
ELTE Filmtudomány Tanszék kurzusleírás 1/1 oldal 

Kurzus kódja(i): BMA-FLMD-322.66 

Kurzus címe: Mit tesz magyarnak lenni a Kárpát-medencében? 

Tanár neve: Szerbhorváth György és Hammer Ferenc 

Kurzus időpontja,  
helye: 

hétfő 17.45, 39-es terem 

Kurzus típusa: szeminárium 

Oktatás célja: A ki a magyar kérdése, vagyis a nemzeti identitás, a nemzeteszme, a nacionalizmus a 
politikum, az ideológia egyik központi eleme, de témája a mindennapi közbeszédnek is. 
A kurzus célja a kisebbségi, azaz a határon túli avagy külhoni magyar közösségek 
kulturális, társadalmi, intézményi működésére vonatkozó fontos kutatási eredmények 
bemutatása, a magyar-magyar viszonylatok értelmezési kereteinek, fogalmainak 
bemutatása. Emellett szó esik majd az erdélyi médiaháborúról, a Trianon-legendákról, 
a „Kelet népéről”, írókkal, újságírókkal beszélgetünk. 

A kurzus során beszélgetésekkel egybekötött előadásokat tartunk a téma elismert 
kutatóival, de filmvetítésekre is sor kerül. A hallgatók az első szemeszterben 
elsősorban az elméletekkel és kutatásokkal ismerkednek meg, illetve a filmeken 
keresztül azokat a formákat is, amelyek „populárisabb” formában mutatják fel a határon 
túliak életvilágát, a magyar nemzettudathoz, a magyar-magyar, illetve a magyar-nem 
magyar együttéléshez kapcsolódó témákat. Határon túli, illetve ottani kötődésű írókkal 
is beszélgetéseket tervezünk. 

Tantárgy tartalma: Február 12. Szerbhorváth György – bevezetés a kurzusba 
Február 19. Lukács Csaba újságíró, Magyar Nemzet: Egy erdélyi magyar az 
újságírásban és a nagyvilágban 
Február 26. Falyuna Nóra nyelvész, Mathias Corvinus Collegium: Különleges-e a 
magyar nyelv? 
Március 5. Vágvölgyi B. András újságíró, szerkesztő, rendező: „Maimagyar miamagyar”  
Március 12. Spiró György író – Mélymagyarok, hígmagyarok 
Március 19. Ablonczy Balázs történész, MTA Történettudományi Intézet: A Kelet népe 
Március 26. Széky János újságíró, szerkesztő, Élet és Irodalom: A határon túliak a 
magyar sajtóban 
Április 9. Deczki Sarolta irodalomtörténész, MTA BTK Irodalomtudományi Intézet: A 
magyar besúgás irodalma 
Április 16. Patakfalvi-Czirják Ágnes, MTA Kisebbségkutató Intézet – Zahorán Csaba, 
MTA BTK Történettudományi Intézet: Információs háború és nemzetépítés Erdélyben 
Április 23.  Beszélgetés Csepeli György és Örkény Antal Nemzet és migráció c. 
kötetéről 
Május 7. Radnóti Sándor esztéta, ELTE: Mit jelent a magyar a művészetben? 
Május 14. Péterfy Gergely író: Az idegen 

 

Számonkérés és 
értékelési rendszere: 

A kurzuson való intenzív részvételnek több lehetősége van, a kurzusvezetők a 
szemeszter elején mindenkivel személy szerint megbeszélik a lehetséges teljesítési 
formát. Ez lehet írásbeli dolgozat egy-egy téma kapcsán, (videó)interjú vagy kisfilm 
készítése a témakörben. 

Értékelés: A szeminárium során a beadandó feladatok elvégzése (50%) és az év végi 
produktum (50%) 

Ajánlott irodalom:  

 


