PAr,YAz.A't l KliRAs
Az Orszigos Rabbik6pzrt

-

Zsido Egyetem ds a MAZSIHISZ pd:lyi:zatot hirdet egyetemi hallgatok szimAla A

p6ly6zat cdlja olyan egyeremi hallgat6k tudom6nyos nrunk6j6nak elismerese ds tovdbbi kutat6sainak biitoritasa,

akik zsid6 tdrtdnelemmel, kult(rrr4val szeretn€nek foglalkozni. Az idei kiirrisban hdrom rragy zsido kozdssdg ds a
budapesri imaszobdk tiirtdnetdnek helytorldneti -iellegii f'etdolgozdsdfa helyeztllk a hangsilyt. a cdl a nregldv6
isnreretek elmdlyitdse. rendszerezdse, n'todern tudonlAnyos megkOzelit€sek szerinti iriragondol6sa, valamint az

adott kozOssdg tortenetdt kutat6 szakemberek munk6j6nak megismerdse, beledtlve az interj0kdszitdst. A
pitlyLzato| alapkdpzesben, mesterl(dpzdsben, egysdges osztatlan l(dpzdsben ds doktofi kdpzdsbeD tanulo
hal lgat6k egyardnt rdszt vehetnel<.

PALYAZATI TEMAI( 65 LEiRASUK;
KOZOSSEGEK EMLEKEZETE

-

MAKO, MISKoLC ES NeCyrAr-16 zslD6 KOZOSSEGEI 65

KIEMELKEDO SZT]MIiLYISEGEI, BUDAPESTI IMASZOBAK TORTliNETE
A 2018/19-es tandv ndgy vetaszthat6 tdnrdja koziil h6ronr tdma egy-egy nagy rr0ltLi zsid6 kozossdg tdnenetdnel(
kutatiiset es feldolgozrisdt tiizi ki cdlul, a negyedik pedig a budapesti imaszob6k tdftdnetdnek feldolgozdsat. Az
els6 hiirorn esetben a dolgozat tdmaja vagy Mako vagy Miskolc vagy Nagyk6l16 zsido kOzossdgeinek tortdnete'

vallAsi dlete, egy-egy kierrelkedo rabbiszemdlyisegdnek vagy vezetojenek.

vi[igi

szem€lyisdgenek elete is

munkdssdga is lehet. Egy kiviilasztott id6szak, esemdny vagy egy int€zrndny (zsinagoga, chevra kadisa. mikve.

iskola, niiegylet) tortdnetdnek 6s mi.ikdddsdnek feldolgozdsa eppigy talgya lehet a dolgozatnak, mint a helyi
zsid6 k6z6ssdg szerepe, hozz jituldsa a vdros fejl6ddsdhez.

A kutatdshoz ds a feldolgozris6hoz a helyi

zsid6

hitkitzseggel, levdlt6ral<kal, l(Onyvtdrakkal €s helytortdndszekkel folytatott egytittm r:ikdddst j avasoliuk, tov6bba

a

helyi zsid6 tdrtdnelenlmel lbglalkozo tOfidndszek. levdltafosok, helyt6ftdndszek nrunkdidnak szdlesebb kijril
megismeneGsdt, illctvc integfaldsat is. A negyedik terna esetiben a dolgozat az Osszes vagy csak egy-egy
imaszoba, stiblech tdrtdnetet is feldolgozhatja.

L

Kdzdssesek emlekezete Mal6

A uak6i

zsidosdg t6rtdnetdvel, emldl<ezetdvel es enrldl<eivel t0bb kivril6 szakember

szakdolgozat foglalkozott
felkutatdsa, szemdlyes

ds foglalkozili. A cel ezert eddig esetleg nenl isrIe

,

is

tanulmeny,

publil(6lt fofr6sok

interjik keszitdse es elemzdse, egy-egy intdznrdny tdddnetenek megirasa

vagy

Mak6hoz kdtheto jeles zsid6 szemdlyisdgek, rabbik ds vil6gi szem€lyisegek, dletdnek ds munk6ssAgAnak
t'eldolgoziisa. Kecskemdti Armin. Vorhangd Mozes. Fischel Antal Enoch. Makai Enril, Pulitzer Jozsef, Ldw

Moritz vagy mds hires szerndlyisdgek rnunkilssiigit

ds a vdroshoz

filzodd kapcsolatukat benlutato dolgoz?tok

melleu a mak6i hagyma nemzetkOzi elterjesztdsdben kiemelkedo szerepet jdtszo kereskedok 6letritjdnak
ben]utat6 dolgozatokat is varunk.

