A TANTÁRGY ADATLAPJA
1. A képzési program adatai
1.1 Felsıoktatási intézmény Babeş–Bolyai Tudományegyetem Kolozsvár
1.2 Kar
Történelem és Filozófia
1.3 Intézet
Magyar Történeti Intézet
1.4 Szakterület
Kulturális Turizmus, Történelem
1.5 Képzési szint
alap (BA)
1.6 Szak / Képesítés
Kulturális Turizmus, Történelem

2. A tantárgy adatai
2.1 A tantárgy neve

Emlékezet és politika. A városi szimbolikus terek metamorfozisai
Kelet-Közép-Európában
[Memorie şi politică. Metamorfozele spaŃiilor simbolice urbane în
Europa Centrală şi de Est] HLM5516
2.2 Az elıadásért felelıs tanár neve
Dr. Lönhárt Tamás egyetemi adjunktus
2.3 A szemináriumért felelıs tanár neve 2.4 Tanulmányi év III 2.5 Félév 5 2.6. Értékelés módja vizsga (E) 2.7 Tantárgy típusa DS

3. Teljes becsült idı (az oktatási tevékenység féléves óraszáma)
melybıl: 3.2 elıadás 2
3.3 szeminárium/labor
3.1 Heti óraszám
3
3.4 Tantervben szereplı össz-óraszám 98 melybıl: 3.5 elıadás 28 3.6 szeminárium/labor
A tanulmányi idı elosztása:
A tankönyv, a jegyzet, a szakirodalom vagy saját jegyzetek tanulmányozása
Könyvtárban, elektronikus adatbázisokban vagy terepen való további tájékozódás
Szemináriumok / laborok, házi feladatok, portofóliók, referátumok, esszék kidolgozása
Egyéni készségfejlesztés (tutorálás)
Vizsgák
Más tevékenységek: ..................
3.7 Egyéni munka össz-óraszáma
70 konv.
3.8 A félév össz-óraszáma
28 fiz./98 konv.
3.9 Kreditszám
5

4. Elıfeltételek (ha vannak)
4.1 Tantervi
4.2 Kompetenciabeli

1
14
óra
42
28
14
4

•
•

5. Feltételek (ha vannak)
5.1 Az elıadás
lebonyolításának feltételei

•

5.2 A szeminárium / labor
lebonyolításának feltételei

•

A kurzus során szükség van – egyes dokumentumok, statisztikák,
modellek, térképek digitalizált változatainak láthatóvá tételéhez –
számítógépre és projektorra (digitális).

