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BBN-ESZ-101.02 Bacsó Béla: Bevezetés az esztétikába 

Arisztotelész értelmezések előadás  
Időpont: csütörtök 10:45-12:15  MUK 34 

 
Arisztotelész műveinek jelentőségét aligha kell külön kiemelni, azonban hogy 

műve milyen jelentősen meghatározta az európai esztétikai gondolkodást, aligha kell 
külön hangsúlyoznunk. Értelmezései között kiemelkedik az egzisztenciafilozófia és 
hermeneutika huszadik századi kezdete, ez talán kevésbé ismert. Itt mindenekelőtt 
Heidegger korai Arisztotelész olvasatai (Rétorika, Nikomakhoszi etika stb.) döntőek. 
(Heidegger Gesamtausgabe 18. kötet és 22. kötet).  

Az olvasatok olyan felismerésekre vezettek, hogy maga az aisztheszisz, nem 
receptív, hanem “magában növekvő” jellege folytán állandóan képzi és újraképzi a 
tudást, s egyben változó viszonylatok közt engedi kimondani (logosz) az így 
felismertet. A modernkori esztétikai megértés legnagyobb problémáját éppen ez 
jelenti, mit ismerünk fel így és nem másként (Gadamer) és ez egyben minden 
esztétikai-hermeneutikai kérdés magva.  

A Poétika bemutatását olyan művekhez kapcsolom, amelyek után Arisztotelész 
nem véletlenül fogott hozzá a poétikai elvek rögzítéséhez, Eric Voegelin joggal 
jegyezte meg A polisz világa – mítosztól a filozófiához című könyvében (Order and 
History Vol. II. 1987.), hogy a tragédia fejlődése Aiszkhülosztól Euripidészig 
reprezentatív kifejezése Athén politikai hanyatlásának. Vagy egy későbbi kiváló 
történész Ch. Meier (A görög tragédia politikai művészete 1988.) megállapítása 
szerint a görög néző a művekben éppen azt nyerte el, amire ennek a politikai 
kultúrának szüksége volt – egy távolságot a mindennapoktól. Ezért olyan görög 
tragédiákhoz is kapcsolódom, amelyek megmutatják a görög tragédia és a 
politikai/közös világ viszonylatait.  

A félév során a kezdeti fogalmi tájékozódást Heidegger említett (és más) 
előadásaiból is vesszük, mindenkor megnézve Arisztotelész adott művének 
szövegkontextusát, ugyanakkor olyan jelentős elméletírók műveit is használjuk a 
Poétika értelmezéséhez, mint K. von Fritz, Kommerell, Pohlenz, Schadewaldt, 
Ricoeur, Welsch stb. 
 
Vizsga szóbeli beszámoló az előadások és olvasott művek alapján történik. 

Olvasni a vizsgára: 
Arisztotelész – Poétika ford. Ritoók Zs. PannonKlett 1997. 
Arisztotelész – Nikomakhoszi Ethika VI. könyv ford. Szabó M. Magyar Helikon 1971. 
Arisztotelész – Rétorika II. könyv ford. Adamik T.  Gondolat 1982.  
S. Halliwell – Cselekmény és jellem, valamint  R. Janko – A katharzisztól az 
arisztotelészi középig in. Helikon 2002/1-2. 
 
Aiszkhülosz – Perzsák in. Drámái Magyar Helikon 1971. 
Szophoklész – Antigoné in. Drámái Európa kiadó 1979. 
Euripidész – Bakkhánsnők  Európa kiadó én.  
 

Két dráma ismerete kötelező! 

 

Továbbolvasóknak javasolt: 
H.-G. Gadamer két görög tárgyú műve A filozófia kezdete kötetben Osiris-Gond 
2000. 



3 

 

 

 

 

BBN-ESZ-201.04 Somlyó Bálint: Bevezetés a műértelmezésbe  

Barthes, Blanchot, Foucault gyakorlat 
Időpont: hétfő, 16:00-17:30, MUK 40. 

 
A kurzus célja alapvető szövegelemző készségek kifejlesztése. A félév során a 

20. századi francia gondolkodás néhány meghatározó alakjának műértelmezéssel 
kapcsolatos szövegeiből válogatunk, középpontban a szerző és az írás kérdéseivel. 
Szemináriumi formában, a szövegértelmezésre koncentrálva, kettős értelemben is: 
a szövegeink is az értelmezés problémáiról szólnak majd, az órák pedig ezeknek az 
értelmezésről szóló szövegeknek az értelmezéséről. Véglegesen az órán döntünk 
majd a szövegekről, de biztosan benne lesz Barthes-tól A szöveg öröme és A szerző 
halála, Foucault-tól a Mi a szerző, Blanchot-tól fejezetek Az irodalmi térből. 

Jegyet szemináriumi dolgozattal lehet szerezni, aktív órai munka a jegyszerzés 
előfeltétele. 
 