2.

- Misl(olc
a l9 szazadtol egiszen

Kdzdsseqek emldkezete

Misl<olc zsid6siiga

a holokaLrsztig egyil<e volt az orszdg egyil( legndpesebb zsid6

kiizossdgdnek. l<i.ilOnOsen hiresek voltal( a v6r'os jesivdi, anrelyekben szamos ismert szemdlyiseg tanult.

tdbbel( kdzdtt az elsd jelentds magyaf zsid6 l(61t6, Kiss Jozsef is, emellett a f6nykorban kdt zsid6 elemi
iskola is mijkodtitt a vafosban. Az oktatasi ilrtdzndnyek tOftdnetdnek, rendszerdnek, vall6si-szellemi
kozponti szerepdnek vagy egydb zsido int6zmenyek tortdnetdnek feldolgozisa mellett a miskolci zsiddsdg
tdrrinerdnek, egy-egy ko$zal(iinak es a varos dletdben betdltott szerepdnek benlutatdsat is vdrjuk
Lehetsdges temakdnt.javasoljuk egy-egy miskolci sztiletesL'r, ott tanulo vagy tevdlienykedo neves rabbi

Klein Mdr, Fischmann M6zes, Hillel LichtensteiD

-

tud6s, mtivdsz vagy kozdleti szemelyisdg

-

Kiss Jozsel

-

az els6 magyaul ir.6 zsid6 kitlt6, Heilprin Mihely, orm6di Bertalan, ormddi Vilnros, Ferenczi sdndor
vagy eddig kevdsbd ismert jeles szemdlyis€g dletitJ6t ds vdfoshoz filzdd0 viszonydt is

L

I(Ozossdsek em ldkezete--N4$1bll9

Nagykell6 az egyik legismertebb zsido zariindokhely, ahol a rnagyarorsziigi haszidizmus alapitojanak, Taub

Eizik lzs6knak siremldke tal6lhat6. Szer'trdlydhez ftizodik tiibbek ktizott az egyik legismertebb zsido ndpdal,
a

5z6l a kakas mdr szfiletdse is; a p6sztofi{rtol tanult dalt a rabbi egdszitette ki

a

jol

ismert heber szdveggel.

A nagykdll6i zsid6 toddnelenl emellett szdnros, eddig kevdssd kutatott vagy feltiitl kutatasi

td

iit is kindl, az

a
els6 zsid6 k6z6ssdgek nregteleped€sdt6l a ktilitnbozo intdzlndnyek munkdssdganak feldolgoziisan keresztiil

v6ros dletdben vald rdszvdtel benruratAsAig. Nagykdllon sziiletert Anros lmle festontlivdsz is, akinek
tdma,
m0vdszeteben sz6lnos umldst tal6lunk szul6varosara, aminek bemLrutasa epp0gy lehelseges dolgozati

mint a zsid6 kozossdg kevdsb€ isntert, de a kdzdssdgben vagy varosban fontos szefepet betijlt6
szerndlyisdgei dletirtj6nak feltdrasa
4.

l(ozossdgek emldkezet€

-

Budapesti inaszobdLk toddnete

Az elmult eyszalzadban a budapesti zsid6 vallasos dlet fontos mikrokozpontjaivd valtak azok a

kis

irnaszob6k (stiblech), arnelyek a zsinag6giik mellett az imiidkoz6s, a tanulas 6s a hagyom6ny megorz6s6t es
rov6bbadAsdt biztositott6l( ds biztositjrik, ds egyirttal a l(dzdssegek 6piteseben is nagy szerepet.iatszottak es

jatszanak. llyen inraszobhk volrak tdbbek kozon a visegr6di. a losika. a Dessewfty. az Akiicfa, a Dobozi,

