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Magyarországon elkerülhetetlenül szükségessé vált, a múlt szenzitív kérdéseinek 
feldolgozása. Ennek hiányában társadalmi béke, konszenzus nem képzelhető el. A 
demagógiára, pillanatnyi politikai haszonra törekvő rendszerekkel szembeni küzdelemben 
csak akkor lehetünk eredményesek, ha a jelen és jövő generációi elsajátítják a megosztott 
társadalom konszolidációs folyamatának lehetőségeit, a meglévő társadalmi attitűdök 
megváltoztatásának útját. Ennek érdekében a múltfeldolgozás elkerülhetetlen. Fel kell idézni 
a Magyarország 20. századi történelmét, felmutatni az emlékezetpolitikák gyökereit, annak 
érdekében, hogy a régi sötét ideológiák új formában jelentkező áramlatainak feléledését 
illetve térnyerését megakadályozhassuk.  

Tantárgy tematikus leírása: 
 

I. Blokk: 
 
Érzékenyítő tréning /8 óra/ 
 
A tréning célja, hogy ráirányítsa a figyelmet azokra a hallgatók hétköznapjaiban jelentkező 
problémákra, az előítéletességük mozgatóira, amelyekre a választ az előadások és szemináriumi 
foglalkozások során kaphatják meg a választ.  
Továbbá fontos cél az is, hogy létrejöjjön egy olyan csoport kohézió, mely légkörben a hallgatók 
megnyílnak és képessé válnak a téma őszinte feldolgozására.  
 február 9.  

1. tréning: Sipos András   
Holokauszt és embermentés – jobbról, középről és balról. Politikai irányzatok viszonya a 
huszadik századi népirtáshoz.  

Előzetesen vélemények gyűjtése és órai feldolgozása. 
- Cigányság – miért szeretjük, avagy miért nem szeretjük a cigányokat? Hangulat 

jelentés. 
- A Látogató című film levetítése és elemzése. 

 február 16. 
2. tréning: Horváth-Lindberg Judit 

- Civil kurázsi a mindennapokban, a mi életünkben 
- Ki vagyok én? A hallgatói identitás 2016-ban 
- Traumáink a hétköznapokban.  
 

Ajánlott irodalom az érzékenyítő tréninghez: 
Napilapok, online folyóiratok témához kapcsolódó írásai 
Bengt Jangdeldt: Raoul Wallenberg élete (Park Könyvkiadó) 
A Holokauszt krónikája (Park Kiadó) 
Csepeli György: Csoport határok nélkül. Új Egyenlítő 2015. augusztus szeptember 
Bíró András: A cigány mumus. Új Egyenlítő 2015. augusztus szeptember 



Hajnáczky Tamás: Cigány politikák egykor és ma. Új Egyenlítő 2015 június – július 
Németh György: Mi a cigány, és mi a baj a gázsókkal Új Egyenlítő 2015. június - július  

 
II. Blokk 

Előadások 
Tematika 

1. Traumák a történelemben. Emlékezés és/vagy feldolgozás. A történelmi tragédiák 

megjelenése az egyéni és a nemzeti tudatban. Az európai modernizáció 

társadalomtörténeti háttere. Az antiszemitizmus eszmetörténete.  

2.  A magyarországi nemzetiségek és a zsidóság helyzete és társadalmi szerepe a XIX. 

században a kiegyezésig. A nemzetiségek reformkori szerepe és viszonyuk a 

szabadságharchoz. 

3.  A „boldog békeidők” – avagy haza vagy haladás. Gazdasági és társadalmi 

modernizáció. A kulturális élet különös specifikumai a XX. század elején. A 

politikai antiszemitizmus a XIX. században és a XX. századi megjelenési formái. 

Bécs és Budapest kulturális jelentősége. 

4. A két világháború közötti helyzet Magyarországon. (numerus clausus, „nemzedéki 

torlódás”, a kulturális elit ellentétei, zsidótörvények) Kelet-európai és Közép-

európai sajátosságok, a magyar specifikumok. Megkésett polgárosodás, 

emancipációs törekvések, a századfordulós Trianon, stb. 

5. A második világháború, a német megszállás és következményei, a holokauszt. A 

háborús vereség és a holokauszt feldolgozására tett kísérletek közvetlenül a 

háború után. Második világháborús tragédiák és a holokauszt ábrázolása filmeken, 

tankönyvekben az 50-es, 60-as, 70-es években. 