BBN-ESZ-201.06 Pintér Tibor: Bevezetés a műértelmezésbe 

Közelítések: műértelmezési gyakorlatok gyakorlat  
Időpont: kedd 10:45-12:15  Számítógépterem (MUK 37) 

 
A szemináriumon minden alkalommal a hallgatóság soraiból valaki ajánl egy 

művet, amelyről a következő órán rövid referátumot tart, majd közösen 
diszkusszáljuk az adott alkotást. 
 

BBN-ESZ-202, BBN-FLM-403.117 Bartha Judit:  

Magyar nyelvű szakszövegolvasás:  

Humorelméletek gyakorlat 
Időpont: szerda 12:30-14:00 MUK 42. 

 
A félév során olyan 20. századi elméleti szövegeket olvasunk, amelyek a humor 

és a nevetés kérdését próbálják különböző nézőpontokból, olykor egymással is 
vitatkozva megvilágítani. Paul de Man „ironológiá”-ja a német romantikus 
filozófiában keresi eredőjét, s annak dekonstrukciójaként értelmezi magát. Bahtyin 
„karnevalizáció”-ja a humort a menipposzi szatírákig vezeti vissza, elválasztva azt a 
német romantikusok számára mintául szolgáló szókratészi dialógusoktól. A 
karneválban rejlő össznépi nevetés pozitív, életigenlő erejének hangsúlyozása 
ugyanakkor szembemegy a Bergson által megfogalmazott negatív elvvel is, amely a 
nevetés okát az élőben rejlő élettelen mechanizmusokban találja meg. Ritter szintén 
a bergsoni észelvű magyarázatok egyoldalúságát veszi célba, amikor a komikumot 
kettős mozgásként mutatja be a rendellenest kinyilvánító ész határán. Plessner 
pedig, kitágítva a vizsgálati mezőt a filozófiai antropológia területére, a sírás és a 
nevetés közös gyökereit kutatva azokra az ösztönös reakciókra irányítja a figyelmet, 
amelyekkel az ember az őt hatalmába kerítő külső provokációkra válaszol. 

A teljesítés feltétele: írásbeli vizsga vagy szemináriumi dolgozat. 
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BBN-ESZ-203 Nemes Z. Márió:  

Idegen nyelvű szakszövegolvasás gyakorlat 
Időpont: szerda 14:15-15:45 MUK 251. 

 
A kurzuson a poszthumanizmus, az antropocén és a kortárs antropológiakritika 

német/angol szakirodalmával ismerkedünk. A konkrét szövegek listáját a hallgatók 
nyelvi kompetenciájának a felmérése után állítjuk majd össze. A kurzus 
elvégzéséhez szükséges egy prezentáció is, mely egy szabadon  választott 
szakszöveg bemutatását és fogalmi rekonstrukcióját jelenti.  
 

BBN-ESZ-204 Darida Veronika:  

Kritikaírás: Színházkritika gyakorlat 
Időpont: hétfő 14:15-15:45 MUK 42. 

 
A kurzus gyakorlati bevezetést kíván nyújtani a színikritika-írás alapjaiba, 

felkészítve a hallgatókat a szakmával járó nehézségekre meghívott kritikusok, 
valamint intenzív műhelymunka segítségével. Az első pár órán áttekintjük a 
színházkritika elméleti és gyakorlati aspektusait, a műfaj meghatározásától a 
lapmenedzsmenten át a pénzügyi kérdésekig. A kurzus nagyobbik részében pedig a 
hallgatók kritikaíró készségét fejlesztjük, éppen ezért elvárás tőlük a rendszeres 
készülés és az órai jelenlét (max. 3 hiányzás). A cél, hogy a résztvevők a 
kritikaírással kapcsolatos nehézségeket és problémákat átlátva, felkészülten, az 
alapvető tapasztalatokat megszerezve írjanak a félév végére kritikákat. 

 
Ajánlott olvasmányok: 
Jákfalvi Magdolna. „A kritikátlan színház lehetetlensége”. Színház és társadalom. 

Szerk. Deres Kornélia és Herczog Noémi. Budapest: JAK, PRAE.HU, 2018. 276-
286. 

Koltai Tamás. „A kőbalta megítéléséről”. Zsöllyerablét. 50 év színházban. 
Budapest: Corvina, 2013. 181-199. 

Radnóti Sándor. A piknik. Írások a kritikáról. Budapest: Magvető, 2000. 7-32. 
 

BBN-ESZ-205 Teller Katalin:  

Tudományos írás: 

A tudományos munka technikái gyakorlat 
Időpont: csütörtök 12:30-14:00 MUK 39. 

 
A kurzus célja a tudományos munka eljárásainak és az írásbeli munka 

alapfogásainak elsajátítása, különös tekintettel az esztétika szakirányon domináns 
témaválasztásokra. A szemináriumon a dolgozatíráshoz kapcsolódó feladatokat, 
módszereket és problémákat tekintjük át gyakorlati formában. A témaválasztásnak, 
a téma körülhatárolásának és a kérdésfeltevés megfogalmazásának lépései után az 
információk beszerzésének, a szakirodalom feltérképezésének kérdéseivel 
foglalkozunk, majd a dolgozat felépítésének alapelemeit és az írás folyamatának 
buktatóit tárgyaljuk meg. A hivatkozások, a lábjegyzetelés tartalmi és formai 
követelményeire ugyanúgy kitérünk, mint egyéb tartalmi és formai elemekre (mottó, 
összefoglaló, tartalomjegyzék, stb.).  