Transzverzális
kompetenciák

Szakmai
kompetenciák

6. Elsajátítandó jellemzı kompetenciák
• A doméniumnak megfelelı specifikus fogalmak elsajátítása és használata
•

A társadalomtudományok kutatási eszközeinek az alkalmazása

•

Adatgyőjtési képesség

•

Elemzési képesség

•

Kritikai gondolkodás kialakítása

•

Beszédkészség kifejlesztése

•

Elemzı- és szintetizáló készség

•

Számítógéphasználat

7. A tantárgy célkitőzései (az elsajátítandó jellemzı kompetenciák alapján)
7.1 A tantárgy általános
célkitőzése

•

7.2 A tantárgy sajátos
célkitőzései

•

•

•

•

•

A jelen kurzus betekintést szándékszik nyújtani a XX. századi közép-keleteurópai politikai gyakorlat egy sajátos elemére: a politikai hatalom céljai,
törekvései, működése által befolyásolt és felhasznált történelmi
szimbolizmusnak, a kollektív emlékezet alakításának, a hivatalos és
közösségi emlékeztetés politikai gyakorlatának kérdéskörébe, valamint ezek
visszahatására a történelmi emlékezés kialakult módjaira, tartalmára,
közösségi funkcióira.
A XX. század folyamán a politikai célok szolgálatának jegyében alakított
történelmi narratívák, szimbolikus tettek (ünnepélyek, köztéri szimbolikus
helyek kialakítása, stb.), az emlékeztetés politikai prioritások által
meghatározott gyakorlata sajátos indíttatásait, szélesebb összefüggéseit, a
politikum által tervezett és várt (vagy éppen váratlan) hatásait a jelen kurzus
egy, a tágabb közép-európai és ugyanakkor a magyar közelmúlt sajátos
kérdésének a kollektív emlékezetbe rögzült reflexiói kritikai elemzése
kapcsán közelíti meg.
A XX. század elején kialakult városi köztereken, a régi, civis közösség
identitását tükröző épített szimbolikus egység mellett, egy új, az állam
szekuláris hatalmát és a nemzetépítési törekvéseket megerősíteni óhajtó új
szimbolikus nyelvezet vált egyre meghatározóbbá. Ezen textus értelmezése,
dekonstrukciója a tárgya jelen kurzusunk első részének.
A kommunizmus időszakában nem csupán a kor magyar és román politikai
döntéshozóinak, szereplőinek szempontrendszerét tükröző, igen gazdag
memoárirodalom, hanem a mindenkori politikai aktualitás által keretbe
kényszerített történetírás, mint a hivatalos történelmi emlékezet kánonja
rögzítésének gyakorlata is kitűnő példákkal szolgál az emlékezet /
emlékeztetés és politika gyakorlatának összefonódásaira.
A transzilvanizmus hagyománya, az erdélyi magyar népi baloldal, a
„magyarbarát” Groza Péter és a Magyar Népi Szövetség szerepe, Márton
Áron, az erdélyi 1956 sajátos helye és szerepe a kisebbségi kollektív
emlékezet alakításában tárgya e jelen kurzus és szeminárium kapcsán
történő elemzéseknek.
Az eröltetett szocialista iparosítás és urbanizáció folyamata, sajátos
célrendszere, etnopolitikai jelentősége, Ceauşescu személyi kultusza és a
„dáko-román kontinuitáselmélet” szerepe és funkciói, az Erdély története
monográfia körüli vita politikai szerepe és a kollektív identitásra való
hatásának kérdése, a Kádár – Ceauşescu találkozók az erdélyi magyar
kollektív emlékezetben, a „falurombolás” és 1989 emlékezete – olyan

sajátos támkövei az erdélyi magyar kollektív identitást problematizáló
narratíváknak, melyben a kollektív emlékezet építésére tett erőfeszítések,
emlékeztetés gyakorlata, mint politikai közösség építésének eszköze válik
elemzésünk tárgyává.

8. A tantárgy tartalma
8.1 Elıadás

Didaktikai módszerek
1. Bevezetés: Emlékezés, közösség, identitás, politika. A Elıadás, szemléltetés,
rendszerváltozásokra és impériumváltásokra való emlékezés megbeszélés, problematizálás
gyakorlata Kelet-Közép-Európában: a magyar, a román és az
erdélyi magyar kisebbségi kollektív emlékezet és politikai
diskurzív közösségi identitásépítés gyakorlata a XX. században.

2. „Az emlékezés helyei”: Az új szimbolikus terek Elıadás, szemléltetés,
kialakításának a gyakorlata. Köztéri szobrok, emlékhelyek, megbeszélés, problematizálás
utcanevek, ünnepek – mint az „emlékeztetés ritusai”. A román
„nemzeti kommunizmus” mint sajátos eset?

3. Változás, emlékezet, emlékeztetés. Politikai és közösségi Elıadás, szemléltetés,
identitás - Azonosulás és periferizáció. Esettanulmány: Kolozsvár
metamorfózisa 1945-1989 között – a változás és értelmi szerzői,
közvetítői, résztvevői, tárgya, dinamikája, következményei.

megbeszélés, problematizálás

4. Impériumváltások emlékezete és emlékezetpolitikai Elıadás, szemléltetés,
jelenléte Közép-Kelet-Európában: Erdély 1918 / 1940 / megbeszélés, problematizálás
1944-45. 1918 és 1920: Trianon és a szimbolikus
identitásnarratívák, a transzilvanizmus átértékelése, revizió és
magyar államiság, a „híd szerep”, Észak-Erdély 1944/1945, a
„magyarbarát” Groza Péter és a Magyar Népi Szövetség
emlékezete. Erdélyi magyar emlékírók 1944-1948-ról.

