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Irodalom- és tudománytörténeti bevezetés 2. 
 
Az elıadás célja: 
Az elızı félévi elıadás-sorozat ismereteire építve ebben a szemeszterben 
kronológiailag továbbhaladunk, és célunk az, hogy áttekintést adjunk a Biblia utáni 
héber nyelvő, ill. zsidó irodalom-, tudomány-, valamint mővelıdéstörténet 
legfontosabb korszakairól, irányzatairól, mőfajairól, jelenségeirıl − az ókortól kezdve 
napjainkig. Hogy a tudományos színvonalat biztosítani tudjuk, az egyes elıadások 
megtartására az adott területek szakértıit kértük fel.   
 
A jegyszerzés feltételei: 
Az elıadások jegyzetei, valamint a kijelölt szakirodalom alapján félév végén írásbeli 
vizsgán adnak számot a hallgatók tudásukról.  
 
Tematika: 

1. Misna és Talmud − elıadó: Turán Tamás 
2. A midrások − elıadó: Turán Tamás 
3. A klasszikus rabbinikus mőfajok (responzum, Talmud-kommentár, kódex-

irodalom stb.) − elıadó: Turán Tamás 
4. Qumrán: a holt-tengeri tekercsek irodalma − elıadó: Xeravits Géza 
5. Középkor 1.: a „judeo-arab világ“ (filozófia-szellemtörténet, nyelvhasználat) 

− elıadó: Dobos Károly 
6. Középkor 2.: a héber nyelvő költészet (pijjutok; vallásos és világi költészet, 

héber nyelvtörténet) − elıadó: Koltai Kornélia 
7. Héber nyelvő történeti irodalom a közép- és kora-újkorban − elıadó: 

Komoróczy Géza 
8. Haszkala − a nyelvújítás irodalma − elıadó: Bányai Viktória 
9. Jiddis nyelvő irodalom − elıadó: Komoróczy Szonja Ráhel 
10. Héber nyelvő szépirodalom Magyarországon − elıadó: Bányai Viktória 
11. Magyar-zsidó irodalom − elıadó: Koltai Kornélia 
12. Kortárs(-posztmodern) izraeli irodalom − elıadó: Uri Asaf  

 
Kötelezı szakirodalom: 
Stemberger, Günter / Dobos Károly, ford. A zsidó irodalom története (Budapest: 

Osiris, 2001) 
 
Szöveggyőjtemények: 
Frisch Ármin / Patai József versfordításai, Szemelvények a Biblia utáni zsidó 

irodalomból (Budapest: Pallas Irodalmi és Nyomdai Részvénytársaság, 1906) 
Scheiber Sándor, szerk., jegyz. / Kıbányai János, utószó, A feliratoktól a 

felvilágosodásig. Zsidó irodalomtörténeti olvasmányok (Múlt és Jövı Könyvek; 
New York – Budapest – Jeruzsálem: Múlt és Jövı Lap-és Könyvkiadó, 1997)  

Ajánlott szakirodalom: 
Kecskeméti Ármin / Borsányi Ferenc, bev., A zsidó irodalom története, I-II (reprint, 
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hn., Bethlen Gábor Könyvkiadó, 1994; er. Adatok: IMIT, 1908-1909), a vonatkozó 
fejezetek 

Allerhand, Jacob / Lichtmann Tamás, A Talmudtól a felvilágosodásig (Budapest: 
Filum, é.n.), különös tekintettel az irodalomtörténeti vonatkozásokra  

 
Megjegyzés:  
Az egyes témakörökhöz a felkért elıadók jelölik ki a további kötelezı, ill. ajánlott 
szakirodalmat – a tanszéki panel-elıadás hagyományainak megfelelıen. 
 