A félévi jegy a választott témához kapcsolódóan a félév során beadandó munkák 
(rövid vázlat, részletes vázlat, irodalomjegyzék) és az órai aktivitás, valamint a 
szemináriumi dolgozat értékeléséből tevődik össze. 
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Irodalom: 
Gyurgyák János: Szerzők és szerkesztők kézikönyve. 2., átdolg. kiad. Budapest, 

Osiris, 2005 (részletek). 
Fercsik Erzsébet: Dolgozatírás – felsőfokon. Budapest, Krónika Nova, 2003. 
Wimmer Ágnes, Juhész Péter, Jeney Johanna: Hogyan írjunk…? 101 tanács 

(szak)dolgozatíróknak. Budapest, Alinea, 2009. 

 

BBN-ESZ-212.01 Bárány István: 

 Művészetelmélet-történet 1. gyakorlat 
Időpont: péntek 10:30-12:00 MUK 251. 

 
A művészetelmélet-történet I. szeminárium a művészetelmélet-történet 

előadássorozat áttekintését egészíti ki. Az óra célja egy-egy jelentős mű részletes 
elemzése, feldolgozása. 
 

BBN-ESZ-231.03 Bacsó Béla: Művészetelmélet-történet 3.  

Művészet és interpretáció előadás 
Időpont: kedd 12:30-14:00 MUK  40. 

 
A félév elején olyan elemzésekkel kezdünk, amelyek a közelmúltban foglalkoztak 

a hermeneutikai probléma újragondolásával és annak tarthatóságával ( pl. Hans 
Ulrich Gumbrecht - Diesseits der Hermeneutik Suhrkamp 2004., megnézhető az 
időközben megjelent ELTE előadássorozat is, Günter Figal – Gegenständlichkeit. 
Das Hermeneutische und die Philosophie Mohr Siebeck Verlag 2006., magyarul is 
elérhető Tárgyiság Kijárat kiadó 2009.). 

Visszatekintünk Friedrich Schleiermacher teljesítményére, amelyre máig jelentős 
figyelem irányul éppen a filozófia, vagy az esztétika felől. A hermeneutika és az 
esztétika általa kidolgozott alapvetésével kezdünk foglalkozni, valamint olyan 
mérvadó értelmezésekkel (Dilthey áttekintő írása, Heidegger korai hermeneutikai 
vázlata, valamint Gadamer hermeneutikai alapvetésű főművének az Igazság és 
módszernek néhány megkerülhetetlen fejezetével), amelyek mindmáig 
meghatározóak egy ilyen irányú tájékozódásban. 

 
Ebben a félévben a hermeneutikát ért dekonstruktív kihívást is érintem, főként a 

Derrida és Gadamer közti változó viszonyban. Derrida egyik utolsó előadásában 
(Der ununterbrochene Dialog Suhrkamp 2004.) maga is beszámolt erről a 
megváltozott viszonyról. Megnézzük azokat a szövegeket, amelyek világossá teszik 
a dekonstrukció "előtörténetét", Derrida fenomenológia olvasatát, a hang és 
fenomén logosz-kritikáját és a már magyarul olvasható Grammatológia néhány 
alapvető szempontját.  

Olyan szerzők munkáival is megismerkedünk, akik eredeti módon tárták fel az 
esztétika hermeneutikai-dekonstruktív szövegelemzésében rejlő összefüggéseket 
(Culler, Hamacher, Gasché). 
 
Olvasásra vizsgához: 

 

Schleiermacher - A hermeneutika fogalmáról in. Filozófiai hermeneutika ford. Mezei 
Gy. I. Fil. Továbbképző Int. Kiadása 1990. 

Dilthey - A hermeneutika keletkezése in. A történelmi világ felépítése a 
szelemtudományokban ford. Erdélyi Á. Gondolat 1974. 471-493.o. 
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Szondi - Bevezetés az irodalmi hermeneutikába ford. Bonyhai G. Twins kiadó 1996. 
1-21.o. és 129.o-tól végig 

Szondi – A  filológiai megirmerésről in. P. Szondi Válogatott írásai ford. Mezei Gy.  
Gondolat kiadó 2017. 11. skk.o. 

Ricoeur – Fenomenológia és hermeneutika ford. Mezei B. Kossuth 1997. 

Ricoeur – Válogatott irodalomelméleti tanulmányok ford. Angyalosi G. és mások 9-
34.o., 163-255.o., 373-411.o. részletek. 

Gadamer - Igazság és módszer ford. Bonyhai G. Gondolat 1984. 135-149.o. (a 
művészet igazságára vonatkozó kérdés visszanyerése 76-87.o., a műalkotás 
ontológiája és ennek hermeneutikai jelentősége 88-129.o., A hermeneutikai 
tapasztalat elméletének alapvonalai 191-264.o.) 

