.
.Lur.
.Mal.
.Mari.
.Mas.
.Mel.
.Mid.
.MS
.Mun.
.Nim.
.Nin.
.Nip.

Chagar Bazar
Chogha Mami
Dura-Europos
Demircihöyük
D/Tilmun (Bahrein)
Diyala-völgy lelőhelyei
Dūr-Katlimmu / Tell Séh Hamad
Dzsejtun
Dzsemdet Nászr lásd .JN.
Tell Mardikh / Ebla
Emar / Meszkene
Eski Mosul Dam
Failaka
Fara / Fára (Suruppak)
Tell Fekherije
Tepe Gawra
Tell el-Hamidije
Tell Hamrin
Haradum
Hasseke – Euphrat-Dam (Iraq)
Hatra
Hatra
Habuba Kabira (és a szíriai Euphrates Dam /
Tabqa / Assad Reservoir egyéb leletmentő
ásatásai: Tell Wreide stb.); lásd még .Swe.
Tell Abú Hureira
Iszin (Isán Bahriját)
Dzs/Jemdet Nasr
Kádes / Tell Nebi Mend
Kar-Tukulti-Ninurta
Karmir Blur
Kerkenes
Khorszábád / Chorsabad
Kámid el-Loz / Kumidi
Korucutepe
Kuntilled Ajrúd
Kutha
Lákhis / Tell Duweir
Lidar Höyük
Luristan
Tal-i Malyan
Mari / Tell Hariri; Mission Archéologique de
Mari
Masada / Mecáda
Tell Melebiya (Szíria)
Midas Kale
Maskan Sapir
Tell Munbáqa
Nimrud / Kalhu
Ninua / Ninive
Nippur
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.NuJ.
.Nuz.
.Palm.
.Pers.
.Pet.
.Qat.
.Raq.
.Rim.
.RS.
.Rub.
.Sar.
.Saw.
.Sel.
.Selen.
.Shan.
.Sus.
.Swe.
.TA.
.Tach.
.TB.
.TBar.
.Tbei.
.TBia.
.TBrak.
.TChu.
.TD.
.Tello.
.THal.
.Tig.
.Tim.
.Tis.
.Topr.
.TSA.
.TSF.
.TZ.
.TY.
.Ur.
.Uru.
.Wre.
.Zin.
.Ziw.

28.1.

28.2.
29.

Nush-i Jan
Nuzi
Palmyra
Persepolis
Petra
Qatna
Raqqa
Tell al-Rimah
Rász Samra
Tell Rubeideh (Hamrin)
Sardeis
Tell esz-Szavván
Szeleukeia
Tell Syelenkahije
Sanidar
Susa
Tell es-Sweyhat (Tabqa / Assad Reservoir); lásd
még .HK.
Tell Ahmar
Tell Acharneh
Til Barszip
Tell Barri / Kahat
Tell Beidar
Tell Bica / Tuttul
Tell Brak
Tell Chuera
Tell ed-Dér
Tello / Lagas, Girszu stb.
Tell Halaf
Tigrisquellen
Timna
Tisrin Dam
Toprakkale / Tuspa
Tell Sabi Abyad
Tell Shiukh Fawqani (Szíria)
Tchoga Zanbil
Tepe Yahya
Ur
Uruk
Tell Wreide
Zincirli / Sendschirli
Ziwije

Antológiák és népszerű fordítások (ékírásos és egyéb ókori
keleti szövegek stb.), történeti chrestomathiák (egyiptomi stb.
antológiák, szövegek is)
Ókori keleti szövegek (fordítások) és / vagy képek a Bibliához
Assziriológiai szakirodalom: Könyvek (a szerzőnév első 3
betűjének rendjén, pl. 29.Opp.3.)
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29.1.
29.2.
29.3.
29.4.
29.4.1.
29.5.
…
29.10.
…

Mezopotámia / ókori Kelet története (csak az egész korszakot
átfogó munkák)
Personalia (emlékiratok, régészek életrajza, személyes
kutatástörténet stb.)
Fönicia
Sumer és akkád irodalmi szövegek nagy kiadásai (a
túlnyomórészt ékírásos kiadások nem itt; lásd 25.)
Hettita stb. szövegek nagy kiadásai (a túlnyomórészt ékírásos
kiadások nem itt; lásd 25.)
Pecséthengerek
Urartu

30.

Albumok: Nagy művészeti, régészeti (képes-) könyvek (csak
Mezopotámia, ókori Kelet stb.)

31.

Mai Iraq és Közel-Kelet (kivéve az útikönyveket; ezek:
19.1.Ira.x.); az ókori Kelettel foglalkozó regények stb. is

31.1.
31.2.

Mandeusok
Jezidik

32.

Curiosa: dilettáns, obskurus vagy “abwegige” assziriológiai,
ókori
keleti
vonatkozású
irodalom
(sumer–magyar
nyelvhasonlítás stb.), illetve ezek cáfolata, polémikus munkák
stb.

HEBRAISZTIKA / JUDAISZTIKA
Biblia (Tanakh / )תנ"ך: Héber és arámi szövegek
NB I: A katalógusban, címleírásban stb. a zsidó hagyományhoz és a
judaisztikai tudományos gyakorlathoz igazodva mindig a Biblia / Tanakh szót
használjuk, mellőzve az “Ótestamentum”,”Ószövetség” stb. címeket /
minősítéseket (kivétel, természetesen, a szoros címleírás). A keresztény bibliai
irodalomhoz (Újszövetség stb.) lásd 35.7. és 36.6.
NB II: A Biblia mellett, kiadások, fordítások stb. esetén a szerző, ha van ilyen,
az illető személy (szerkesztő / fordító / kiadó stb.) vagy intézmény (pl. Károlyi
Gáspár; King James Version stb.), ha nincs, akkor: Biblia.

35.
35.1.

Biblia
Héber szöveg: Teljes kiadások
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35.2.

Héber szöveg, fordítással: Kétnyelvű vagy polyglott Bibliák,
pl. Miqraot gedolot stb. (kétnyelvű kiadások, pl. héber és
modern nyelvű fordítás is; d e : a kommentált kiadások nem itt;
ezek: 36.1.x.)
Egyedi jelzet:

.Mik.: Miqraot gedolot (mellette sorszám, kiadások szerint)

35.2.1.

35.3.
35.4.

Héber szöveg, fordítással: Részleges kétnyelvű vagy polyglott
Biblia-kiadások, pl. Tóra, Zsoltárok k. (az egyes könyvek
lenyomatai is) (de a kommentált kiadások nem ii; ezek: 36.1.x.)
(a héber kánon rendje szerint)
Tikkun
Targum / Arámi Biblia (Targum, a Targum-fordításai, Targum
primér interpretációs irodalma; d e : a Targum-szövegkritika
nem itt; ez: 35.8.2.). A 35.4. “kategória” jelzeten belül a
második elem a szerzőnév első 3 betűje szerint, d e : a bibliai
könyvek Targumának kiadásai, fordításai, az egyes könyvekhez
kapcsolódó primér feldolgozások a “kategória” jelzet további
elemeként külön .T. jelzettel (35.4.T.), s ezen belül a héber
kánon szerint, d e : annak részeit és az egyes könyveket
számozva.
Egyedi jelzetek:

Tóra
.T.1.
.T.1.1.
.T.1.2.
.T.1.3.
.T.1.4.
.T.1.5.

Tóra (teljes)
Gen.
Ex.
Lev.
Num.
Deut.

Neviim rishonim / Első próféták
.T.2.
“Első próféták”
.T.2.1.
Jos.
.T.2.2.
Jud.
.T.2.3.
Sám.I–II
.T.2.4.
Reg.I–II
Neviim aharonim / Későbbi próféták
.T.3.
“Későbbi próféták”
.T.3.1.
Jes.
.T.3.2.
Jer.
.T.3.3.
Ez.
.T.3.4.
Teré asár ha-neviim / 12 “kispróféta”
.T.3.4.1.
Hos.
.T.3.4.2.
Jo.
.T.3.4.3.
Am.
.T.3.4.4.
Ob.
.T.3.4.5.
Jn.
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.T.3.4.6.
.T.3.4.7.
.T.3.4.8.
.T.3.4.9.
.T.3.4.10.
.T.3.4.11.
.T.3.4.12.

Mi.
Nah.
Hab.
Cef.
Hag.
Zekh.
Mal.

Ketuvim / Iratok
.T.4.
.T.4.1.
.T.4.2.
.T.4.3.
.T.4.4.
.T.4.4.1.
.T.4.4.2.
.T.4.4.3.
.T.4.4.4.
.T.4.4.5.
.T.4.5.
.T.4.6.
.T.4.7.
.T.4.8.

“Iratok”
Ps.
Prov.
Job.
Megillot
Cant.
Rut.
Thr.
Qoh.
Est.
Dan
Ezr.
Neh
Chr.

Biblia: Fordítások
35.5.

Régi (szövegkritikai értékű) fordítások: Septuaginta, a Hexapla
fordításai, Vulgata, egyéb latin (Itala / Vetus latina stb. [ez
egyelőre nincs]), szír, kopt, etióp stb.)
Egyedi jelzetek: (ezek mellett sorszám, kiadások szerint, pl. 35.5.Hex.l.):

.Eti.
.Hex.
.Ita.
.Kop.
.Pes.
.Sam.
.Sep.
.Vul.

35.6.

35.6.1.

etióp fordítások
Hexapla
Itala
kopt fordítások
Pesitta/o
szamaritánus
Septuaginta
Vulgata

Modern fordítások (nyelvek, s ezen belül a fordító neve vagy
közkeletű címük, mindig első 3 betű, szerint, kiadásonként és –
ha több kötetből áll – kötetenként számozva, pl. a Vizsolyi
Biblia I. kötete: 36.1.Kar.1./I). Hasonló módon a fordításantológiák (jelzet: .Ant.) és részlet-fordítások is.
magyar
Egyedi jelzetek (a Biblia-fordításokhoz):

.Ant.
.Imit.
.Kal.

Antológiák
IMIT Biblia
Káldi György
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.Kar.
.Kaz.
.Oku.

.Sze.
.Szit.

35.6.2.

Károlyi Gáspár (és átdolgozott változatai)
Kazinczy Ferenc
Magyarországi
Egyházak
Ökumenikus
Tanácsának…
/
Magyar
Bibliatanács
Bibliafordító Szakbizottsága (= a kurrens
protestáns fordítás)
Székely István
Szt. István Társulat

angol
Egyedi jelzetek:

.GNB.
.NRSV.

35.6.3.
35.6.4.
35.6.5.

