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Témakör

1. óra A tárgyalt korszak(ok) behatárolása

2. óra A jiddis irodalom
3. óra A szefárd irodalom – folklór és irodalom, a modern szefárd költészet
4. óra A többségi nyelvű zsidó irodalom Európában és Amerikában; a fő központok – szövegelemzés
5. óra A magyarországi zsidó irodalom kezdetei; Schulhof Izsák; a haszkala hatása Magyarországon; a
reformkor és a szabadságharc – (Diósy, Reich, Friedman S., Szegfi) - Zsidóábrázolások a korabeli
magyar irodalomban – a szabadságharc bukása - és az emancipációs törvény közötti időszak (1849-1867)
6. óra Az emancipáció évtizedeinek zsidó irodalma (Ormódi Bertalan, Makai Emil, Kiss József)
7. óra A magyar zsidó irodalom létformái, kérdései és válaszai az 1880-as évektől a soáig
8. óra A holokauszt-irodalom a világirodalomban és a magyar irodalomban
9. óra Az 1945 után zsidó irodalom Magyarországon – problémák, súlypontok – szövegelemzés
10. óra A modern héber irodalom kezdetei; Bialik és Csenihovszki, az első ereci nemzedékek (Avigdor
Hameiri, Rachel, Avraham Slonszki, Natan Alterman, Lea Goldberg, S. Y. Agnon)
11. óra Az izraeli irodalom fő változásai 1948 óta
12. óra Jehuda Amichai költészete és a kortárs próza – szövegelemzés
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