Jauß – Recepcióelmélet – esztétikai tapasztalat – irodalmi hermeneutika ford. 
Kulcsár-Szabó Z. Osiris kiadó 1997., 139-177.o 

Derrida –A hang és fenomén A jel problémája Husserl fenomenológiájában Kijárat 
2013. 

Culler - Dekonstrukció Gond/Osiris 1997. 117. skk.o. 

Gumbrecht – A jelenlét előállítása Ráció kiadó 2010. 

 

BBN-ESZ-241.01 Nemes Z. Márió – Seregi Tamás: Kortárs 

művészetelméletek   előadás 
Időpont: hétfő 14:15-15:45, MUK -137. 

 
A kurzus áttekintést nyújt a legfontosabb 1945 utáni nyugati művészetelméleti 

irányzatokról tisztázva ezek előzményeit is: a művészetfogalom változásait a 
formalizmustól, a marxizmustól és a strukturalista művészetelméleti koncepcióktól 
kezdve a hermeneutikán és fenomenológián át a különböző posztstrukturalista 
ihletésű és analitikus megközelítésekig követjük nyomon. 

A vizsga két részből (írásbeli és szóbeli) áll. 
 

MENETREND 

 

1. Formalizmus  
Clement Greenberg: Modernista festészet, 

http://laokoon.c3.hu/szamok/7.html. 

 

2. Strukturalizmus 
Roman Jakobson: Két verselemzés. In: Bókay Antal – Vilcsek Béla (szerk.): 
A modern irodalomtudomány kialakulása. A pozitivizmustól a 
strukturalizmusig. Osiris, Budapest, 1998, 470–478. 
 

3. Hermeneutika, recepcióesztétika  
Hans-Georg Gadamer: Igazság és módszer, Osiris, Budapest, 2003, 

343–379. 

 

4. Marxizmus   
Theodor W. Adorno: A művészet és a művészetek. In: uő.: A művészet 

és a művészetek. Irodalmi és zenei tanulmányok. Helikon, 
Budapest, 1998, 7–22. 

 

5.  Posztstrukturalizmus, dekonstrukció 
Craig Owens: Az allegorikus impulzus. Egy posztmodern elmélet felé. I–

II. rész. In: Enigma 66 (2010), 24–39. és 67 (2010), 5–20. 

http://laokoon.c3.hu/szamok/7.html
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6.  Pszichoanalízis   
Paul Ricoeur: Freud filozófiai interpretációja. In: Bókay Antal – Erős 

Ferenc (szerk.): Pszichoanalízis és irodalomtudomány. Filum, 
Budapest, 1998, 253–263. 

 

7.  Antropológiai esztétika 
Clifford Geertz: A művészet mint kulturális rendszer. In: uő.: Az 

értelmezés hatalma. Antropológiai írások. Budapest, Osiris, 1994, 
239–267. 

Helmuth Plessner: A színész antropológiája, fordította Besze Flóra 
(kézirat) 

 

8. Nem-hermeneutikai esztétika, performativitás   
Erika Fischer-Lichte: A performativitás esztétikája. Balassi, Budapest, 

2009, 9–35. 
Hans Ulrich Gumbrecht: Történetiség és esztétika. In: uő.: 

Szellemtudományok – mi végre? Budapesti előadások. Kijárat, 
Budapest, 2013, 69–92.  

 

9.  Poszthumán esztétika   
Donna J. Haraway: Kiborg kiáltvány: tudomány, technika és szocialista 

feminizmus az 1980-as években. In: Replika, 2005. november, 
107–139. 

Gilles Deleuze – Félix Guattari: KAFKA – A kisebbségi irodalomért. 
Qadmon, Budapest, 2009, 19–85. 

 

10. Kultúrakutatás 
Raymond Williams: A kultúra elemzése. In: Bókay Antal é. m. (szerk.): A 

posztmodern irodalomtudomány kialakulása. A 
posztstrukturalizmustól a posztkolonialitásig. Osiris, Budapest, 
2002, 385–395. 

Ian Hunter: Esztétika és kritikai kultúrakutatás. In: Wessely Anna 
(szerk.): A kultúra szociológiája. Osiris, Budapest, 1998, 71–95 

 

11. Analitikus esztétika, pragmatizmus   
Arthur Danto: Hogyan semmizte ki a filozófia a művészetet? In: uő.: 

Hogyan semmizte ki a filozófia a művészetet? Atlantisz, Budapest, 
1997, 15–36. 

Nelson Goodman: Az újraalkotott valóság. In: Horányi Özséb (szerk.): A 
sokarcú kép. Typotex, Budapest, 2003, 41–68. 

Richard Shusterman: Szomaesztétika. Javaslat egy új diszciplínára. In: 
uő: Pragmatista esztétika. A szépség megélése és a művészet 
újragondolása. Kalligram, Pozsony, 2003, 469–503 

 

12.  Intézmény-elmélet  
Arthur Danto: „A művészetvilág”. In: Enigma 1994/4, 41–52. 
Pierre Bourdieu: A művészet szabályai. Az irodalmi mező genezise és 

struktúrája. Budapest: BKF, 2013, 308-335. 
 