Good News Bible
New Revised Standard Version

német
francia [ez egyelőre nekünk nincs]
orosz
Egyedi jelzetek:

35.6.6.
35.6.7.
35.6.8.
35.7.

.GBV.

Gute Botschaft Verlag

.Sin.

Sinodal’nij perevod

ukrán
arab
olasz [Ez egyelőre nincs. További nyelvek, ha bejönnek, újabb
sorszámokat kapnak majd]
Újszövetség (görög vagy kétnyelvű: görög + fordítás)
NB: Itt csak a külön Újszövetség-kiadások állnak (régi és modern fordítások)
(nyelvek, s ezen belül közkeletű címük vagy a fordító neve, mindig első 3
betű, szerint; további nyelvek, ha bejönnek, újabb sorszámokat kapnak majd)

35.7.1.
35.7.2.
35.7.3.

Újszövetség: magyar fordítás (a fordító nevének első 3 betűje
szerint)
szír
héber (a fordító vagy kiadó nevének első 3 betűje szerint)
Egyedi jelzet:

.Del.

35.7.4.
35.7.5.

Franz Delitzsch fordítása (minden kiadásban és
változatban)

arab
orosz

Biblia: Szövegtörténet, szövegkritika
35.8.
35.8.1.
35.8.1.1.
35.8.2.
35.8.3.

Szövegkritikai bevezetések stb. a Biblia szövegéhez: Általános
művek
Szövegkritikai bev. a héber szöveghez. Kánon, kanonizáció
Maszóra, maszoréták
Szövegkritikai bev. az arámi szöveghez (targumok) (lásd 35.4.
is)
Szövegkritikai bev. a görög szöveg(ek)hez (Septuaginta stb.)
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35.8.4.
35.8.5.
35.9.

Szövegkritikai bev. az egyéb nyelvű szöveg(ek)hez (latin szír,,
kopt, etióp, magyar, német stb., soweit vorhanden)
A Biblia-fordítás elmélete és története
Szinoptikus Biblia- (Tanakh-) kiadások

Biblia: Kommentár
36.
36.0.

“Einleitung” (és hasonló)
Bibliai kommentár: Teljes kommentár (gyakorlatilag: könyv
vagy
sorozat,
amely
az
egész
Bibliát
végigkommentálja).(Mindenféle okokból ide csak a teljes vagy
majdnem teljes sorozatokat vesszük fel, a külön kommentárok a
könyv szerinti rendben.)
NB I: Az alábbiakhoz. A kommentárok rendje szigorúan a héber kánon

תנ"ך

sorrendjét követi, anélkül, hogy itt külön jelölnénk a
felosztását. A
pszeudepigráfikus és apokrif könyvek a sor végén. Ha egy kommentár a

 תנ"ךvalamely egységére (Tóra, Első próféták, Későbbi próféták, 12 próféta,

Iratok, Megillot) vagy több könyvre vonatkozik, mindig oda sorolandó, ahová
a kánon szerint elöl álló könyv alapján kell.
NB II: Ide kerülnek a régi Biblia-kommentárok szövegei is (keresztény
egyházatyák, középkori rabbinikus kommentárok stb.)

Tóra

36.1.

36.l.Gen.
36.1.Ex.
36.l.Lev.
36.l.Num.
36.l.Deut.

Tóra. – A Tóra összefoglaló kommentárjai (szerzőnév vagy cím
első 3 betűje szerint, kiadásonként sorszámmal, római
kötetszámmal, pl. 36.1.TT.l./II). (Itt vannak a Rasi és más
kommentátorok szövegét tartalmazó Tóra-kiadások is, kivéve
azokat a kiadásokat, amelyek kimondottan Rasi kedvéért
készültek, ill. az ő szövegét állítják a középpontba; ezek: 36.8.)
Genesis / Beresit / Be-reshit (a könyv jelzete ez esetben csak a
sorszám, többkötetes kommentároknál: sorszám/kötetszám)
Exodus / Semot / Shemot
Leviticus / Vayyiqra / Va-yiqra
Numeri / Ba-midbar
Deuteronomium / Debarim / Devarim
Neviim rishonim / Első próféták

36.2.
36.2.Jos.
36.2.Jud.
36.2.Sam.

“Első próféták” összefoglaló kommentárjai
Jósua
(= Judicum) / Bírák k.
Sámuel k., I–II (a könyvek külön megkülönböztetése nélkül)

36.2.Reg.

I–II Regum / Királyok
megkülönböztetése nélkül)

22

k.,

I–II

(a

könyvek

külön

Neviim aharonim / Későbbi próféták

36.3.
36.3.Jes.
36.3.Jer.
36.3.Ez.

“Későbbi próféták” összefoglaló kommentárjai
Jesája / Jesajáhu / Ézsaiás / Isaias / Izaiás
Jiremjáhu / Jirmejáhu / Jeremiás
Jehezqiel / Ezékiel
Teré asár ha-neviim / l2 “kispróféta”

36.3.1.
36.3.1.Hos.
36.3.1.Jo.
36.3.1.Am.
36.3.1.Ob.
36.3.1.Jn.
36.3.1.Mi.
36.3.1.Nah.
36.3.1.Hab.
36.3.1.Cef.
36.3.1.Hag.
36.3.1.Zekh.
36.3.1.Mal.

A 12 “kispróféta” összefoglaló kommentárjai
(= Hósea)
(= Joel)
(= Amos) /Ámosz
(= Obadja) / Abdiás
(= Jona) / Jónás
(= Mikha)
(= Nahum)
(= Habaqquq)
(= Cefanja) / Zofóniás
(= Haggai)
(= Zekharja) / Zakariás
(= Maleakhi) / Malakiás
Ketuvim / Iratok

36.4.

“Ketuvim / Iratok” (összefoglaló kommentár)
NB: Az egyes könyvek sorrendje itt a héber kánon szerint.

36.4.Ps.
36.4.Prov.
36.4.Job.

(= Zsolt. k.)
(= Proverbia) / Mishlei
(= Ijjov / Hiob / Jób)

Megillot

36.4.Cant.
36.4.Rut.
36.4.Thr.
36.4.Qoh.
36.4.Est.

(= Canticum canticorum) / Shir ha-shirim / Énekek éneke
(= Rut)
(= Eikha) / Threni / Lamentationes
(= Qohelet) / Ecclesiastes
(= Eszter)

36.4.Dan.
36.4.Ezr.
36.4.Neh.
36.4.Chr.

(= Daniel)
(= Ezra). – (NB: A bibliai könyv címében a név mindig így!)
(= Nehemia)
(= I–II Chronicorum) / Krónikák k., I–II (a könyvek külön
megkülönböztetése nélkül)

36.4.1.

Haftarák
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Bibliai apokrif irodalom
36.5.
36.5.1.
Sir.
36.5.3.Tob.
36.5.4.Jdt.
36.5.5.Mak.
36.5.6.Sap.
36.5.7.Esd.
36.5.7.1.

Bibliai (= “ószövetségi”) apokrif és pszeudepigráfikus stb.
irodalom: Átfogó szöveggyűjtemények stb.
Kiegészítések a kánonikus bibliai könyvekhez (Dan. stb.)
(= Ben Sira) / Siracides / Ecclesiasticus
(Tobit / Tóbiás)
(= Judith),
(= Makkabeusok k., I–II) (a könyvek külön megkülönböztetése
nélkül)
(= Sapientia Salomonis) / Salamon bölcsessége
(= Ezra / Esdras apokrif könyvei) (tartalmi azonosítás nélkül, a
szöveg, ill. kiadás számozása szerint)
Egyéb apokrif stb. szövegek
Egyedi jelzetek:

.Bar.
.Eli.
.Hen.
.Job.
.JA.
.Phil.
.TS
.Zod.
.VAE.
.VP.

Baruch / Barukh
Elija / Illés apokrif könyve(i)
Henoch
Jób testamentum
József és Aszenet
Pseudo-Philo (Liber antiquitatum Biblicarum)
Testamentum Solomonis
Sfar Malwasija / The Book of the Zodiac
Vita Adae et Evae
Vita Prophetarum

Újszövetségi irodalom
36.5.7.2.

Újszövetségi apokrif irodalom. Egyéb “apokrif” és pszeudobibliai szövegek
Egyedi jelzetek:

.Abg.
.App.
.Eva.
.Eva.J.
.Log.
.Mor.
.Tho.

36.6.

Abgar
Apophthegmata Patrum
Evangélium-gyűjtemények
kopt Júdás-evangélium
logion, Lógia
Book of the Mormon
Tamás-evangélium

Újszövetségi könyvek: “Einleitung”, kommentár (az
újszövetségi könyv címének első 3 betűje szerint), synoptikus
táblázat / áttekintés (jelzet: .Syn.), Strack–Billerbeck stb. (d e :
maguk az Újszövetség teljes kiadásai / fordításai nem itt; ezek:
35.7.)

…
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Rasi, Tóra-kommentár
36.8.

Rasi, Tóra-kommentár (Bibliával együtt és külön / fordításban
is) (Rasi-lexikon és·a kimondottan Rasira vonatkozó primér
szakirodalom is) (d e : Rasi egyéb művei nem itt; ez:
42.2.Ras.x.)

Holt-tengeri tekercsek
37.
37.1.

Holt-tengeri tekercsek: Bibliográfia, kézikönyv, általános
bevezetés
Szövegkiadás, kétnyelvű kiadások, a héber szöveget kísérő
kommentárok (a szerző nevének első 3 betűje szerint)
Egyedi jelzet:

.DJD.

37.2.
37.3.

Discoveries in the Judaean Desert (a sorozat köteteinek
sorszáma szerint)

Fordításgyűjtemények, önálló fordítások stb., héber szöveg
nélküli kommentárok
A qumráni közösség (történet, vallási eszmék stb.). Viták a holttengeri tekercsek körül (d e : maga az esszénus szekta és a rá
vonatkozó források stb. nem itt; ez: 72.1.3.1.)

…

Rabbinikus irodalom
41.

41.1.

Rabbinikus irodalom: Bevezetés (klasszikus / régi bevezetések
is), bevezetés jellegű általános irodalom, bibliográfia, tankönyv,
gyakorló- és vizsga-könyvek stb. (Misna, Toszefta, midrások,
Talmud stb. egyaránt)
Antológiák, chrestomathiák, szemelvények (Misna, Toszefta,
midrások, Talmud stb. egyaránt) (fordítás is)
Misna stb.

41.2.
41.2.1.
41.2.2.
41.2.3.

Misna: Teljes szövegkiadás, fordítás stb. (a kiadó / fordító
nevének első 3 betűje szerint)
Misna: Részlet-kiadások (traktátusok külön stb.) (a kiadó /
fordító nevének első 3 betűje szerint)
Abot / Avot / Pirké Avot (kommentáros kiadások is)
Baraita
Toszefta

41.3.