6. Társadalmi traumák és holokauszt narratívák Magyarországon és a világban. 

(tudomány, művészet, politika – bűnös, áldozat, „kívülálló” a felelősség) 

7. Az előítéletek antropológiája I. (Dr. Huff Endre Béla) (04. 20.) 

8. Az előítéletek antropológiája II. (Dr. Huff Endre Béla) (04. 27.) 

9. A Horthy-korszak és a Holocaust emlékezete (Glebov Melinda) 

Téma javaslat: A numerus clausus létrejötte. A harmincas évek. Horthy-képek. 

Hóman Bálint. A magyarországi zsidóság sorsa 1938-1944 között, törvények és 

rendeletek. Zsidó és a roma holocaust. (05. 04.) 

10. Embermentés (1944/1945), különös tekintettel R. Wallenberg tevékenységére (Dr. 

Sebes József). (05. 11.) 

Félévközi számonkérés módja: (prezentáció, zárhelyi dolgozat, beadvány stb.) 
 

I. Blokk 
A kredit pont megadásának feltétele az előadásokon és a tréningen való rendszere részvétel. 
A számonkérés módja: írásbeli dolgozat készítése és órai aktivitás. 
Az érdemjegy úgy áll össze, hogy: 

- az előadások anyagából minden hallgató a félév végén kutatómunkán alapuló házi 
dolgozatot ír, erre részjegyet kap. 

- A jegy második része az órai aktivitásból tevődik össze. 
- Az órai aktivitás feltételei: rendszeres részvétel az előadásokon és a tréningeken; az 

adott előadás és tréning témájával kapcsolatos vélemények, gondolatok kifejtése, 
vitákon való részvétel. 

 
Témakörök, amiből a hallgatók választhatnak házi dolgozati témát a kutatómunkán alapuló, 
saját gondolatok kifejtésével: 
 Az előítéletek antropológiája. – Rasszizmussal összefüggő témák. 
 A Horthy-korszak és a Holocaust emlékezete. – A numerus clausus létrejötte; A 



harmincas évek. Horthy-képek. Hóman Bálint; A magyarországi zsidóság sorsa 1938-
1944 között, törvények és rendeletek; Zsidó és roma holocaust. 

 Embermentés (1944/1945), különös tekintettel Raoul Wallenberg tevékenységére. 
– A vészkorszak embermentései – egyházi, katonai, hivatalnoki, diplomáciai és 
állampolgári embermentések; A helyi regionális szinten ismertté váló a második 
világháború időszakában történt embermentés. 

 
Leadási határidő: a házi dolgozatot (legkésőbb) az utolsó előadási napig kell megküldeni Dr. 
Sebes József e-mail címére: jozsef.sebes@gmail.com  
A dolgozat oldalszáma 5-6 A/4-es oldal, 10.000 – 12.000 leütéssel, 12-es betűmérettel, Times 
Roman betűtipussal. 
 

II. Blokk 
A jegyszerzés feltétele és az értékelés módja 

 Részvétel a szemináriumi foglalkozásokon.  
 A megadott irodalom elolvasása, kiselőadások tartása a kijelölt témákból.  
 A hallgatók érdemjegye, három részből tevődik össze: órai aktivitás, illetve 

szemináriumi vitákban való részvétel, továbbá kiselőadások minősége.  
 A szemináriumi kiselőadások (referátumok): egy választott (v. kijelölt) téma 

feldolgozása, a témához kapcsolódó szakirodalom figyelembe vételével. Az előadás 
alkalmával figyeljen arra, hogy hallgatótársai jegyzetelni tudják az elhangzottakat. Az 
előadás időpontja az oktató által az első szeminárium alkalmával kijelölt dátum.  

 A kiselőadás időtartama 10-15 perc.  
 A referátum szövegszerkesztővel leírt anyagának terjedelme 6-8 oldal legyen. 

(Érdemes tudni, hogy ez felel meg 12000-16000 leütéssel, 12-es betűmérettel, Times 
New Roman betűtípussal készült leírásnak.) A hallgatónak, a dolgozat leirt változatát 
e-mailben (ronaitamas8@gmail.com) címre, az előadása előtt 2 nappal köteles 
megküldeni.  

Értékelése: (félévközi teljesítmény aránya a beszámításnál, ponthatárok) 
Írásbeli számonkérés.  
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