13. Intermedialitás 
Irina Rajewsky: Intermediality,  Intertextuality, and  Remediation: A  

Literary Perspective  on  Intermediality, 
http://cri.histart.umontreal.ca/cri/fr/intermedialites/p6/pdfs/p6_rajews
ky_text.pdf 
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Jens Schröter: Analóg/digitális. Referencialitás és intermedialitás. In : 
Apertúra, 2012. tavasz, http://uj.apertura.hu/2012/tavasz/schroter-
analogdigitalis/. 

 

BBN-ESZ-242:25 Sajó Sándor: Kortárs művészetelméletek 

Merleau-Ponty művészetfilozófiája  gyakorlat 
Időpont: szerda 09:00-10:30 MUK 42. 

 
A múlt századi francia fenomenológia egyik legnagyobb hatású (Ricoeur szerint a 

legjelentősebb) szerzője, Maurice Merleau-Ponty műveit olvassuk és vitatjuk meg. Mivel 

Merleau-Ponty elképzelése szerint a művészet és a filozófia szorosan összetartozik, a 

szűkebb értelemben vett művészetfilozófiai tanulmányai mellett átfogó igényű filozófiai 

műveiből is olvasunk részleteket. 

A félév végi jegyet az órai munka és az év végi szemináriumi dolgozat határozza meg. 

 

Olvasmányok 

• Merleau-Ponty, Maurice: „Cézanne kételye” (részlet), ford. Szabó Zsigmond, in 

Enigma 1996/3, 76-90. 

• Merleau-Ponty, Maurice: „A szem és a szellem”, ford. Vajdovich Györgyi és 

Moldvay Tamás, in Bacsó Béla szerk.: Fenomén és mű, Budapest, Kijárat, 2002, 54-

79. 

• Merleau-Ponty, Maurice: „A közvetett nyelv és a csend hangjai”, ford. Szávai 

Dorottya, in Bacsó Béla szerk.: Kép, fenomén, valóság, Budapest, Kijárat, 1997, 

142-178. 

• Merleau-Ponty, Maurice: Az észlelés fenomenológiája, ford. Sajó Sándor, Budapest, 

L’Harmattan, 2014. (részletek) 

• Merleau-Ponty, Maurice: A látható és a láthatatlan, ford. Farkas Henrik és Szabó 

Zsigmond, Budapest, L’Harmattan, 2006. (részletek) 

 
 

BBN-ESZ-251.14 Darida Veronika: Kanonikus művek 

elemzése:  

Beckett: Drámák előadás 

Időpont: kedd 9:00-10:30  MUK  40.  

 
Az előadás során áttekintjük Beckett későn induló drámaírói életművét. Az ismert 

darabok mellett (Godot-ra várva, A játszma vége, Ó, azok a szép napok! Az utolsó tekercs) 

más rövidebb, ám jelentős darabokat is elemzünk (Nem én, Monológ, Altatódal, 

Katasztrófa)- nem feledkezve meg a színműtöredékekről és a tévéjátékokról sem 

(Kísértettrió, Nacht und Träume). Az órák középpontjában az adott darabok szoros elemzése 

áll majd, de természetesen kitérünk a szövegek fordításának a kérdésére (egyrészt Beckett 

gyakori önfordítási vagy inkább önátírási gyakorlata kapcsán, másrészt az újrafordítások 

kapcsán) ; valamint tárgyaljuk Beckett saját színházi rendezéseit és egyes későbbi, jelentős 

Beckett színpadra állításokat. 
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BBN-ESZ-251.15 Somlyó Bálint: Kanonikus művek elemzése 

Regény és filozófia: Broch és Musil előadás  

Időpont: hétfő 12:30-14:00  MUK  39.  

 
Ez egy korábban már tartott kurzus módosított változata. Akkor, két éve, nagy 

vonalakban szerettem volna megmutatni bizonyos általános tendenciákat, amelyek, 
jobbára a 20. század első felében, erős konvergenciákat mutattak bizonyos filozófiai 
életművek és nagyhatású regények között. Közben azonban világossá vált, hogy a 
talán legfontosabb művek nehezen tárgyalhatók ilyen szűk időkeretek között, ezért 
ebben a félévben csak két szerzőre és azoknak is egy-egy főművére koncentrálnék, 
Musiltól A  tulajdonságok nélküli emberre, Brochtól a Vergilius halálára. Bennük 
szeretném vizsgálni egy nyelvi, megismerési és értékválság tüneteit és megoldási 
kísérleteit. A regények mellett feltétlenül elemzésre kerül még Hofmannsthal un. 
Chandos-levele, Broch kis könyvnyi tanulmánya, a Hofmannsthal és kora, valamint 
szemelvények elsősorban Nietzsche, Heidegger és talán Benjamin műveiből is. 
Nem adnék most részletes óratematikát, mert szeretném részben a hallgatók 
érdeklődése és olvasástempója mentén alakítani, tekintettel a két regény nem 
elhanyagolható terjedelmére, de vázlatként néhány sarokpontot rögzítenék. 