5. A székely falvak és a kommunizmus emlékezete. A Elıadás, szemléltetés,
mezőgazdaság
kollektivizálásának
és
aktív
kísérleteknek az emlékezete a Székelyföldön

ellenállási

megbeszélés, problematizálás

6. Börtönévek, kényszermunkatáborok. A kommunista Elıadás, szemléltetés,
rendszer által elítélt és bebörtönzött erdélyi magyarok
emlékirodalma a Romániában 1989 után kiadott volt politikai
elítéltek visszaemlékezéseinek viszonylatában.

megbeszélés, problematizálás

7. Kommunizmus,

Elıadás, szemléltetés,
megbeszélés, problematizálás

értelmiség, emlékezet: A Bolyai
Tudományegyetem (1945-1959) emlékezete – tabu vagy
vitathatatlan közösségi azonosulás?

8. Egyházak a kommunizmusról. Az erdélyi magyar egyházak Elıadás, szemléltetés,
és a kommunista rendszerre emlékezés kérdése

megbeszélés, problematizálás

9. Az erdélyi 1956 emlékezete: A romániai politikai hatalom Elıadás, szemléltetés,
(változó) narratívája az erdélyi 1956-ról. Erdélyi „ötvenhatosok”
emlékezete. Kik az erdélyi „ötvenhatosok”?
10. Kommunizmus, nemzet, nacionalizmus 1: A „történelmi
emlékezet” mint a politikai közösségépítés eszköze Romániában.
Az új nemzeti szimbolizmustól a személyi kultuszig (1959-1989)

megbeszélés, problematizálás
Elıadás, szemléltetés,
megbeszélés, problematizálás

11. Kommunizmus, nemzet, nacionalizmus 2: Erdély a Elıadás, szemléltetés,
román és a magyar történetírás kereszttüzében (1966-1986)

megbeszélés, problematizálás

12. A Securitate a kollektív emlékezetben. Megfigyelés, Elıadás, szemléltetés,
beszervezés, megtorlás – a román politikai rendőrség és az
erdélyi magyar kisebbség

megbeszélés, problematizálás

13. Az 1980-as évek emlékezete. A félelem, megfigyeltség és Elıadás, szemléltetés,
kiszolgáltatottság élménye mint közösségi identitásnarratíva

Megjegyzések

alapeleme a Kádár és Ceauşescu- korszak utolsó évtizedéről.

megbeszélés, problematizálás

14. Az 1989-es rendszerváltás emlékezete. Új politikai Elıadás, szemléltetés,
közösség(ek) identitásnarratíváinak alapjairól

megbeszélés, problematizálás

8.2 Szemináriumok

Didaktikai
módszerek

Megjegyzések

1. Bevezetés:

Problematizálás,
szemléltetés, vita.

- Kulcsszavak: emlékezés, emlékeztetés, politika,
politikai narratívák, mozgosítás, propaganda,
kollektív emlékezet, loan memory, egyén és
közösség, tér, city text, szimbolikus tér, ünnep,
ünnepltetés, kultusz, nemzet, nemzeti szimbolumok,
nemzeti ünnepek, identitás, nemzetépítés.

2. „Az emlékezés helyei”: Az új Problematizálás,
szimbolikus terek kialakításának a szemléltetés, vita.
gyakorlata.
Köztéri
szobrok,

- Kulcsszavak: köztéri szimbolum, ünnep, avatás,
szimbolikus tér, emlékhely, köztér, szobor,
emléktábla, utcanév, ritus, hatalom, közösség,
nemzeti identitás, nacionalizmus, kommunizmus,
propaganda, kultusz.

