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                                                   ÓRAVÁZLAT 
 
 
Kitűzött célok: A szeminárium célja, hogy megismertesse a hallgatókat a zsidóságot érintő 
fogalmakkal, ezek meghatározásaival, önálló definiálhatóságával, a zsidó néprajzzal, 
szokásokkal, a zsidó vallás liturgikus elemeivel a zsidó emberek, családok mindennapjain 
keresztül. A vizsgált korszak az 1800-as évek elejétől napjainkig terjedő időszak. 
 
A tanórák felépítése hármas tagozódású: 
- napi aktualitás, a zsidóságot érintő események 
- a tanóra fő tematikus anyaga 
- a fő anyaghoz kapcsolható művészeti alkotások bemutatása (szépirodalom, filmművészet, 
zenei vonatkozások) azok párhuzamba állítása. 
  
A szeminárium tematikája: 
 
1. alkalom: a zsidóság meghatározása társadalmi, etnikai, vallási, történelmi, kulturális 
szempontokból. 
Képek a magyar területen élő zsidóság életéből. 
  
2. alkalom: a zsidóság történelme (szefard – askenaz – haszid – ortodox – neológ – status quo 
ante) 
 
3. alkalom: zsidó szimbólumok, jelképek 



 
4. alkalom: minden, ami a zsidóság tárgyi kultúrájával kapcsolatos 
  
5. alkalom: a kutatás meghatározása a terepmunka vonatkozásában „álinterjú” kérdései zsidó 
származású interjúalanyokhoz.(„Te mit kérdeznél…?”) 
 Összevetés a Centropa által készített életinterjúk kérdéssorával 
  
6. alkalom: a zsidó család – családfa készítése (saját) 
Összevetés a Centropa családfa készítésének módszerével  
hétköznapok bemutatása 
 
7. alkalom: a szombat ünnepe 
  
8. alkalom: ünnepek (ros hasano – jom kipur – szukkot – hanuka tu bisvat – purim – peszah) 
  
9. alkalom: zsidó sorsok, életút interjúk bemutatása 
 Centropa filmek bemutatása 
  
10. alkalom: sztereotípiák a zsidósággal szemben – történelmi áttekintés napjainkig 
  
11. alkalom: zsidófolklór a holokauszt alatt (képek, filmrészletek) 
 
  
12. alkalom: a debreceni zsidóságról (történelmi bemutatás és séta a debreceni zsidó 
negyedben- szakrális terek 
  
  
Számonkérés: - szóbeli vizsga 
 

- vizsga kiváltható a témához kapcsolódó interjú készítésével és annak feldolgozásával. 
- Amennyiben nem ezt választják, a vizsga egy beszélgetés a szemináriumon 

elhangzottak alapján, illetve a megadott szakirodalom feldolgozása 
 
 
Általános megjegyzések:  
 
A szeminárium kezdetén mindig kiderül, hogy a hallgatók nagy része nem ismeri a 
zsidóságot, csak a közmédiákban fellelhető információk, sztereotípiák ismeretesek a 
számukra. 
 Az ismeretek hiánya mellett viszont egyértelmű céljuk, hogy több információt szerezzenek a 
zsidósággal és annak történelmével kapcsolatban, kiemelt tekintettel az 1800-as évek illetve 
az 1900-as évek első felére. 
 
Általános probléma, hogy a zsidó-zsidóság fogalmak meghatározása nehezen megy a 
számukra, illetve a zsidó ember képe is több ellentmondással él a képzeletükben. 
Ebben az esetben nagy segítség számunkra a Centropa által elérhetővé tett interjúkhoz tartozó 
fényképek és filmek, amelyek felhasználásával nagyon jó korrajzot is tudunk készíteni. 
A hallgatókat láthatóan inspirálja az, hogy a modern technikai lehetőségekkel éljenek és ilyen 
módszerekkel dolgozzák fel a saját gyűjtéseiket.  
 



Az a lehetőség, hogy a megismert sorsok hol egyediek, hol pedig más nép tagjaihoz (persze az 
egyediség vonatkozásában) mutatnak hasonlóságot igen érdekes a számukra. Ilyen technikai 
lehetőséggel nem találkoznak a néprajz hagyományos feldolgozása során. 
  
Érezhetően hiányzik számukra egy tematikus feldolgozási lehetőség (munkafüzet), melyek a 
hozzáférhető interjúkhoz és filmekhez kapcsolódna. 
Viszont a fogalomtár hatalmas segítség a definíciók megalkotásában. 
  
A szeminárium alatt a hallott és látott információk generálásaként igény alapján 
megismerhetik a zsidó tárgyi néprajzhoz kapcsolható (hétköznapi-vallási) eszközöket, 
jelképeket. 
  
Készítette: 
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