Toszefta stb. (a kiadó / fordító nevének első 3 betűje szerint)
NB: A nekünk egyelőre csak hiányosan meglévő kiadások / fordítások
későbbi könnyebb beillesztése kedvéért a szerkesztő / fordító / kiadó nevének
első 3 betűje után a széder jelőlése áll, az alábbiak szerint:
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.l. = Zeraim
.2. = Moed
.3. = Nashim
.4. = Neziqin
.5. = Qodashim
.6. = Toharot
Ezt a jelölést követi, római számmal, a meglévő traktátus / kötet
sorszáma, élő vagy hiányos sorozatoknál figyelembe véve a
még hiányzó traktátusokat / köteteket is. Ily módon a tényleges
számozás helyenként ugrik. Ha egy traktátus az adott kiadásban
több kötetet foglal el, a római szám után a tényleges kötetet
betűjelzi, pl. ./IIA.
Midrás

41.4.
41.4.1.
41.4.2.
41.4.3.
41.4.4.
41.4.5.
41.4.6.
41.5.

41.5.1.
41.5.2.1.
41.5.2.2.
41.5.2.3.
41.5.2.4.
41.5.2.5.
41.5.2.6.
41.5.2.7.
41.5.2.8.
41.5.2.9.
41.5.2.10.
41.5.2.11.
41.5.2.12.
41.5.2.13.
41.5.2.14.
41.5.3.1.
41.5.3.2.
41.5.3.3.

Halákhikus midrások (a kiadó / fordító nevének első 3 betűje
szerint)
Mekhilta de R. Jismaél
Mekhilta de R. Simeon b. Johai
Szifra / Sifra / Torat kohanim
Szifré / Sifrei Num.
Szifré /Sifrei Deut.
Egyéb
Ag(g)ádikus (exegétikai és homiletikus) (alább: e. / h.)
midrások: Gyűjtemények (a “kis” midrások is) (a szerkesztő /
kiadó / fordító nevének első 3 betűje szerint, a 41.5.-ben
mindenütt) (d e : a Széder olam nem itt; ez: 76.1.)
Midrash Rabbah (fordítás is)
Bereshit / Gen. Rabbah (e.) és egyéb midrások a Genesishez
(Bereshit rabbati stb.)
Shemot / Ex. R. (h.)
Vayyiqra / Va-yiqra / Lev. R. (h.)
Be-midbar / Num. R. (h.)
Devarim / Deut. R. (h.)
M. Shemuel
M. Jona (e.)
M. Tehillim / Ps. (e.)
M. Mishlei / Prov. (e.)
M. Shir ha-shirim / Cant. R. (e.)
M. Rut / Rut R. (e.)
M. Eikha / Threni R.(/ Rabbati) / Lamentationes R. (e.)
M. Qohelet / Eccl. R. (e.)
M. Ester / Ester R./ Haggadat megilla (e.)
Pesiqta de R. Kahana (h.)
Tanna de-be Eliyahu
Megillat Taanit
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41.5.9.

Modern agáda-feldolgozások (a szerző nevének első 3 betűje
szerint)
Talmud

41.6.

Jeruzsálemi (Palesztinai) Talmud: Teljes szövegkiadás,
fordítás stb. (a kiadó / fordító nevének első 3 betűje szerint)
NB: A jelzetekhez és a széderek számozásához lásd 41.3.

41.6.1.

41.7.

.l. = Zeraim
.2. = Moed
.3. = Nashim
.4. = Neziqin
.5. = Qodashim
.6. = Toharot
Jeruzsálemi (Palesztinai) Talmud / Yerushalmi: Részletkiadások (egyes traktátusok stb.) (a kiadó / fordító nevének első
3 betűje szerint)
Babylóniai Talmud / Bavli: Teljes szövegkiadás, fordítás stb. (a
kiadó / fordító nevének első 3 betűje szerint)
Egyedi jelzetek:

.Stee.: Ed. Adin Steinsaltz, English edition
.Steh.: Ed. Adin Steinsaltz, Hebrew edition
NB: A jelzetekhez és a széderek számozásához lásd 41.3.

.1. = Zeraim
.2. = Moed
.3. = Nashim
.4. = Neziqin
.5. = Qodashim
.6. = Toharot

41.7.1.
41.7.2.

Babylóniai Talmud: Részlet-kiadások (traktátusok külön stb.) (a
kiadó / fordító nevének első 3 betűje szerint)
Nem kánonikus / “kis” traktátusok (a gyűjtemények a
szerkesztő / kiadó / fordító nevének első 3 betűje szerint, a
külön kiadások egyedi jelzettel)
Egyedi jelzetek:

.ARN.
.DER.
.DEZ.
.ER.
.Kal.
.PS.
.Sof.

Abot / Avot de R. Natan
Derekh Eretz Rabbah
Derekh Eretz Zuta
Ebel / Evel Rabbati
Kalla
Pereq ha-Shalom
Soferim
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Rabbinikus irodalom: Kommentárok stb.

41.8.1.

41.8.2.
41.8.3.
41.8.4.
41.8.5.
41.8.6.
41.8.7.
41.9.
41.10.

Kommentárok a rabbinikus irodalomhoz: Általános és
összefoglaló munkák (a szerző nevének első 3 betűje szerint, a
traktátusok stb. megkülönböztetése nélkül)
Kommentárok: Misna
Kommentárok: Toszefta
Kommentárok: Halákhikus midrások
Kommentárok: Aggádikus (exegétikai és homiletikus) midrások
Kommentárok: Jeruzsálemi Talmud
Kommentárok: Babylóniai Talmud
Szakirodalom a rabbinikus / talmudi irodalomhoz (a szerző
nevének első 3 betűje szerint)
Szótárak, névmutatók, 1exikonok a talmudi irodalomhoz

“Középkori” héber irodalom
42.

42.1.

42.2.
42.2.1.

“Középkori” héber irodalom: Általános és összefoglaló munkák
(szak-bibliográfiák is) (d e :
irodalomtörténeti jellegű
tanulmányok, feldolgozások nem itt; ezek: 81.*.)
Antológiák, gyűjtemények, több szerzőt átfogó kiadások,
anonym szövegek (fordítások is) (amelyeknek anyaga
kronológiailag legkésőbb a középkorban kezdödik)
Szerzők: *–12. sz.(a szerzőnév első 3 betűje szerint) és a rájuk
vonatkozó elsődleges szakirodalom, ugyanazon siglummal)
Maimonides: Művei (a művek általánosan használt címének
rövidítése szerint; d e : gyűjtemények, válogatások stb. a
szerkesztő nevének első 3 betűje szerint) '
Egyedi jelzetek:

.Igg.
.MN.
.PM.
.SM.
.SP.

Iggerot
More nevukhim
Perush ha-mishnayot
Sefer ha-mitzvot
Shemone peraqim

NB: A Mishnei Tora nem itt; ez: 71.1.1.1.

42.2.1.1.
42.3.

Maimonides: Szakirodalom
Szerzők: 13–16. sz. (a szerzőnév első 3 betűje szerint) stb.
(m. f.)
Egyedi jelzet:

.SH.

42.4.

Széfer haszidim

Szerzők: 17–18. sz. (a szerzőnév első 3 betűje szerint) stb.
(m. f.)
NB: Responsum-szerzők, -gyűjtemények stb. nem itt; ezek: 71.3.
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42.5.

Középkori liturgikus költészet (piyyut stb.): Szövegek (ha nem
sorolhatók be szerzők szerint), tanulmányok stb.

…

Liturgikus szövegek
43.
43.1.
43.2.

43.3.

43.4.

43.5.
…

Liturgikus szövegek: Általános és összefoglaló irodalom
(d e : szakirodalom nem itt; ezek: 71.5.)
Sziddur (a szerző / fordító nevének / a cím jellegzetes szavának
első 3 betűje szerint)
Mahzor (a cím jellegzetes szavának / a szerző / fordító nevének
első 3 betűje szerint) (csak egy ünnepre szóló vagy nem teljes
ünnepi imakönyvek is)
Peszah Haggada (fakszimile kiadások és szakirodalom is) (a
Haggada megkülönböztető elnevezésének / a másoló vagy
kiadó nevének első 3 betűje szerint
Egyéb liturgikus szövegek és imakönyvek (tisa be-av, Birkat
ha-mazon, gyász-imák, Szelihot, Tehinnot / Thinesz, imakönyv
nők számára stb.)
Hevra Kaddisa könyvek

Feliratok
44.1.
44.2.

Héber írástörténet, epigráfia
Héber, arámi, szír stb. feliratok, felirat gyűjtemények
(pecsételők feliratai is) (ókortól napjainkig) (nemcsak zsidó
feliratok) (újkori zsidó sírfeliratok is, kivéve ha határozottan
inkább valamely városhoz stb. köthetők pl. mint várostörténeti
monográfia; magyarországi anyag is)
NB: feliratok nyelvtanai stb. nem itt; ezek: 51.1.1. stb.

44.2.1.
44.3.
44.4.
44.5.
44.6.
…
44.8.

Kézikönyvek
a
feliratok,
tanulmányozásához
Elephantine (papiruszok)
Deir Alla
Héber / zsidó numizmatika
Palmyra

felirati

formulák

stb.

Zsidó temetők feliratai (felirat-kiadások, corpusok stb.) (a
városnevek első 3 betűje szerint) (d e : főként fényképes
kiadványok nem itt; ezek: 85.4.)

…
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Kéziratok, incunabula, levéltárak, könyvtárak, héber könyvtörténet
45.

45.1.
45.2.
45.5.

Kézirat-gyűjtemények stb. katalógusai (a városnév vagy a
gyűjtő / tulajdonos nevének első 3 betűje szerint). – Héber
kodikológia: Általános és összefoglaló munkák, feldolgozások
(a szerzőnév első 3 betűje szerint). – Kézirat fakszimile
kiadások, kézirat-gyűjtemények stb. (a városnév vagy a
szerzőnév első 3 betűje szerint)
Incunabulumok, régi könyvek stb. katalógusai (a városnév első
3 betűje szerint)
Levéltárak fond-, irat- stb. jegyzékei (a város- vagy országnév
első 3 betűje szerint)
Héber / zsidó könyvtörténet (nyomdák is)

Geniza
46.

Geniza (amennyiben az adott könyv stb. kizárólag a Kairói
geniza anyagával foglalkozik vagy pedig mert más jelzet alatt –
szerteágazó jellege miatt – nem kerül(het) besorolásra)

…

Héber és arámi nyelvtan
51.
51.1.
51.1.0
51.1.1.
51.1.2.
51.1.3.
51.1.4.