Emlékezés,
politika. A

közösség,

identitás,

rendszerváltozásokra és
impériumváltásokra
való
emlékezés
gyakorlata Kelet-Közép-Európában: a
magyar, a román és az erdélyi magyar
kisebbségi kollektív emlékezet és politikai
diskurzív
közösségi
identitásépítés
gyakorlata a XX. században.

emlékhelyek, utcanevek, ünnepek – mint
az „emlékeztetés ritusai”. A román
„nemzeti kommunizmus” mint sajátos
eset?

3. Változás, emlékezet, emlékeztetés. Problematizálás,
Politikai és közösségi identitás Azonosulás
és
periferizáció.
Esettanulmány: Kolozsvár metamorfózisa
1945-1989 között – a változás és értelmi
szerzői, közvetítői, résztvevői, tárgya,
dinamikája, következményei.

szemléltetés, vita.

4. Impériumváltások emlékezete és Problematizálás,
emlékezetpolitikai jelenléte Közép- szemléltetés, vita.
Kelet-Európában: Erdély 1918 / 1940
/ 1944-45. 1918 és 1920: Trianon és a
szimbolikus identitásnarratívák,
a
transzilvanizmus átértékelése, revizió és
magyar államiság, a „híd szerep”, ÉszakErdély 1944/1945, a „magyarbarát” Groza
Péter és a Magyar Népi Szövetség
emlékezete. Erdélyi magyar emlékírók
1944-1948-ról.

5. A székely falvak és a kommunizmus Problematizálás,
emlékezete.
A
mezőgazdaság szemléltetés, vita.
kollektivizálásának és aktív ellenállási
kísérleteknek
az
emlékezete
a
Székelyföldön

6.Börtönévek,kényszermunkatáborok. Problematizálás,
A kommunista rendszer által elítélt és
bebörtönzött
erdélyi
magyarok
emlékirodalma a Romániában 1989 után
kiadott
volt
politikai
elítéltek
visszaemlékezéseinek viszonylatában.

szemléltetés, vita.

7.
Kommunizmus,
értelmiség, Problematizálás,
emlékezet: A Bolyai Tudományegyetem szemléltetés, vita.
(1945-1959) emlékezete – tabu vagy

- Kulcsszavak: politikai közösség, politikai identitás,
azonosulás, kizárás, periferizáció, osztályharc,
osztályellenség,
proletkult,
propaganda,
nemzetiség, etnikum, demográfia, reprezentáció,
integráció,
politikai
szimbolumok,
politikai
narratívák.
- Kulcsszavak: impériumváltás, szuverenitás,
integritás, adminisztráció, átvétel, birtokba vétel,
szimbolikus hatalom, nemzet, nacionalizmus,
államnemzet, kisebbség, nemzetiség, közösség,
határ, erdélyiség és transzilvanizmus,híd szerep,
multietnicitás,
revízió,
antirevizionizmus,
baloldaliság,
népfront,
koalíció,
választási
szimbolumok,
felvonulás,
kiállítás,
ünnep,
osztályharc, megtorlás.
- Kulcsszavak: közbirtokosság, magántulajdon,
kollektivizálás, etnikum, közösség, ellenállás,
megtorlás, szimbolikus integráció, autonómia,
kommunizmus, nemzetiségi jogok, megyésítés,
nemzetépítés, nacionalizmus.
- Kulcsszavak: megtorlás, internáló / koncentrációs
tábor, koncepciós per, börtön, kitelepítés, átnevelés,
amnesztia, reintegráció, emlékezet, kollektív
emlékezet, közösségi emlékezet, szimbolikus hely,
megemlékezés.
- Kulcsszavak: értelmiség, intelligencia, réteg,
osztály, funkció, kommunizmus, társadalom

politika, társadalmi mérnökösködés, adminisztráció,
párttagság, privilégium, kizárás, megtorlás,
reintegráció, narratíva, diskurzus, nemzetépítés,
sokoldalóan fejlett szocializmus doktrínája,
ideologizáció, kulturális forradalom, cenzúra.

vitathatatlan közösségi azonosulás?

