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Egyéb segédletek: 

A kurzus célja megismertetni a hallgatókat a zsidóság (zsidó nép, nemzet, állam, vallásközösség) újkori történetével a váltakozó 
földrajzi helyszíneken a felvilágosodás korától A 19-20. század fordulójáig  A szűkebben vett történelmi eseményeken túlmenően a 
kurzus a maga komplexitásában vizsgálja a zsidó gazdaság- és társadalomtörténet, művelődéstörténet és eszmetörténet több 
évezredes útjának a megadott időkeretek közé eső szegmensét, nem öncélként, hanem mint a szellemi áramlatok hordozóját, 
fenntartóját és eredményét. Az előadások egyben általános bevezetőül szolgálnak a forrásokban és szakirodalomban való 
eligazodáshoz hozzájárulva ily módon a hallgatók jövőbeli önálló kutatómunkájához is.
A tananyag leírása:
1) Felvilágosodás Európában
2) A Haskala
3) Az első emancipáció
4) Az orosz birodalom zsidósága a 18-19. század folyamán
5) A modern antiszemitizmus és a fajelmélet
6) Magyarországi zsidó történet a 18. században
7) Viták az emancipációról a reformkorban
8) Zsidó csoportstratégiák a 19. század első felében Magyarországon
9) Emancipáció, recepció és a szakadás
10) Nemzeteszme és középosztályvita a zsidókérdés összefüggésében a dualizmus korában
11) Politikai antiszemitizmus Magyarországon
12) Zsidó csoportstratégiák a felekezeti sajtó tükrében az első világháború előtt
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