Héber, arámi nyelv
Héber nyelvtan és nyelvkönyv
„Történeti héber”: ókori (epigrafikus) héber, a bibliai hébernek
a tiberiási maszórától eltérő hagyományai (szamaritánus is)
Bibliai („klasszikus”) héber nyelvtan: „tiberiási héber”
Misnai héber nyelvtan
Középkori és egyéb (prae-modern) héber nyelvtan
Modern héber (ivrit) nyelvtan: Általános és összefoglaló
munkák
Egyedi jelzet:

.UTJC.

51.1.4.0.
51.1.4.1.
51.1.4.2.
51.1.4.3.
51.1.4.4.
51.2.
51.2.1.
51.2.2.

51.3.

A University Teaching of Jewish Civilization
nyelvoktatási kiadványai

Ragozási táblázatok (igeragozás stb.)
Ivrit nyelvkönyv, gyakorlókönyv, Alef szint
~, Bét szint
~ Gimel szint
~ Dalet szint és ez fölött
Arámi nyelv
Ó- (bibliai) arámi nyelvtan, ókori arámi feliratok nyelvtana
Post-biblikus (talmudi arámi, keresztény arámi stb.) nyelvtan
(d e : szír és változatai (“asszír” / ajszori), neo-arámi stb. nem
itt; ez: 11.4.4. és 11.4.5.)
Héber és arámi nyelvtörténet, nyelvészeti monográfiák
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Személynevek, névadás
52.

Héber / arámi / zsidó névadás. Nevek. Névtörténet (újkori
anyag is, európai nyelveken is), e tárgykörben kézikönyvek,
útmutatók stb. is. Név-gyűjtemények (kivéve a Holocaust
mártirjainak névjegyzékeit; ezek: 61.9. stb.). Zsidó genealógia

Héber, arámi, ivrit szótár, konkordancia
53.1.
53.2.
…
53. 2.5.
…
53.2.8.
53.3.
53.4.
53.5.
53.5.1.
53.5.2.
…
53.7.

Biblia: Héber, arámi konkordancia
Héber szótár: Biblia
Héber, arámi stb. szótár: Feliratok, holt-tengeri tekercsek stb.
szótárai is
Egyéb bibliai konkordanciák (LXX, magyar stb.)
Arámi szótár
Targum, midrás, Talmud stb. konkordanciák, mutatók
Ivrit / modern héber szótár: Értelmező (egynyelvű)
Ivrit ~ magyar
Ivrit ~ idegen nyelv
Szaknyelvi, különleges tárgyú szótárak, rövidítés-szótár stb.
Egyedi jelzet:

.ALI.
.Tal.

…
53.9.

The Academy of the Hebrew
kiadványai
Talmud lexikális segédkönyv

Language

Jiddis szótár

Bibliographia judaica
55.

55.1.

Bibliográfia: a judaisztika könyvészete, folyóirat-bibliográfiák,
általános bibliográfiai bevezetések, repertóriumok stb.
(közgyűjtemények,
magánkönyvtárak
stb.
katalógusai,
szélesebb körű tematikus bibliográfiai kézikönyvek; d e :
egyéni életmű-bibliográfiák nem itt; ez: 57.3.; egyértelműen a
polcrend valamelyik számához sorolható bibliográfiák: a
megfelelő polcrendi helyen)
Bibliográfiai értékű könyvkereskedelmi katalógusok

A Biblia-magyarázat / Biblia-kritika története
56.1.

A Biblia-magyarázat és Biblia-kutatás története: Általános és
összefoglaló munkák
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56.1.1.
56.1.1.1.
56.1.1.2.
56.1.1.3.
56.1.2.
56.1.3.
56.2.

56.3.
56.3.1.
…
56.9.

Ókor
Órigenés (a személyére és munkáira vonatkozó irodalom; d e :
művei nem itt; ezek: 06.2.x.)
Euszebiosz / Eusebius / Szt. Özséb
Hieronymus / Szt. Jeromos
Középkor
Újkor (tematikus kutatástörténeti monográfiák is)
Zsidó szövegmagyarázat története, elvei, módszerei; cenzúra
stb. (d e : bibliai stb. motivum- és tárgy-történet nem itt; ez:
81.1.4.)
A hebraisztika története (d e : kifejezetten bibliográfiai
munkák nem itt; ez: 55.)
Reuchlin tevékenysége (munkái és a róla szóló irodalom) (d e :
maga a Reuchlin-féle héber nyelvtan nem itt; ez: 51.1.1.Reu.1.)
Biblia-kritika és hasonló (polemikus, apologetikus, obskurus,
racionalizáló stb. is)

“Zsidó tudományok” / Jewish studies
57.

57.1.
57.2.

Az ún. “zsidó tudományok” (Wissenschaft des Judentums) stb.
története: Általános és összefoglaló irodalom (a zsidókra
vonatkozó kutatások története is)
A “Wissenschaft des Judentums”, Lehrhaus stb. műhelyei /
iskolái, a rabbiképző intézetek története
“Jewish Studies” napjainkban
Egyedi jelzet:

.UTJC.

57.2.1.

A “University Teaching of Jewish Civilization”
kiadványai (a beérkezés rendjében sorszámozva)

Zsidó tudományok – Biblia, judaisztika Jewish Studies,
zsidó történelem stb. – tanítása (gyakorlati dolgok is)
Egyedi jelzet:

.ICCJ.
.Oxf.

57.3.

International Council of Christians and Jews (az
általuk kiadott tanulmányok, óratervek stb.)
Oxford Centre for Postgraduate Hebrew Studies /
for Hebrew and Jewish Studies

Personalia / Bio-bibliographica: Újkori / élő tudósok
emlékiratai, önéletrajza, monografikus életrajza, róluk szóló
emlékbeszéd, munkásságukkal foglalkozó ünnepi ülés előadásai
stb., műveik bibliográfiája (személyes bibliográfiák) (d e : nem
a szerző vagy szerkesztő, hanem az illető tudós nevének első 3
betűje szerint)
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57.4.

Tudósok levelezése (d e : szépírók, politikusok stb. levelezése
nem itt; ez mindig a megfelelő kategóriában, pl. Herzl: 65.1.
stb.)

…

Földrajz, országismeret (Izrael)
60.

60.1.
60.2.
60.2.1.
60.3.

Izrael / Palesztina (tág értelemben) földrajza (tanulmányok stb.,
d e : atlasz, egyszerű gyakorlati célú térkép stb. nem itt; ez: 02.,
illetve 19.1.)
Régi térképek és tudományos feldolgozásuk
Régi (forrás értékű) útleírások (ide még 42.x. anyagából is)
Tudelai Benjamin
Képes országismeret
Egyedi jelzet:

.Bib.

60.4.

60.5.

Biblia
(a
képeskönyveknél)

Bibliához

kapcsolódó

Ethnológiai, néprajzi, történeti, topográfiai stb. munkák
(Dalman, Arbeit und Sitte és más hasonló, földrajzi alapokon
nyugvó országismeret)
Helynevek, helynév-lexikonok stb. (Euszebiosz, Onomasztikon
nem itt; ez: 06.2.)

Zsidó városnegyedek
61.7.10.

Zsidónegyedek stb.: város- vagy ország-kalauz jellegű munkák
(amelyekben a történeti anyag dominál) (a városok vagy
városnegyedek nevének első 3 betűje szerint) (d e : kifejezetten
turisztikai munkák, idegenvezetői guide-ok stb. nem itt; ezek:
19.1.; és lásd még a történeti szakrendben is)

Izrael régészete, ásatások, tárgyi emlékanyag
67.

67.1.

Ásatások, régészet, topográfia, “Altertümer” (Izráel, Palesztina,
Nyugat-Elő-Ázsia térsége) (szerzők, kivételes esetben
helynevek első 3 betűje szerint) (a mai izraeli régészetet a maga
teljességében bemutató, sokszerzős munkák, ill. szerzőhöz vagy
szerkesztőhöz nem köthető gyűjteményes kötetek jelzete:
67.Isr. stb.)
Jeruzsálem (régészet, történelem stb.) (a szerző nevének első 3
betűje szerint) (szerzőhöz vagy szerkesztőhöz nem köthető
gyűjteményes kötetek jelzete: 67.1.Jer. stb.)

…
67.5.

Reáliák (flóra, fauna, közlekedés, szállítás stb.)
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Történeti kronológia, rituális naptár
76.

76.1.
…
76.9.

Időszámítás / kronológia, naptár: Egyetemes és általános
irodalom, zsidó időszámítás stb. Kronológiai táblázatok.
Ünnep-kalendáriumok (minden olyasmi, ami a naptár rendjén
halad). Az idő fogalma (d e : asztronómiai és asztronómiaikronológiai táblázatok / matematikai kronológia nem itt; ezek:
17.5.)
Széder / Seder olam (Rabbah – Zutah)
Luah (a főként naptár jellegű évkönyvek is) (cím / intézmény /
szerző, s ezen belül évszám szerinti rendben; az egyszerű
luahok esetében cím / intézmény neve és évszám szerint)

…

Zsidó történelem
61.

Történelem: Zsidó / izraeli történelem:
összefoglaló történeti áttekintések

Általános

és

NB: A több korszakon áthúzódó történeti feldolgozások általában tárgyuk
kezdetének kronologikus “kategóriá” jával egy helyre kerülnek.
Egyedi jelzet:

.Bib.

61.0.
61.1.
61.1.1.
61.1.2.

Biblia
(a
képeskönyveknél)

Bibliához

kapcsolódó

A zsidó történetírás, történeti gondolkodás története
Forrásgyűjtemények a zsidó történelemhez, chrestomathiák:
Általános és több korszakot átfogó gyűjtemények
Forrásgyűjtemények: “Ókor”
Forrásgyűjtemények: Középkor
Egyedi jelzet:

.MGHH.
Texte

61.1.3.

Monumenta Germaniae Historica: Hebräische

Forrásgyűjtemények: Újkor stb.

Zsidó történelem: korszakok
Ókor

61.2.

Zsidó történelem. “Ókor” (= Első–Második Templom kora,
római kor stb.): Összefoglaló feldolgozások
Egyedi jelzetek:

.WHJP.

World History of the Jewish People
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61.2.0.

Bibliai és ókori tárgyú “Kleine Schriften”, egy szerzőtől
származó összegyűjtött tanulmányok, tanulmánygyűjtemények
(hasonló jellegű kolligátumok is)

61.2.1.