1. Bevezetés 
2. Az igazság retorikusságáról. Nietzsche: A nem-morálisan felfogott 

igazságról és hazugságról, in: Athenaeum, 1992/3, ehhez még társítható: 
Jean-Luc Nancy: Becsületességünk próbaköve, in: Athenaeum, 1992/3. 

3. Hugo von Hofmanstahl: Levél, in: Kultusz és áldozat. A német esszé 
klasszikusai, Európa Könyvkiadó, 1981, 435-448.o. 

4-7. A tulajdonságok nélküli ember, (Szerkezet, cselekményvezetés, 
narráció, a főhős kérdése, nyelvhasználat stb.), természetesen bármelyik kiadás 
használható, viszont az egész regényt el kellene olvasni! 

8.  Hermann Broch: Hofmannsthal és kora, Helikon Kiadó, 1988.  
9-13. Hermann Broch: Vergilius halála, itt is bármelyik kiadás használható 

(keletkezéstörténet, szerkezet, belső monológ, a Vergilus-alak, a 
megsemmisítendő főmű, hatalom és művészet, időfelfogás stb.) 

 
A további olvasandókat az órán beszéljük meg, szóba jöhetnek válogatott 

fejezetek Heidegger Lét és időjéből, különösen a das Man problémája vagy 
Benjamin bizonyos írásai a tapasztalatról. 

A félévet kollokvium zárja, amelynek tárgya alapvetően az olvasott regények 
ismerete, bizonyos filozófiai olvasmányokkal kiegészítve. 

 

BBN-ESZ-261:23, BBN-XKO-122.b Bartha Judit: Műelemzés 

Szakszövegírás  gyakorlat 

Időpont: szerda 10:45-12:15   MUK  40. 

 
A kurzus bevezetést nyújt a tudományos munkák írásába az anyaggyűjtéstől a munkaterv és 

a szerkezeti vázlat elkészítésén át a végső szöveg kialakításáig. A félév során áttekintjük a 

különböző tudományos műfajokat különös tekintettel a témaválasztás, a terjedelem, a tagolás és 

a strukturálás, az érvelés, a stílus, a hivatkozások és az irodalomjegyzékek szabályaira. 

A teljesítés feltétele az órai részvétel mellett a megadott határidőkre elkészített anyagok 

leadása, amelyek a következők: az egyénileg választott témákhoz szerkezeti vázlat, bibliográfia, 

rezümével ellátott hat-nyolc oldalas dolgozat elkészítése, valamint egy másik dolgozathoz 

egyoldalas recenzió megírása.  
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BBN-ESZ-261:30 Bartha Judit: Műelemzés 

E. T. A. Hoffmann elbeszélései  gyakorlat 

Időpont: kedd 10:45-12:15   MUK  42. 

 
A szeminárium a német kora romantika kulcsfontosságú fogalmait és azok 

továbbörökítésének lehetőségét vizsgálja E. T. A. Hoffmann elbeszéléseiben. Az elemzések 

fókuszában a romantikus dualizmus problémája áll. Ebben a vonatkozásban merül fel 

Hoffmann ismert művei alapján: a pszeudonim szerzőség és a hasadt identitás kérdése, az 

abszolútum és a fragmentum viszonya, a fantasztikus művészi és a hétköznapi filiszteusi 

létforma, az égi költészet, zene, szerelem és a földi realitás kibékíthetetlennek tűnő ellentéte, 

az idillikus mesevilág és a kísérteties szorongás problémája, a szélsőségek retorikai és 

teoretikus kiélezése az iróniában és feloldási kísérlete a humorban.  

 

BBN-ESZ-261:39 Károlyi Csaba: Műelemzés 

Kritikaírás  gyakorlat 

Időpont: kedd 14:15-15:45   MUK  40. 

 
A kurzus célja: ismerkedés a napi és hetilapokba való rövid könyvkritikák 

írásával. A recenziók írását csak a gyakorlatban lehet megtanulni, ezért az órákat a 
következő rend szerint képzelem el: az első alkalommal megadok kb. 10-15 
mostanában megjelent könyvet (főleg kortárs magyar szépirodalmi köteteket), ezek 
közül minden résztvevőnek választania kell egyet, és 3-4 flekkes (max. 6000 
karakteres) bírálatot kell írnia róla. Az órák az elkészült szövegek megbeszélésére 
épülnek, lehetőleg úgy, hogy egy alkalommal két, ugyanarról a témáról szóló kritikát 
beszélünk meg. 
 

BBN-ESZ-261.02 Pintér Tibor: Műelemzés 

Monteverdi gyakorlat 

Időpont: csütörtök 17:45-19:15 MUK -135. 