8. Egyházak a kommunizmusról. Az Problematizálás,
erdélyi magyar egyházak és a kommunista
rendszerre emlékezés kérdése

szemléltetés, vita.

9. Az erdélyi 1956 emlékezete:

Problematizálás,
szemléltetés, vita.

A
romániai politikai hatalom (változó)
narratívája az erdélyi 1956-ról. Erdélyi
„ötvenhatosok” emlékezete. Kik az erdélyi
„ötvenhatosok”?

nemzet, Problematizálás,

10.
Kommunizmus,
nacionalizmus 1: A

„történelmi
emlékezet” mint a politikai közösségépítés
eszköze Romániában. Az új nemzeti
szimbolizmustól a személyi kultuszig
(1959-1989)

szemléltetés, vita.

11.
Kommunizmus,
nemzet, Problematizálás,
nacionalizmus 2: Erdély a román és a szemléltetés, vita.
magyar
történetírás
(1966-1986)

kereszttüzében

12. A Securitate a kollektív Problematizálás,
emlékezetben. Megfigyelés, beszervezés, szemléltetés, vita.
megtorlás – a román politikai rendőrség és
az erdélyi magyar kisebbség

13. Az 1980-as évek emlékezete. A Problematizálás,
félelem,
megfigyeltség
és
kiszolgáltatottság élménye mint közösségi
identitásnarratíva alapeleme a Kádár és
Ceauşescu- korszak utolsó évtizedéről.

szemléltetés, vita.

14. Az 1989-es rendszerváltás Problematizálás,
emlékezete. Új politikai közösség(ek) szemléltetés, vita.
identitásnarratíváinak alapjairól

- Kulcsszavak: egyház, legitimáció, legalitás,
integráció, kooperáció, kollaboráció, béke papság,
exkommunikáció, konkordátum, szinódus, zsinat,
kinevezés, megfigyelés, megtorlás, emlékezés,
emlékhely, közösségi emlékezet.
- Kulcsszavak: forradalom, ellenforradalom,
népfelkelés, legitim, nemzet, internacionalizmus,
beavatkozás, megszállás, megtorlás, szolidaritás,
önrendelkezés,
kulturális
reprodukció,
elit,
társadalom, visszaemlékezés gyakorlata, emlékhely.
Kulcsszavak:
történetírás,
propaganda,
nacionalizmus,
manipuláció,
vita,
kizárás,
megtorlás, mozgosítás, szimbolikus narratívák,
ellenségkép, támogatás, legitimáció.

- Kulcsszavak: Erdély, nemzet, nemzetiség, etnikum,
kisebbség, történelmi, földrajzi, historiográfia,
államiság, etnicitás, nemzetépítés, legitimáció,
szimbolikus reprezentáció, ideológiai, politikai
mozgosítás, értelmiség, propaganda, manipuláció.
Kulcsszavak:
emlékezet,
biztonság,
nemzetbiztonság,
állambiztonság,
politikai
rendőrség, megfigyelés, megtorlás, emlékhely,
lusztráció, politikai igazságtétel.
- Kulcsszavak: félelem, megfigyelés, manipulálás,
mozgosítás, gazdasági válság, rendszerválság,
izoláció, nacionalizmus, propaganda, személyi
kultusz, totalitarizmus, neosztalinista.
- Kulcsszavak: forradalom, népfelkelés, hatalom
átvétele, hatalmi struktúra, politikai közösség,
politikai program, politikai párt, nemzet, kisebbség,
szimbolikus megjelenítés, narratíva, politikai
diskurzus.
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9. Az episztemikus közösségek képviselıi, a szakmai egyesületek és a szakterület reprezentatív
munkáltatói elvárásainak összhangba hozása a tantárgy tartalmával.
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Tevékenység típusa
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a bibliográfia ismerete
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