Korai történelem, állam kialakulása, az Első Templom kora (az
i. e. 2. évezredi Kanaán, “Palesztina” is)
Az Izráellel szomszédos Nyugat-Elő-Ázsia-i térségek (TranszJordánia, Moáb, Edom / Idumaea, Midján, nabateusok, Petra
stb.) története (i. e. 1. évezred – i. sz. 1. évezred első fele / az
arab hódításig, Szíria a hellénisztikus kor után) (d e : a főként
ékírásos forrásokon alapuló feldolgozások, az i. e. 2. évezreddel
vagy még korábban kezdődő történeti áttekintések, Fönicia stb.
nem itt; ezekhez lásd 29.)
Babylóni fogság
Második Templom (Achaimenida – hellénisztikus – Hasmoneus
kor / “inter-testamentális” kor / ún. “újszövetségi kortörténet”
stb.)

61.2.1.1.

61.2.2.
61.2.3.

Egyedi jelzet:

.JPFC.

61.2.3.1.
61.2.3.5.
61.2.4.
61.2.4.1.
61.2.5.
61.2.5.1.
61.3.
61.3.1.
61.3.2.
61.3.3.
61.3.3.1.
61.3.4.

The Jewish People in the First Century

Elephantine / Syéné (d e : szövegkiadások nem itt; ez: 44.1.)
Történeti szociológia (ókor)
Zsidó háború (66–74) ·
Josephus Flavius személye, tettei; a Josephus Flavius-szal
foglalkozó tudományos irodalom (d e : munkái nem itt; ez: 05.)
Palaestina története: Római kor (lásd 61.3. is)
Bar Kosziba (/ Kochba / Kokhba) felkelés (132–135)
Zsidó történet: Talmudi / rabbinikus kor (a gaonátus végéig)
(lásd 61.2.5. is)
Babylónia: a zsidó diaszpora története
Hellénisztikus és római kori zsidó diaszporák (maga Róma
város és Itália is) (d e : mai diaszporák stb. nem itt; ez: 61.8.1.)
Zsidó életrajzok, személyes monográfiák (i. sz. 1. sz.–*)
Jézus / a zsidó Jézus (Jézus pere, történeti jellegű életrajzok
stb. is)
Zsidó – keresztény, zsidó – “pogány” viszony (ókor–10/11. sz.)
(d e : mai zsidó–keresztény “dialógus” stb. nem itt; ez: 72.3.9.;
a középkori keresztény egyház és a zsidók nem itt; ez: 61.4.5.1.)
Középkor

61.4.
61.4.1.
61.4.2.

Zsidó történelem. Középkor: Összefoglaló feldolgozások
Erec Jiszraél / Palesztina (bizánci és arab uralom) (7. sz.–11.
sz.)
Közel-keleti országok (Bizánc, iszlám / arab országok, Iráq,
Egyiptom, Jemen stb.) (11. sz.–a jelenkorig) (a szerző nevének
első 3 betűje szerint)
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61.4.3.
61.4.3.1.
61.4.3.2.
61.4.4.
61.4.5.
61.4.5.1.
61.4.6.
61.4.7.

Hispánia / Spanyolo: Portugália / Pireneus-fsz.: Vizigót, iszlám
/ arab uralom, keresztény államok (1492-ig)
Kiűzetés
Marrano-k / converso-k
A szefárdi világ (máig terjedően)
Európa / Askenázi világ (1500-ig)
A pápaság / keresztény egyház és a zsidók a középkorban.
Polémiák, hitviták, vitairodalom. 16/17. század; reformáció
Keresztes-háborúk. Latin királyság
Németo. a középkorban
Egyedi jelzet:

.GJ.

61.4.8.
61.5.
61.6.

Germania Judaica

Ausztria a középkorban
Itália
Töröko. (földrajzi értelemben), török uralom alatt álló
területek, Kis-Ázsia, Balkán, Palesztina / Erec Jiszraél (mint a
török birodalom része) stb. (d e : az iszlám országai általában
nem itt; ez: 61.4.3.)
Újkor – jelenkor

61.7.

61.7.1.
61.7.1.1.
61.7.2.

Zsidó történelem. Újkor: Általános és összefoglaló munkák (ide
tartoznak az esetleg a középkorral kezdődő, de főként már az
újkorral foglalkozó munkák is)
Nyugat-Európa
A hagyományos társadalom átalakulása
Németo. Askenázi zsidóság a nyugat-európai országokban:
Általános és összefoglaló munkák (egyedi források is; de
forrásgyűjtemények nem itt; ezek: 61.1.3.)
Egyedi jelzet:

.Deu.

61.7.2.1.
61.7.2.1.1.
61.7.2.2.
61.7.2.2.1.
61.7.2.2.1.1.
61.7.2.2.2.
61.7.2.2.3.
61.7.2.2.4.
61.7.2.2.5.
61.7.2.2.6.
61.7.2.2.7.
61.7.2.3.

Deutschland
jellegtelen)

(ahol

szerzőnév

nincs

vagy

Kora-újkor – ca. 1800
“Hofjuden”
A német felvilágosodás / haszkala
Mendelssohn
Mendelssohnról
Szalonok, szalon-hölgyek
Frankfurt
Hessen
Berlin
Egyéb helytörténeti monográfiák (a helységnév első 3 betűje
szerint)
Németo.: 19–20. századi történelem (d e : Holocaust nem itt;
ez: 61.9.)
Franciao. (a kezdetektől)
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61.7.2.3.1.
61.7.2.4.
61.7.2.5.
61.7.3.
61.7.3.1.

61.7.3.1.1.
61.7.3.2.
61.7.3.2.1.
61.7.3.3.
61.7.3.4.
61.7.3.5.
61.7.3.5.1.
61.7.3.6.
61.7.3.6.1.
61.7.3.6.2.
61.7.3.9.
61.7.3.10.

61.7.5.
61.7.5.1.
61.7.5.2.
…
61.7.5.6.
…
61.7.9.

Dreyfus
Németalföld (a kezdetektől); Hollandia
Anglia (a kezdetektől)
Közép- és Kelet-Európa (a stetl / shtetl általában is)
Ausztria: Általános és összefoglaló munkák, újkor (osztrák
Galicia is), várostörténet (a város nevének első három betűje
szerint) stb.
Bécs
Morva- és Cseho.
Szlovákia
Lengyelo., Litvánia, Galicia
Oroszo., Szovjetunió, Birobidzsan
Ukrajna
Kárpátalja
Balkáni országok: Általában
Románia (Moldva, Bukovina, Dobrudzsa, Besszarábia stb. is,
Erdély amikor Romániához tartozott)
“Jugoszlávia” (illetve a térség)
Egyéb országok: Svájc stb.
Palesztina / Erec Jiszraél (ca. 18–19/20. sz., egészen 1948-ig)
(d e : a szorosan az Izrael Állam előtörténetéhez tartozó
irodalom nem itt; ez: 89.)
Amerika (USA)
Dél-Amerika országai
Kelet (egészen Kínáig); Afrika
“Zsidók” az amerikai életben (nem zsidó minőségükben)
Jelenkori történelem (post-1945), a diaszpora egyetemes
politikai története

Zsidó történelem: Magyarország
NB: A magyarországi zsidó történelmet tág értelemben és mint történelmi
fogalmat fogjuk fel, tehát az ún. “történelmi Magyarország” értelmében. Az
elhatárolás azonban bibliográfiailag szinte megoldhatatlan, így Erdély,
Kárpátalja, Szlovákia, Burgenland, Szlovénia stb. magyar zsidó történetéhez
gyakran lásd az illető országokat is, és fordítva.

69.
69.1.

Történelem: Általános és összefoglaló irodalom, nagyobb
korszakot feldolgozó munkák
Forrásgyűjtemények, forráskiadványok (zsidó vonatkozásaik
miatt
az
önmagukban
magyar
történeti
tárgyú
forrásgyűjtemények is)
Egyedi jelzet:

.MZsO.

Magyar-Zsidó Oklevéltár
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69.1.1.
69.1.2.
69.1.3.
69.2.
69.3.
69.3.1.
…
69.3.5.
…
69.3.8.

Jogszabály-gyűjtemények (d e : az ún. zsidótörvények nem itt;
ezek: 61.9.9.2.1.)
Szabályzatok (hitközségek,
intézmények stb.)
(d e :
helytörténeti jellegű feldolgozások nem itt; ezek: 69.9.)
Egyházak Magyaro.-n (csak zsidó vonatkozásaikban)
Statisztika, demográfia (csak magyarországi vonatkozásban)
(egyetemes zsidó demográfia stb.: 61.8.4.)
Történelmi tárgyú monográfiák, tanulmánygyűjtemények (a
szerző vagy szerkesztő nevének első 3 betűje szerint)
Életrajzi gyűjtemények
Tiszaeszlár (és ami közvetlenül hozzá kapcsolódik)
Zsidó iskolák története; Talmud-Tóra, jesiva stb. (csak
magyarországi vonatkozásban)
Egyedi jelzet:

.Évk.

69.3.8.1.
…
69.5.
…
69.7.
69.7.1.

69.8.

Évkönyv (a mindenkori Zsidó iskola / ~ák /
gimnázium stb. évkönyve; d e : a Rabbiképző
Intézet stb. Évkönyve nem itt; ez: P-*.)

Zsidó iskolai tankönyvek
“A nagy szakadás” (1867), előzményei, következményei
Identitás-viták (feldolgozás, személyes állásfoglalás, vitairat
stb.) (lásd még 61.8.3.)
Emancipációs, asszimilációs stb. viták, polémiák, az ún.
“zsidókérdés” irodalma stb. (pro és contra egyaránt; d e :
antiszemitizmus nem itt; ez: 66.)
Budapest (városrészek elnevezése vagy szerzőnevek első 3
betűje szerint)
Egyedi jelzet:

.BTB.
.TBM.

69.9.
69.9.1.
69.9.2.
69.9.3.
69.10.

69.11.
69.12.

Budapest történetének bibliográfiája
Tanulmányok Budapest Múltjából

Város-, megye-, község- stb. történeti monográfiák (a
községnevek első 3 betűje szerint)
Jizkhor / Memorbukh-ok (a város- vagy községnevek első 3
betűje szerint)
Családi “Memorbukh”-ok, családtörténetek (ön-történetek) stb.
(az illető családnevek első 3 betűje szerint)
Személyes életrajzok, életrajzi monográfiák stb. (d e : tudósok
életrajza nem itt; ez: 57.3.)
Emlékiratok,
visszaemlékezések
(d e :
családtörténeti
szépirodalom stb. nem itt; ez: 95.1.; tudósok visszaemlékezései
stb.: 57.3.)
Irodalmi riportok stb.
Mai állapotok
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…

Szociológia, demográfia, anthropológia (Újkor)
NB: Az ókori zsidó történelem szociológiai nézetéhez: 61.2.3.5.