Dob,a Kazinczy, a Carcy

Lrtcai

is

a Teleki

tdri

a

imaszobdk, anelyek kdzi.ll a Visegredi utcai es a Teleki

tdri a nrai napig is aktivan miikodik. A dolgozatban ezelcnek az imaszobdknak a tordnetdt lehet feldolgozni'
ak6r az 6sszes, aker csak egy toftdnetdt bemutatva, szemdlyes interjtl(, beszdlgetdsek ds tortdnetel( alaPjdn.

FORMAI, BIBLIOGRAFIAI, I-IIVATI(OZASI KOVETELMENYEKi
A dolgozatok terjedelme: minimum i0 ezer maximum 60 ezer karakter
mdsfeles sortiiv, Tinres New Roman l2-es betfitipus

Hivatl(oziisok ds irodalomjegyzdl<: APA lendszete alapian. Rdszletes leirds:

http://ed u.u-szeged.h u/mped/doc/mpstil. htm I (Lasd a,,Hivatkoz6s" rdszt) vagy:
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A cimlapon a kOvetkezo inforrnAci6k szerepelhetnek: a dolgozat cirne,.ielige

ds ddtum.

A cimlapon

ds a

dolgozaton nent jelenhet meg setn a palyiiz6. sern a t'els6oktat6si intdzmdny neve, es semmilyen egydb,
szemdlydle uial6 adat.

A PALYAZATI ANYAG TARTALMA:

-

Jeligevel elldtott dolgozat

ldegen nyelvai osszefoglald 1500-2000 kalaktel terjedelemben, angol, ndmet, hdbef, francia, spanyol,
olasz vagy orosz nyelven. Egydb idegen nyelveken csak akkor', ha a t€ma sPecialitasa ezt igazolia

-

Honlap16l tetolthet6 iit'tap, amely a szemdlyi ndatokat

ds

a.ieligil

is taflalmazza

A PALYAZAT BENYOJTASANAK HATARIDEJE ES MODJA
A dolgozatokat PDF-form6tumban lehet eljuttatni az elnok@mazsihisz.hu e-mail cimre

Hatd rid6: 2019.

febrrrir

20.

A PALYAZAT ELBiRALASA
A jeligds dolgozatokat a MAZSIHISZ altal felkdrr Deves egyetemi tanarok ds kutatok, valanlint a MAZSIHISZ
vezetdse birel.ja el. A di.iazottakat a diidtadas idoponti6rol ds helyszinerol levdlben d|1esitiLik. az eredn]dnyeket ds
a di.iAtad6 helyszindt ds

d6tunat a honlapon

ds a sajtdban is

kozoljilk. A hiiron tdrrdt egyi.itt bir6ljuk el.

DiJAK

Elso

dij:

100 e FT ds egy fdre szol6 izraeli reptilojegy-voucher, oklevdl ds egy

dvig

eghivd a MAZSIHISZ dltal szervezett

ku

lturelis{udo manyos

esemenyeKre

Mrisodik

70 ezer forint, egy evig meghiv6 a MAZSIHISZ altal szervezett

dij:

l(u ltu fd I is-tud

l0

Harnadikdij:

onrinyos esemdnyel(re

eze| forint. oklevdl. egy dvig neghivo

a MAZSIIIISZ

ellal

szervezett l(ultufal is-tudonlanyos esenldnyekre

Negyedik-hatodik

dij

20-20 ezer folint eddkii konyvv6sdrlesi utalv6ny, egy dvig nreghivd

MAZSIHISZ altal szervezett kulturiilis-tudomdrryos esemdnyekre

A palydzat nregvalosul6sit Baldzs Pdl adonrAnvAval tdrtogatta.

a