 
A kurzus alapvető célja, hogy feltárjuk az 1600 körül megjelent első zenei 

modernitás zenefelfogását, mely máig hatással van a zene befogadásesztétikájára. 
E felfogás középpontjában a zenei reprezentáció áll. Megvizsgáljuk e reprezentációs 
fordulatot, amelynek legjelentősebb komponistája és meghatározó elméleti 
gondolkodója Claudio Monteverdi volt. Figyelmet kívánok fordítani Monteverdi 
közvetlen elődeire, elsősorban a firenzei Cameratára és az opera születésének 
esztétikai alapvetésére. A Monteverdi-életmű központi jelentőségű alkotásait 
vizsgáljuk és interpretáljuk: madrigálok, operák és egyházi művek.  

 

BBN-ESZ-271.16 Pintér Tibor: Ágazati esztétikák 

A reneszánsz esztétikája előadás 

Időpont: csütörtök 10:45-12:15 MUK 39. 

 
A kurzus filozófiai, művelődéstörténeti és művészettörténeti közelítésben 

tárgyalja az 1400-1500-as évek olasz művészetelméletét. Főbb témáink:  
Az „újjászületés” eszméjének kritikai feldolgozása. 
A középkori hét szabad művészet rendszerének felbomlása és a művészetek 

beépülése a humanista képzésbe: az egyetemek és studia humanitatis. 
Az antikvitás mint imitációs modell. 
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A humanizmus és a művészetek kapcsolata: képzőművészet Firenzében 
Platonizmus: Ficino platonikus felfogásának hatása a művészetekre. 
Arisztotelész Poétikájának olasz recepciója. 
A valóság geometriai rendje: a perspektivikus ábrázolás elmélete. 
A zene mint nyelvi művészet és a zene költészeti-retorikai felfogása: az opera 

születése. 

 

BBN-ESZ-271.17 Darida Veronika: Ágazati esztétikák 

Színházesztétika (Filozófusok színháza) előadás  

Időpont: hétfő 16:00-17:30, MUK 39. 

 
A kurzus során áttekintjük a színházi reprezentáció 20. századi filozófiai 

megközelítéseit. Elsősorban Benjamin, Barthes, Sartre, Derrida, Deleuze színházi 
tárgyú írásait elemezzük, melyek főleg Brecht, Beckett, Artaud műveinek 
inspirációjára születtek. Mindeközben különös hangsúlyt fektetünk arra a kérdésre, 
hogy a kortárs filozófiai gondolkodásban hogyan jelenik meg a színház paradigmája 
(Nancy, Rancière, Badiou, Agamben szövegeiben). A kurzus így a hagyományos 
filozófiai diskurzusból kiindulva, mely a reprezentáció, imitáció, pátosz, katarzis 
kérdéseit állítja a középpontjába, olyan teoretikus szövegekig jut el, melyek  maguk 
is a színházat imitálják, fontos szerepet játszik bennük performativitás, és új 
értelmet adnak a „theatrum philosophicum” fogalmának. 

 
-NIETZSCHE, Friedrich: A tragédia születése avagy görögség és pesszimizmus 

(1872), ford. Kertész Imre, Európa, Budapest, 1986. 
- CRAIG, Edward Gordon: A színész és az übermarionett, Színház, 1994, 4. 

szám, 34-46. old. 
- SIMMEL, Georg: A színész filozófiájához, ford. Szántó Judit, Színház,1994, 11. 

szám, 22-29.o. 
- LUKÁCS György: A tragédia metafizikája, in: A lélek és a formák. Kísérletek, 

Napvilág Kiadó-Lukács Archivum, 1997, 201-227.o. 
- BENJAMIN, Walter: Mi az epikus színház? (ford. Széll Jenő), in Kommentár és 

prófécia, Gondolat, Budapest, 1969, 179-187.o. 
- BARTHES, Roland: Brecht forradalma,  A Brecht-kritika feladatai, Kurázsi 

mama vaksága (ford. Nagy Géza), in: A dráma művészete ma, szerk. Ungvári 
Tamás, Gondolat, Budapest, 1974, 361-373.o. 

- SARTRE, Jean-Paul: Mítoszteremtők (ford. G. Szegő Magda), in: A színház ma, 
szerk. Lengyel György, Gondolat, Budapest, 1970, 257-266.o. 

- ARTAUD, Antonin: Színház és a kegyetlenség, A Kegyetlen színház (Első és 
Második Kiáltvány), Levelek a kegyetlenségről, in: Könyörtelen színház, Budapest, 
Gondolat, 1985 

- DERRIDA, Jacques: A kegyetlenség színháza és a reprezentáció bezáródása, 
ford. Farkas Anikó, Gondolat-jel, 1994, 1-2, 3-17.old. 

- DELEUZE, Gilles: A kimerült, ford. Romhányi Török Gábor, Polisz, 1997/30, 36-
40.old. 

- FOUCAULT, Michel: Eltérő terek, in: Nyelv a végtelenhez, szerk. Sutyák Tibor, 
Latin Betűk, Debrecen, 147-155.o. 