61.8.
61.8.1.
61.8.2.
61.8.2.1.
61.8.2.2.
61.8.3.

61.8.4.
61.8.4.1.
61.8.5.
…
61.8.9.

Zsidó társadalom az új- és legújabbkori diaszporában (a
Holocaust előtt és ma): Általános és összefoglaló munkák
Diaszpora / galut (általában) (a diaszporához lásd még 61.2.2.,
ill. 61.3.2., 61.7.9.)
Zsidó önigazgatás a diaszporában
Nemzetközi szervezetek
Oktatás, iskolák (d e : Magyaro.-i anyag nem itt; ez: 69.3.8.)
Zsidó identitás, “faj” / “nép”, modernizmus, “zsidókérdés”,
kisebbésgi helyzet (történeti vonatkozású anyag is;
d e : rasszizmus nem itt; ez: 66.9.; magyarországi zsidó
identitás-viták, “zsidókérdés”: 69.7.)
Demográfia: Lélekszám, statisztika, mobilitás stb. (a
magyarországi anyaghoz lásd 69.2.)
Vegyesházasság
Max Weber a zsidóság társadalmi szerepéről (Das antike
Judentum és a viták körülötte)
Egyéb, vegyes (t. k. gender studies, “feminism”, “sexism”,
“masculinity”, homosexuality stb.) (történeti anyag is)

Antiszemitizmus
66.

Antiszemitizmus: Általános és összefoglaló munkák; története
Egyedi jelzetek:

.Ant.
JAF.
VSIC.
VSICAC
VSICACP
VSICAR

66.1.
66.2.
66.3.
…
66.9.

Az Institute of Jewish Affairs (London)
kiadványai
Jahrbuch für Antisemitismusforschung (kötetei
könyvként kezelendök)
The Vidal Sassoon Intemational Center for the
Study of Antisemitism (Jerusalem)
Acta
Posen Papers in Contemporary Antisemitism
Annual Report

Antiszemita irományok
Vérvád: esetleírások, történeti összefoglalás stb.
“Cion bölcsei”
Egyéb rasszizmus
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Holocaust
A Holocaust története általában

61.9.

Holocaust: Általános és összefoglaló munkák
Egyedi jelzet:

.MAA.

61.9.1.

Maamakim

A Holocaust története: Németo.
Egyedi jelzet:

.Hes.

61.9.1.0.

61.9.1.1.
61.9.2.
61.9.3.
61.9.4.

Hessen

Deportálás, koncentrációs táborok, lágerek, gettók stb.:
Általános és összefoglaló irodalom (a városnevek első 3 betűje
szerint)
Auschwitz
A Holocaust története: egyéb országok (d e : Magyaro. nem itt;
ez: 61.9.9.)
Zsidó ellenállás. – Zsidók mentése
Emlékiratok és irodalmi feldolgozások a Holocaust
eseményeiről
Egyedi jelzet:

.LJK.

61.9.5.
61.9.5.1.
61.9.6.
61.9.7.
61.9.7.1.
61.9.8.

Lauder-Javne Könyvek

Zsidóellenes büntettek üldözése és kivizsgálása a háború után;
perek, jóvátétel / kárpótlás stb.
Eichmann-per
A Holocaust utóhatása, “Auschwitz-szindróma”
Politikai, filozófiai, theológiai stb. reflexiók a Holocaustra
“Historikerstreit”
Holocaust múzeumok
A Holocaust Magyarországon

61.9.9.
61.9.9.1.

61.9.9.1.1.
61.9.9.1.2.
61.9.9.2.
61.9.9.2.1.
61.9.9.2.2.
61.9.9.2.3.
61.9.9.3.
61.9.9.3.1.
61.9.9.4.

A Holocaust Magyaro.-on: Általános és összefoglaló munkák
Magyaro.-i deportálások, gettók, lágerek stb. (Körösmező /
Kamenec-Podolszk, és – magyar vonatkozásban – Auschwitz
is)
Budapest (pesti gettó is)
Goldmark-terem
Források: hivatali dokumentumok stb.
Az ún. zsidótörvények és vitáik: Forráskiadványok,
feldolgozások
Munkaszolgálat:
források
(emlékiratjellegű
is)
és
feldolgozások
Halálmenetek
Zsidók mentése
Wallenberg
Emlékiratok, visszaemlékezések (forráskiadvány jellegű
kiadások is) és irodalmi feldolgozások a Holocaust
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eseményeiről (lásd még 95.1. is). Deportálási stb. névjegyzékek
stb. (helynév szerint)
Egyedi jelzet:

.LJK.: Lauder Javne Könyvek

61.9.9.5.
61.9.9.6.

61.9.9.7.
…

Zsidóellenes büntettek kivizsgálása a háború után, háborús
bűnös- és nyilasperek stb.
A Holocaust utóhatása Magyaro.-on, “Auschwitz-szindróma”,
második–harmadik
“Holocaust-generáció”
stb.
Megemlékezések stb. is
Jóvátétel, kárpótlás, vagyoni kérdések

Zsidó vallás, vallási jog, ünnepek
71.
71.0.
71.1.
71.1.1.
71.1.1.1.

Zsidó vallás, judaizmus / Judaism: Általános bevezetések
A Tízparancsolat
Halákha általában; a zsidó jog (modern tanulmányok,
monográfiák, részletkérdések is)
A “kódexek”
Maimonides, Mishnei Tora: Szövegek, fordítások (teljes
kiadások a helynév vagy a kiadó nevének első 3 betűje szerint)
Egyedi jelzet:

.MT.: Mishnei Tora
NB: A részlet-kiadásokat stb. az áttekinthetőség kedvéért a következőképpen
számozzuk. Az MT jelzet mellett kötőjel- és római számmal (!) a könyv, s ez
után esetleg még egy kötőjel- és arab számmal a rész (hilqa) száma; ezt követi
az egyedi jelzet.

71.1.1.1.1.
71.1.1.2.
71.1.1.3.

71.1.1.3.1.

71.1.1.3.2.
71.1.2.
71.2.
71.2.1.
71.2.2.
71.2.3.
71.2.4.

Szakirodalom (csak kimondottan a Mishnei Tora
vonatkozásában)
Jakob ben Aser, Arba turim
Joseph Caro, Sulhan arukh: Szöveg (kiadások, részletek,
kivonatok stb.) (a szerkesztő / kiadó nevének első 3 betűje
szerint)
Irodalom a Sulhan arukh-hoz (d e : a kimondottan Joseph Caro
életével vagy munkásságával általában foglalkozó irodalom
nem itt; ez: 42.4.)
Ganzfried, Qiccur Sulhan arukh és kommentárjai stb. (a
szerkesztő / kiadó nevének első 3 betűje szerint)
Halákhikus kommentárok, hiddusok (novellae), monográfiák
halákhikus témakörökben
Minhag, halákhikus kézikönyvek a zsidó életről, szokásokról
Régi minhag-irodalom
Ünnepek
Micvot (d e : Maimonides nem itt; ez: 42.2.1.SM.)
Rituális tisztaság
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71.2.5.
71.3.

71.3.1.
71.3.2.
…
71.5.
71.6.
71.7.
71.7.1.
71.8.

Kóser vágás / sekhita u-bedika
Responsum-irodalom: Klasszikus szövegek (a rabbinikus
szerző nevének első 3 betűje szerint) (d e : a haszid stb.
Holocaust-responsumok nem itt; ez: 61.9.7.x.). – A nagy
responsum-szerzőkre vonatkozó szakirodalom, életrajzok,
tanulmányok is
Fordítások, antológiák, tanulmányok
Modern “responsum” tipusú halákhikus tanulmányok
Zsidó liturgia
Zsidó ima / ima-szövegek / imakönyvek stb. története (d e :
maguk az imakönyvek stb. nem itt; ez: 43.1.–43.4.)
Homiletikai / prédikációs irodalom: Általános és összefoglaló
munkák; története
Prédikáció-gyűjtemények (magyar anyag is) (a szerzőnév első 3
betűje szerint)
Etikai irodalom, muszar stb.

Izraeli / zsidó vallás története
72.
72.0.
72.1.
72.1.0.
72.1.1.
72.1.2.
72.1.3.

72.1.3.1.

72.2.
72.2.1.
72.2.2.
72.3.
72.3.1.
72.3.2.
72.3.3.
…
72.3.8.

Izraeli / zsidó vallástörténet: Általános és összefoglaló munkák
“Szent könyvek” a zsidó vallásban és általában
Ókori / bibliai zsidó (izraeli) vallás története: Általános és
összefoglaló munkák
Monografikus feldolgozások a bibliai / zsidó vallástörténet
köréből (bibliai / héber / zsidó mitológia stb. is)
Prófétizmus
Apokalyptika
Zsidó vallás az i. e. 2. – i. sz. 1/2. században / a hellénisztikus–
római / inter-testamentális korban / “Jézus korá”-ban stb. (d e :
a holt-tengeri / qumráni közösség vallása nem itt; ez: 37.3.);
“csodák” stb. is
Ókori “irányzatok” (Josephus), szekták / minim, eretnekségek
(azok a keresztény “eretnekségek” is, amelyeknek erősebb zsidó
vonatkozása van)
Messianizmus
Sabbetaj Cvi
Frankisták
Theológia
Theológia a Bibliában
Theológia a rabbinikus, középkori, kora-újkori zsidó
szövegekben
Modern zsidó theológia
Zsidó–iszlám / zsidó–iszlám–keresztény vallási érintkezések
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72.3.9.

Zsidó–keresztény (theológiai stb.) párbeszéd / dialógus
napjainkban
Egyedi jelzetek:

.ICCJ.
WCC.

72.4.

International Council of Christians and Jews
(kiadványaik)
World Council of Churches

Zsidó vallás / judaizmus a talmudi korban: Részlet-kutatások
Egyedi jelzetek:

.AAJ.
.FJ.
.MMAJ.
.MTFJ.
.NPAJ.

73.
73.1.
73.2.
73.3.
73.4.
73.5.

Approaches to Ancient Judaism
Formative Judaism
Method and Meaning in Ancient Judaism
Major Trends in Formative Judaism
New Perspectives on Ancient Judaism

A zsidó vallás irányzatai (d e : az ókori “irányzat”-ok nem itt;
ez: 72.1.3.1.)
Szamaritánusok
Karaiták
Falasa
Szefárdi – askenázi mint vallási (halákhikus) irányzatok
Középkori – újkori zsidó vallás (vallástörténeti szempontból):
Részlet-kutatások, irányzatok (a 18. sz. előtt)
Egyedi jelzet:

.AJMT.

73.5.1.
…
73.5.9.
…
73.7.
73.8.
73.9.
73.9.1.
73.9.1.1.
73.9.2.

