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Az óra tartalmi ismertetése: 
A szeminárium a magyarországi zsidóság történetét a magyar történelem kontextusába ágyazva 

vizsgálja három alapvető korszakban: 1867 előtt, 1867 és 1918 között, illetve 1918 és 1945 között. A 

19. századot megelőző periódus eseményeinek áttekintését követően foglalkozik az emancipáció 

közvetlen előzményeivel és megvalósulásának következményeivel, majd az első világháború 

elvesztését követő történésekkel a holokauszttal bezárólag. A kurzus kitér a zsidó-keresztény viszony 

alakulásának, az antiszemitizmus korszakbeli színeváltozásainak és intenzitásbeli váltásainak 

bemutatására, de foglalkozik a zsidóság gazdasági-társadalmi helyzetének, kulturális 

jellegzetességeinek és intézményrendszerének vizsgálatával is. A szeminárium tematikája a 

helytörténeti vonatkozások elemzésével zárul. 

Az óra tematikája (12 hétre lebontva): 

1. A zsidóság 19. század előtti megjelenésének és megtelepedésének jellegzetességei 
2. Az emancipáció útján: gazdasági-társadalmi helyzet és a politikai jogok kérdése 1867-ig 
3. Az emancipáció gyakorlati megvalósulása és következményei a zsidóságra nézve. Az asszimiláció 

problematikája 

4. Az emancipáció következményei a zsidó-keresztény kapcsolatokra. Az antiszemitizmus formái 
5. Mindennapi élet a századfordulón: gazdasági-társadalmi viszonyok, kultúra, intézményrendszer 
6. Az első világháború, a forradalmak és Trianon következményei. Helyzetkép az 1920-as években 
7. A gazdasági válság és a változó külpolitikai környezet hatásai. Zsidótörvények a német megszállásig 

8. A magyar zsidóság tragédiája: 1944. március 19.–1945. május 8. 
9. Magyarországi reakciók és a felelősség kérdése 
10. Külföldi reakciók 
11. A miskolci zsidóság története. Helytörténeti séta 
12. Zárthelyi dolgozat 
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