
Feladatlap a Magyar Zsidó Levéltár „Héber betűk világa” című 

foglalkozásához 

 

A feladatlap kitöltője: …………………………………………………………….. 

 

Írd le a nevedet héber betűkkel! (Vigyázz az írás irányára!) 

 

……………………………………………………………………………………… 

 

 

A levéltári foglalkozást a Dohány utcai zsinagóga épületében tartjuk. 

A kapu feletti felirat megjelölt betűi segítségével állapítsd meg, hogy 

melyik évben avatták fel a zsinagógát!  

(A zsidó dátum átszámításhoz a kapott értékhez 1240–et kell hozzáadni, 

hogy megfeleljen a polgári időszámítás évének.)  

 

A felavatás éve: ………………… 

 

 

Az alábbi feliraton egy város nevét olvashatod úgy, ahogyan azt 

1828–ban leírták.  

 

 

 

Hogyan hangzik a városnév? …………………………………………………… 

 

Melyik mai várost jelöli? …………………………………………………………. 

 

Mi lehet az oka a helyesírási különbségnek? (gondolj a magyar 

városiasodás társadalomtörténetére is!)  

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………..........................   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Írd le a fent látható héber betűs szöveget, betűről betűre!  

 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

Milyen nyelvű a szöveg? ………………………………………………………… 

 

Mit jelent magyarul? ……………………………………………………………… 

 



Olvasd el a két mellékelt idézetet!  

Mi változhatott meg időközben?  

Keressetek magyarázatot a két szövegben foglaltak értelmezésére! 

Vitassátok meg az egyik, illetve a másik álláspontot képviselve! 

 

„Feléd közeleg sietve beszédem, héber nyelv, minden nyelv anyja, te! 

Hiszen te tanítasz meg minket magának az Istennek és az isteni 

dolgoknak ismeretére, te nyújtod az ember és az emberi dolgok igaz rajzát, 

egyedül te írod elő a jobb élet elnyerésének igaz útját. Téged a felséges 

Isten teremtett az első ember számára. Ő maga általad szólott. Ádám 

téged használt a paradicsomban, és téged használt az újonnan született 

világ. A zord Mózes, a homályos próféták, kegyetlen királyok beszéde 

általad vált oly gördülékennyé, oly világossá és ékes szavúvá. Te szent 

vagy, bölcs vagy, isteni vagy. Ha minden más nyelv elenyészik is, te 

fennmaradsz. Az örök életben is téged fognak használni. Mily kedves, mily 

kellemes,, hallgatóim, tudósnak ismernie ezt a nyelvet, mely egyedül 

tartalmazza az igaz bölcsességet; mely egyetlen nyelvként teremtetett a 

világ kezdeteivel egy időben; mely Krisztus előtt minden szentnek 

anyanyelve volt; melyen a szent könyvek nagyobb részének sorait rótták. 

(…)  

Aki a rabbinusok nélkül az Ószövetséget magyarázni próbálja, Munster 

tanúsága szerint esztelenül cselekszik.” 

(Apáczai Csere János: A bölcsesség tanulásáról,1653) 

 

 

„Negyedszer: Mivel a zsidók legtöbb könyve olyan nyelven íródott, amely a szent, 
azaz szoros értelemben vett héber nyelvtől nagymértékben különbözik, és amely a 
Királyi Egyetem tagjai előtt teljességgel ismeretlen, s ezért ő szent királyi felsége által 
kegyesen előírt elvek alapján azokat cenzúrázni nem lehet, s mivel köztudott, hogy 
főként a műveltebb zsidók kivált az ilyen könyvek olvasása révén gyakorolják 
magukat saját nyelvük használatában, ezért a zsidó nyelvek kiirtásának 
meggyorsítása, egyszersmind a tartományokban használatos nyelvek elterjesztése 
érdekében kegyesen elrendeljük, hogy a tiszta héber nyelven írt könyvek kivételével, 
amelyek a zsidóknál a szoros értelemben vett szent és rituális könyvek csoportjába 
tartoznak, és amelyek e nép istentisztelete, szertartásai valamint imádságai 
végzéséhez szükségesek, minden egyéb bármilyen csoportba sorolható könyv – akár 
riszta héber, akár romlott zsidó nyelven, akár pusztán csak zsidó betűkkel íródott 

– kinyomtatása vagy országainkba történő behozatala teljességgel a lehető 
legszigorúbban tiltassék meg. (…)” 
(Részlet II. József rendeletéből, 1783.) 
 
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
……………………………………………………………………… 
 
 
Nézz utána az interneten a zsidó hanukkai játék, a trenderli 
szabályainak!  
 
Mi a trenderli? ……………………………………………………… 
Hányan játszhatják? ………………………………………………… 
Minek a rövidítése a nun– gimel – hé – sin betűsor?  
……………………………………………………………………… 
Mire utal a rövidítés? 
……………………………………………………………………… 
A játékszabályokat követve melyik betűnek mi a jelentése?  
………………………………………………………………………
……………………………………………………………………… 
Honnan származik az információ? 
……………………………………………………………………….. 
 
 
Foglald össze röviden az alábbi fogalmak jelentését:  
 
Cenzor:  
 
Geniza:  
 
Talmud:  
 
 

 