Approaches to Judaism in Medieval Times

Varázslás, amulettek stb.
Szombatosság (Erdély)
Szociológiai, valláspszichológiai tanulmányok a zsidó vallás
történetéről stb.
19. századi zsidó reform-mozgalmak
Vallási irányzatok napjainkban (d e : haszidizmus nem itt;
ez: 74.)
Orthodoxia (Samson R. Hirsch munkái is)
Ultra-orthodoxia, szélsőséges irányzatok
Konzervativ
Egyedi jelzet:

.JTS.

73.9.3.
73.9.4.
73.9.5.
73.9.7.
73.9.8.

The Jewish Theological Seminary of America (a
JThS mint intézet vagy testület kiadványai)

Neológia
Reform Judaism
Rabbi
Szociális intézmények, egyletek stb.
Prozelytizmus, betérés a zsidóságba, zsidó vallás terjesztése,
prozelyták, zsidó térítések (a jelenség története, már az ókortól
kezdődően, és morfológiája, eset-történetek stb.)
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73.9.9.

Zsidó kitérés, kikeresztelkedés, zsidó apostaták, zsidókból lett
keresztények (mint vallási / vallástörténeti jelenség) (az
újkorban – napjainkban). Keresztény térítés, zsidómisszió stb. is

Haszidizmus
74.
74.1.
74.1.1.
74.1.1.1.
74.1.1.2.
74.1.1.3.
74.1.1.4.
…
74.1.1.9.
74.1.2.
74.2.
74.2.1.
74.3.
74.3.1.
74.3.2.
74.3.3.
74.3.4.
74.3.5.
74.3.6.
74.3.7.
74.3.8.

74.4.
74.4.1.
74.4.2.

Haszidizmus: Általános és összefoglaló munkák; története
Szövegek
R. Nahman of Bratzlav
Sippurei / “Történetek”
“Wisdom”
Tiqqun
Liqqutei
Szakirodalom (R. Nahman életéhez és tevékenységéhez)
A “Baál Sém Tov”-történetek (fordítás is; d e : Buber
feldolgozása nem itt; ez: 74.3.1.BS.)
Haszid irányzatok a második világháború előtt
Irányzatok Magyarországon
Martin Buber haszid irodalma (d e : a Die Geschichten des
Rabbi Nachman nem itt; ez: 74.1.1.Bub.)
BS.
= Die Legende des Baal Schem
GM.
= Der grosse Maggid und seine Nachfolge
VL.
= Das verborgene Licht
ChB.
= Die chassidischen Bücher
HHG. = Hundert chassidische Geschichten
ECh.
= Die Erzählungen der Chassidim
EGD.
= Erzählungen von Engeln, Geistern und Dämonen;
egyéb
Tanulmányok
GuM. = Gog und Magog
WM.
= Der Weg des Menschen nach der chassidischen
Lehre
Werke, III = Schriften zum Chassidismus
Mai haszidizmus (20. század–)
Habad / Chabad / HaBaD / Lubavicsi
Szatmár / Satmar

“Kleine Schriften”
75.

Vegyes tárgyú összegyűjtött tanulmányok a judaisztika, zsidó
történelem stb. köréből, egy szerző “Kleine Schriften” kötete(i),
tanulmánygyűjtemények (d e : a bibliai és ókori tárgyú “Kleine
Schriften” nem itt; ezek: 61.2.0.; cikkgyűjtemények egyetlen,
egészen szűk tárgykörben mindig a megfelelő kategória jelzete
szerint)
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Irodalom, irodalomtörténet
81.
81.1.

81.1.1.
81.1.2.
81.1.3.
81.1.4.
81.1.5.
…
81.1.9.
81.2.
…
81.7.
81.8.
81.8.1.
81.9.
81.9.1.
81.10.
81.10.1.
81.11.
81.11.1.

Héber / zsidó irodalomtörténet: Általános és összefoglaló
munkák
A Biblia irodalmi elemzése. Szóbeliség, orális költészet,
szöveghagyományozás
(irodalmi
/
irodalomtörténeti
szempontból) stb.
Poétika (parallelizmus, formula stb. is)
Prózai / narrativ szövegek
“A Biblia mint irodalom”
Bibliai motivum- és tárgy-történet, bibliai tematikus
monográfiák stb.
Bibliai folklór
A héber / bibliai költészet a felvilágosodás, romantika stb.
irodalomtudományában
Bibliai ihletésű irodalom (csak szakirodalom)
Új- és legújabb kori héber / zsidó irodalom: Általános és
összefoglaló munkák
Modern nem héber nyelvű zsidó irodalomtörténet: Általános és
összefoglaló munkák a nem magyarországi irodalomról
Modern nem héber nyelvű külföldi zsidó irodalomtörténet:
Szerzői monográfiák stb.
Modern magyarországi zsidó irodalomtörténet: Általános és
összefoglaló munkák
Modern magyarországi zsidó irodalomtörténet: Szerzői
monográfiák stb.
Modern héber (ivrit) nyelvű / izraeli irodalomtörténet:
Általános és összefoglaló munkák
Modern ivrit nyelvű / izraeli irodalomtörténet: Szerzői
monográfiák stb
Jiddis irodalomtörténet: Általános és összefoglaló munkák
Jiddis irodalomtörténet: Írói monográfiák stb.

Zsidó filozófia
82.
82.1.
82.1.1.

Zsidó filozófia / “Jewish thought”: Általános és összefoglaló
munkák
Zsidó filozófia története (összefoglaló filozófia-történeti
áttekintések, tanulmányok)
Ókori zsidó filozófia: Szövegek, története (összefoglalások,
monografikus feldolgozások)

45

82.1.1.1.
…
82.1.1.3.
82.1.1.4.
82.1.2.

82.2.1.
82.2.2.

A bibliai “bölcsesség-irodalom” (mint filozófa)
Alexandriai Philón: Tanulmányok, feldolgozások
A talmudi irodalom filozófatörténeti szempontból
Középkori zsidó filozófia: Története (általános és összefoglaló
munkák, monografikus feldolgozások) (1500-ig) (d e : maguk a
középkori szerzők: szövegek, fordítások, a közvetlenül rájuk
vonatkozó szakirodalom nem itt; ezek: 42.2. – 42.4.)
Újkori zsidó filozófia: Története (a 19/20. század fordulójáig)
Újkori szerzők és rájuk vonatkozó szakirodalom (az illető
nevének első 3 betűje szerint)
NB: Moses Mendelssohn nem itt; ez: 61.7.2.2.1. / 61.7.2.2.1.1.

82.2.2.1.

Spinoza
Egyedi jelzet:

.TThP.

82.2.2.2.

Tractatus theologico-politicus

Salomon Maimon
Egyedi jelzet:

.GW.
.LG.

82.2.2.3.

Gesammelte Werke
Lebensgeschichte

Krochmal
Egyedi jelzet:

.RNK.

82.3.1.
82.3.2.
82.3.2.1.
82.3.2.2.
82.3.2.3.
82.3.2.4.
…

Rabbi Nahman Krohmal

20. századi – jelenkori zsidó filozófia (összefoglalások,
monografikus feldolgozások)
Szerzők és rájuk vonatkozó szakirodalom (az illető nevének
első 3 betűje szerint)
Rosenzweig
Buber (d e : haszid tárgyú könyvei nem itt; ez: 71.1.1.Bub., ill.
74.3.)
Kook
Levinas

Misztikus filozófia, kabbala
83.

Misztika, zsidó misztika: Általános irodalom
Egyedi jelzet:

.Kab.

83.1.
83.1.1.
83.1.2.
83.1.2.1.
83.1.3.
83.1.4.

Kabbala könyvek (Budapest: Makkabi)

Gnósis, ókori zsidó misztika
Széfer jecira
Hékhalot
Szakirodalom
Egyéb szövegek
Kabbala
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NB: Reuchlin kabbalista művei nem itt; ez: 56.3.1.

83.2.
83.3.
83.3.1.
83.4.
83.5.
…
83.8.
83.9.

Haszidei Ashkenaz stb.
Zohar: Kiadások, fordítások
A Zoharra vonatkozó szakirodalom
Zsidó misztika: Szakirodalom
Bahir
Mágia, alkimia stb.; egyéb (gólem stb. is)
Modern obskurus irodalom a zsidó misztika körében

Folklór, néprajz
84.
84.1.
84.1.1.
84.2.
84.3.

…
84.5.
84.5.1.
…
84.7.

Zsidó néprajz és folklór: Általános és összefoglaló munkák,
néprajzi / folklór monográfiák, gyűjtemények
Zsidó zene, zeneszerzők, zenetörténet
Ének- stb. gyűjtemények (magyar anyag is)
Vicc, anekdota, zsidó humor, közmondás stb. (gyűjtemények is)
Zsidó mesegyűjtemények (szövegek, fordítások) (d e : agádafeldolgozások stb. nem itt; ezek: 49.5.9. stb., illetve a
határozottan irodalmi célú átírások stb.: 95. vagy 96.; a mesére
vonatkozó szakirodalom pedig: 84.)
Tárgyi néprajz
Étkezés, szakácskönyv stb.
Álomfejtés

Művészet
85.

Zsidó művészet: Általános és összefoglaló munkák, történeti
feldolgozások
Egyedi jelzet: '
.IJA.

85.1.
85.1.1.
85.2.

85.3.
85.3.1.
85.3.2.
85.3.2.1.

Index of Jewish Art (a kötetek sorszáma a
beérkezés rendje szerint)

Zsidó jelképek stb.
Bibliai témák a képzőművészetben
Életrajzi monográfiák, oeuvre-feldolgozások (katalógusok is)
(az illető művész, esetleg csoport vagy ország nevének /
elnevezésének első 3 betűje szerint)
Zsinagógák, építészet: Általános és összefoglaló munkák
Zsinagógák: Ország-monográfiák (az országnevek első 3 betűje
szerint)
Zsinagógák: Város- és épület-monográfiák (a városnevek első 3
betűje szerint)
Budapest: Dohány utcai zsinagóga
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85.4.
85.4.1.
85.4.2.
85.5.
85.6.

85.7.
85.8.
…

Zsidó temetők (főként általános művek, fényképeket stb.
tartalmazó kiadványok stb.)
Temetők helységek szerint: Egy-egy temető fényképei (a
helységnév első 3 betűje szerint)
Zsidó sírfelirat-gyűjtemények
Zsidó múzeumok katalógusai, kiállítási vezetők stb. (a
városnevek első 3 betűje szerint)
Tárgyi emlékanyag (liturgikus tárgyak, parokhet stb. is)
(monografikus feldolgozások, műfaji kiállítási katalógusok stb.)
(lehetőleg a gyűjtemény vagy a szerzőnév első 3 betűje szerint)
Film, színház stb. (zsidó vonatkozásban)
Fényképek, fénykép-gyűjtemények, fotósok

“Sciences”
86.

