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Tantárgy feladata és célja: 
Magyarországon elkerülhetetlenül szükségessé vált, a múlt szenzitív kérdéseinek feldolgozása. Mindezek 
hiányában társadalmi béke, konszenzus nem képzelhető el. Ennek tudatában szükséges körbejárni a magyar 
társadalom zsidósághoz való viszonyát, különös tekintettel a holokausztra, a múlt emlékezetére vonatkozó 
nézeteket, érzéseket, a meglévő társadalmi attitűdök megváltoztatásának útját, illetve meggátolni a régi 
sötét ideológiák, új formában jelentkező áramlatainak feléledését és térnyerését. 
 
Fejlesztendő kompetenciák: 
tudás: elméleti és empirikus ismeretek 
képesség: kreativitás, elemzés, értékelés, kommunikáció  
attitűd: együttműködés, nyitottság, mérlegelés, fejlődés  
autonómia és felelősség: véleményalkotás, objektivitás, empátia 

Tantárgy tematikus leírása: 

Előadás: (2x5 órára lebontva) 

I. Érzékenyítő tréning /3 óra/ Horváth-Lindberg Judit és Glebov Melinda 
Civil kurázsi a mindennapokban, a mi életünkben. 

Előítéletek természetrajza /2 óra/ Dr. Huff Endre Béla 
A foglalkozás célja a rasszizmus és idegengyűlölet természetrajzának  megértése, mely  feltételezi 
az előítéletes magatartási minták megismerését. 
Célunk megmutatni ennek mentális, tehát nagyon is emberi természetét.  
Annak érdekében,  hogy fel tudjunk lépni veszélyes következményei – a rasszizmus, 
idegengyűlölet, és az általuk motivált politika – ellen, mindenekelőtt fel kell ismerni, pontosan be 
kell azonosítani, és hatékony  
  lépéseket kell tenni ellene.  

II. A Horthy korszak emlékezete /3 óra/ Dr. Sebes József 
Különös tekintettel a zsidótörvények, háborús előkészületek, hadüzenetek és 
azok következményei - a holokauszt tartalma, főbb tényei, a deportálások kitervelése és 
végrehajtása. Emberek az embertelenségben, kiemelt tények az embermentésről. /diplomáciai, 
egyházi, katonai, állampolgári, egyéb/  
Előadás vázlatok: 
https://atti.uni-miskolc.hu/segedanyagok/ScanEMANC1.pdf 
https://atti.uni-miskolc.hu/segedanyagok/ScanEMANC2.pdf 
https://atti.uni-miskolc.hu/segedanyagok/ScanZsidokTanacsk.pdf 
 
https://atti.uni-miskolc.hu/segedanyagok/ScanHMutja1.pdf 
https://atti.uni-miskolc.hu/segedanyagok/ScanHMutja2.pdf 
https://atti.uni-miskolc.hu/segedanyagok/ScanHMutja3.pdf 
https://atti.uni-miskolc.hu/segedanyagok/ScanHMutja4.pdf 
 
https://atti.uni-miskolc.hu/segedanyagok/Zsidotorvenyek_rendelkezesek.pdf 
https://atti.uni-miskolc.hu/segedanyagok/Horthy.pdf 
https://atti.uni-miskolc.hu/segedanyagok/HolokausztMagyarorszagon.pdf 
https://atti.uni-miskolc.hu/segedanyagok/Embermentes.pdf 
https://atti.uni-miskolc.hu/segedanyagok/Arisztokraciaeszsidosag_Mo.pdf 
 

Az antijudeizmus, antiszemitizmus az ókortól-napjainkig /2 óra/ Dr. Szepessy Péter 
Cél az antijudaizmus, az antiszemitizmus, az anticionizmus fogalmak mentén a zsidóellenesség 

https://atti.uni-miskolc.hu/segedanyagok/ScanEMANC1.pdf
https://atti.uni-miskolc.hu/segedanyagok/ScanEMANC2.pdf
https://atti.uni-miskolc.hu/segedanyagok/ScanZsidokTanacsk.pdf
https://atti.uni-miskolc.hu/segedanyagok/ScanHMutja1.pdf
https://atti.uni-miskolc.hu/segedanyagok/ScanHMutja2.pdf
https://atti.uni-miskolc.hu/segedanyagok/ScanHMutja3.pdf
https://atti.uni-miskolc.hu/segedanyagok/ScanHMutja4.pdf
https://atti.uni-miskolc.hu/segedanyagok/Zsidotorvenyek_rendelkezesek.pdf
https://atti.uni-miskolc.hu/segedanyagok/Horthy.pdf
https://atti.uni-miskolc.hu/segedanyagok/HolokausztMagyarorszagon.pdf
https://atti.uni-miskolc.hu/segedanyagok/Embermentes.pdf
https://atti.uni-miskolc.hu/segedanyagok/Arisztokraciaeszsidosag_Mo.pdf


különböző alakzatainak bemutatása az antik kortól, napjaink Izrael-ellenességéig. Friss (2016-os, 
és 2017-ben publikált) kutatási eredmények  alapján, a mai magyar társadalom zsidósághoz, 
Izraelhez kapcsolódó véleményeit, képzeteit, asszociációit nemzetközi összehasonlításban is 
tárgyaljuk. Célunk a kritikai szemlélet és vitakészség erősítése.  

Félévközi számonkérés módja és értékelése: 
A csoportfoglalkozásokon való részvétel, az ott nyújtott teljesítmény.  
Kollokvium teljesítésének módja, értékelése: 
Írásbeli (8-10 oldalas) dolgozat készítése az előadókkal egyeztetet témákban, melyet a megadott tematikából 
lehet választani. Beadási határidő: december 20. 

Kötelező irodalom (4+1 angol nyelvű): 
Napilapok, online folyóiratok témához kapcsolódó írásai 
Csepeli György: Csoport határok nélkül. Új Egyenlítő 2015. augusztus szeptember 
Allport, W. Gordon (1977): Az előítélet. Gondolat Könyvkiadó 
Bibó István (1986.): A Kelet-európai kisállamok nyomorúsága. Ld: Válogatott tanulmányok. II. kötet. 

Magvető Könyvkiadó. 
Romsics Ignác: A Horthy – korszak. Válogatott tanulmányok. Helikon. 2017. 

Ajánlott irodalom (4+1 angol nyelvű): 
Bibó István (1984): Zsidókérdés Magyarországon 1944-után. Ld: Hanák Péter (szerk): Zsidókérdés, 

antiszemitizmus, asszimiláció. Gondolat Kiadó 
Csepeli György (2002): Kinek a képe? Ld: Csepeli György – Örkény Antal (szerk): Gyűlölet és politika. 

Minoritás Alapítvány 
Csepeli György: Meg nem gondolt gondolat: a zsidóellenességtől a népirtásig. Budapest:      Kossuth K., 

2016. 254 p. Megjegyzés: elektronikus (EPUB) formátumban is megjelent.  
Huff Endre Béla (2002): A rasszizmus kihívása az ezredfordulón. Holokauszt Füzetek (16) p. 108-119 

 

 