86.1.
86.2.
86.3.
…

Természet- és egyéb tudományok: asztronómia, matematika stb.
(csak határozottan zsidó vonatkozásukban): Általános és
összefoglaló munkák
Matematika
Zsidó asztronómia / asztrológia (szövegek is)
Orvosi irodalom

Cionizmus
65.
65.1.
65.1.1.
65.2.
65.3.
65.4.
…
65.8.
65.9.

Cionista mozgalom: Általános és összefoglaló irodalom,
története stb.
Herzl művei (d e : Herzl műveinek héber fordításai nem itt; ez:
89.1.Her.)
Herzlről szóló irodalom
Dokumentumok
Személyek (műveik és a róluk szóló irodalom, az illető nevének
első 3 betűje szerint)
Részletkérdések
Egyértelműen csak a cionizmus magyarországi történetére
vonatkozó anyag
Anti-cionista propaganda
Egyedi jelzet:

.AC.

Szerzői névhez
irományok
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nem

köthető

anti-cionista

Mai Izrael
89.

89.1.
89.1.1.

89.2.
89.3.
89.4.
89.5.
…
89.8.
…

Mai Izrael: Általános és összefoglaló munkák (cionista
Palesztina-irodalom stb. is; d e : ebből a kimondottan földrajzi
leírás nem itt; ez: 60. – Palesztina története Izrael Állam
megalakulása előtt, ha nem szorosan az állam-alapítás történeti
előzményeiről van szó: 61.7.3.10.)
Izrael Állam története (a cionista kezdetek stb. is)
Izraeli politikai életrajzok, jelentős politikai személyiségek
iratai, művei, emlékiratai pályafutásukkal kapcsolatban,
visszaemlékezések, riportok stb. (az illető nevének első 3 betűje
szerint)
Aliyya, briha
Kibbuc
Izraeli–arab viszony
Vallási állapotok Izraelben
Kulturális élet Izraelben

Jiddis
93.
93.1.
93.3.
93.4.
…
93.9.

93.9.1.

Jiddis: Általános és összefoglaló munkák, bevezetések
Nyelvtan
Jiddis szótár: lásd 53.9.
Jiddis nyelvészeti irodalom
Jiddis nyelvű zsidó művelődéstörténet stb.
Jiddis szövegek, irodalom stb.: Antológiák, gyűjtemények
(fordítás is) (a cím / szerző nevének első 3 betűje szerint) (d e :
vicc, vicc-gyűjtemény, közmondás, közmondás-gyűjtemény stb.
nem itt; ez: 84.2.)
Jiddis irodalom: Szerzők (anonym vagy régi szövegek is)
(fordítás jiddisből vagy jiddisre is)

További judeo-nyelvek

(d e : jiddis nem itt; ez: 93.)
(Áttekintések, szószedetek, nyelvtanok, szociolingvisztikai tanulmányok,
mutatványszövegek stb. Szövegek, ha a szakrendben máshová nem sorolhatók.)
94.
A judeo-nyelvekről általában; zsidó szociolektusok egyéb
nyelvekben (ókori judeo-görög is, mint szociolingvisztikai
jelenség; d e : hellenisztikus és római kori judeo-görög nyelvű
irodalom nem itt; ez: 35.5., 36.5., 36.6., stb. alatt)
94.1.
Ladino
94.2
Egyéb judeo-újlatin (Judeo-Romance) nyelvek
94.3
Judeo-arab (d e : judeo-arab nyelven született filozófiai és
rabbinikus művek tematikusan és/vagy szerző szerint: 42, etc.)
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[…]

“Zsidó” (de nem héber nyelvű) szépirodalom
95.

95.1.

Zsidó (de nem héber nyelvű) szépirodalom: Antológiák, több
szerzős gyűjtemények stb. (magyar is, d e : a héber nyelvű
szerzők nem itt; ezek: 96.) (nyelvtől függetlenül a szerkesztők
nevének első három betűje szerint)
Zsidó (nem héber nyelvű) szépirodalom, riport stb. (magyar /
magyarországi / magyarul író zsidó írók is) (nyelvtől
függetlenül mindig az illető / érintett írók nevének első három
betűje szerint) (d e : a héber nyelvű szerzők nem itt; ezek: 96.)

Modern héber nyelvű / izraeli irodalom
96.
96.1.

Modern héber irodalom: Antológiák, gyűjtemények
Modern / újkori héber / ivrit szövegek (modern héber irodalom
és fordításai, ivrit fordítások stb.) (d e : az ivrit nyelvű
történeti, filológiai stb. szakirodalom, történeti monográfiák stb.
mindig a szakrendben) (pl. Bialik versei itt, de Bialik aggádafeldolgozásai: 4l.Mid.Bia.x.)

…

EGYÉB
Kereszténység
NB: Auctorok, források / szövegek és a rájuk vonatkozó primér szakirodalom
általában nem itt; ezekhez lásd 05.2.

109.
109.1.
…
109.1.5.

Kereszténység: Általános és összefoglaló munkák
Kereszténység keletkezése. Ókori kereszténység
Ókori keresztény életrajzok (Petrus / Péter stb.)
NB: Jézushoz lásd 61.3.3.1.; Saul / Paulus / Pálhoz lásd 61.3.3.

109.2.
109.3.
…
109.9.

Keresztény régészet (ókori művészet stb. is)
Keleti kereszténység, keleti egyházak, keleti liturgia stb. (d e :
szír kereszténység nem itt; ez: 111.5.2.)
Kereszténység: egyéb
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“KELET”
98.
98.1.
99.

Orientalisztika: Általános és összefoglaló munkák, vegyes
tanulmánygyűjtemények stb.
„Orientalista Nap”-ok, stb. kötetei
Középiskolai és hasonló tankönyvek stb. az ókori Kelet, Izráel
stb. köréből

…

Egyiptom (ókor) – Afrika
110.
110.1.
110.2.
…
110.8.
110.9.

Egyiptológia; Egyiptom: Általános és összefoglaló munkák
Egyiptomi szövegkiadások, kommentárok (d e : fordítások nem
itt; ezek: 28.2.)
Egyiptomra vonatkozó / egyiptológiai szakirodalom
Etiópia (d e : a falasák nem itt; ez: 73.3.)
Afrika

Arabok – arab országok – iszlám – Dél-Arábia
111.
Arabok – Iszlám: Általános és összefoglaló munkák
111.1.
111.2.

Arab szövegek (fordítások is)
Az arabokra, arab országokra és az iszlámra vonatkozó
szakirodalom (Dél-Arábia is)

Szírek
111.5.
111.5.1.
111.5.2.

Ókori szír világ: Általános és összefoglaló munkák
Szír szövegek (fordítások stb.)
A szírekre / szír kereszténységre vonatkozó szakirodalom

Irán, perzsák, Közép-Ázsia
112.
112.1.
112.2.
…
112.5.

Irán, perzsák stb.: Általános és összefoglaló munkák
Perzsa szövegek (fordítások) (neveknél a jelzetben az Al- és Ibn
mellőzésével)
Iránra, a perzsákra (stb.) vonatkozó szakirodalom
Közép-Ázsia általában; egyéb népei, kultúrái (Baktria is)
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India
113.
113.1.
113.2.

India: Általános és összefoglaló munkák
Indiai szövegek (fordítások)
Indiára (stb.) vonatkozó szakirodalom

Törökország, törökök
114.
114.1.
114.2.

Törökország, törökök stb.: Általános és összefoglaló munkák
Török szövegek (fordítások is)
A törökökre (stb.) vonatkozó szakirodalom

Kaukázus
115.
115.1.
115.2.

Kaukázus: Általános és összefoglaló munkák
Armenia / Örményország
Grúzia

Kína
116.
116.1.
116.2.

Kína: Általános és összefoglaló munkák
Kínai szövegek stb.
Kínára vonatkozó szakirodalom

ELŐ-JELZETEK
NB: A D-, F-, K-, P- és T- elő-jelzetek és a könyv-katalógus “kategória-” és
“egyedi” jelzetei egységes rendszert alkotnak,. ezért ugyanaz a szám csak
egyszer adható ki.

AUDIO-VIZUÁLIS
AV-

Hang- / film- stb. kazetta

CD
CD-

CD-ROM
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DISSZERTÁCIÓ
D-

Disszertáció, szakdolgozat (maguk a dolgozatok a computerkatalógusban a könyvekhez hasonlóán polcrendi számot
kapnak, D- elő-jelzettel, de tárolásuk a polcon külön, a szerző
nevének első 3 betűje szerint)

KÜLÖNLENYOMAT
K-

Különlenyomat / Separatum / Offprint (Tárolásuk külön
szekrényben, szerzői betűrend + érkezési rendben, d e : maguk
a klny.-ok a computer-katalógusban a könyvekhez hasonlóan
polcrendi számot kapnak, K- elő-jelzettel)
NB: A K- elő-jelzet és a könyv-katalógus “kategória-” és “egyedi” jelzetei
egységes rendszert alkotnak, ezért ugyanaz a szám csak egyszer adható ki.

FOLYÓIRAT
P-

Periodikum / folyóirat stb. (a cím közkeletű tudományos
rövidítése + kötetszám) (pl. P-JCS.39.; füzet vagy töredékkötet esetén: P-JCS.39./II; kötetszám nélkül megjelenő
folyóiratok esetében az évszám utolsó 3 jegye: P-JCS.969.; az
évszázad/évezred-váltást jelölni nem tudjuk, de a polcon ilyen
esetekben a kronológiai rendet kell érvényesíteni)
NB: A P- elő-jelzet után a folyóirat szokásos tudományos rövidítése szerepel,
ezt követi a kötetszám vagy rövidítve az évszám (több évet átfogó kötet esetén
a kezdő évszám).
Egyedi jelzet:

.MZsE.

“Magyar Zsidó Évkönyv” (fiktiv cím)
(mindenféle zsidó évkönyv, kivéve a Rabbiképző
és utód-intézményei évkönyveit)

MASTER COPY
M-

Master copy (tankönyvként használt könyvek,
táblázatok stb.; NB: csak ebből másolható)
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cikkek,

RÉGI
R-

Régi (1850 előtti) vagy különleges kezelést igénylő, például,
kicsiny (16º vagy kisebb, mini stb.) méretű könyvek stb.

TÉRKÉP
T-

Térképek, térképgyűjtemények, atlaszok (a 02., 19.2. és 19.3.,
illetve 60.1. jelzetekkel) (a külön tárolás elősegítése végett)
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