- RANCIERE, Jacques: A felszabadult néző, Műcsarnok Kiadó, 2011 
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BBN-ESZ-271.18 Pálfalusi Zsolt: Ágazati esztétikák 

Performansztörténet  előadás 

Időpont: szerda 16:00-17:30  MUK  42. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BBN-ESZ-281.08 Pálfalusi Zsolt: Az esztétika 

határtudományai 

Kierkegaard: A szorongás fogalma előadás 

Időpont: szerda 17:45-19:15  MUK 40 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BBN-ESZ-281.16, BBN-FLM-402.12, BBN-FLM18-401.01  

Pintér Tibor: Az esztétika határtudományai 

A fonográftól a streamelésig előadás  

Időpont: kedd 14:15- 15:45 MUK 34 

 
A kurzus a hangrögzítés médiatörténetét mutatja be a fonográftól az internetes 

streamelésig. A hangfelvétel megjelenése és tökéletesedése gyökeresen 
átalakította zenéhez való viszonyunkat. Másfelől a hangrögzítés kiszélesítette a 
zene fogalmi kereteit. Harmadrészt meghatározó kultúrtörténeti szerepe lett: 
segítségével a hang bárki számára rögzíthetővé vált, így a publikus szférától a 
magánszféráig hozzájárult az emlékezet kultúrájának átalakulásához. A kurzuson 
központi szerepet kapnak a hangfelvételek: zenei és színpadi előadóművészeti 
bejátszások és rögzítések, publikus beszédek, magánhangfelvételek.  
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BBN-ESZ-281.21, BBN-FLM-402.17, BBN-FLM-18-401.03 

Pintér Tibor: Az esztétika határtudományai 

A zene társadalomtörténete előadás 

Időpont: csütörtök 14:15-15:45  MUK 40 

 
A kurzus célja a zenének mint társadalmi jelenségnek történeti bemutatása a 

koramodernitástól a 20. század végéig. Főbb területeink lesznek:  
A zenehallgatás változó szokásainak, a professzionális és amatőr zenélésnek a 

gyakorlata, az intézményrendszerek változásai, a szerző és a mecenatúra valamint 
a zenei piac feltérképezése; a mű az alkotó és a közönség változó viszonyai, az 
előadóművészet autonómmá válása. A zenemű nyitott alkotásként való felfogásától 
(improvizáció és kompozíció) az opus-fogalom megjelenéséig (kompozíció és 
reprodukció): a zenéhez való társadalmi viszonyok átalakulása. A zeneszociológia 
létrejötte és a zene mint kulturális identitásképző erő a 20. századi kultúrában: 
Adornótól Tia Di Noráig. 

A kurzus két alapműve: Henry Raynor: A Social History of Music - From the 
Middle Ages to Beethoven illetve Music and Society since 1815. 
 

BBN-ESZ-401:25 Darida Veronika, Seregi Tamás:  

A mozgás előadás 
Időpont: csütörtök 09:00-10:30 MUK  39 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BBN-ESZ-402.38 Seregi Tamás: 

Kant: Ítéleterő kritikája gyakorlat 
Időpont: hétfő 9:00-10:30  MUK  40 

 
A kurzuson Immanuel Kant esztétikai főművét olvassuk jelenkori perspektívából. 

Kitérünk a szép fogalmának történetére és mai változataira, az érdeknélküliség 
esztétikai és művészetelméleti kérdésére, az ízlés fogalmának a 
művészetelméletből való eltűnésére, az ízlés szociológiájára, a természet és a 
művészet viszonyára, az esztétikai és a művészeti érték problémájára. 
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BBN-ESZ-402.49, BBN-FLM-403.119, BBN-FLM-272.11 

Nemes Z. Márió: 

(Poszt)apokaliptikus esztétika gyakorlat 

Időpont: hétfő 16:00-17:30  MUK  -135  

 
A kurzus során a (poszt)apokaliptikus diskurzusok esztétikai dimenziójával 

foglalkozunk. Ennek során kettős stratégiát követünk majd, ugyanis elméleti 
szövegek segítségével megpróbáljuk értelmezni és különválasztani az apokaliptikus, 
vagyis a végre irányuló, illetve a bevégződést dekonstruáló posztapokaliptikus 
koncepciókat. Az elméleti bázis megteremtése után konkrét művek (filmek, 
színdarabok, regények stb.) alapján vizsgáljuk meg a (poszt)apokaliptikus 
alkotásokhoz és műfajokhoz társítható esztétikai stratégiákat. Ennek során a 
különböző „végesztétikák” kultúrtörténeti, mediális és történelemfilozófiai 
kontextusát is igyekszünk majd rekonstruálni, annak reményében, hogy 
megérthessük miért vált ki napjainkban is ekkora művészi érdeklődést az emberiség 

/világ bevégződésének toposza. Hívószavak: antropocén, eszkatológia, 

poszthumán, Mad Max, az utolsó ember, zombi-apokalipszis, végesztétika.  

 

Válogatás a kurzus során használt (szak)irodalomból: 
Jacob Taubes: Nyugati eszkatológia, ford. Mártonffy Marcell és Miklós Tamás, 

Atlantisz Könyvkiadó, Budapest, 2004.  
Jacques Derrida-Immanuel Kant: Minden dolgok vége, ford. Angyalosi Gergely, 

Mesterházi Miklós, Nyizsnyánszky Ferenc, Századvég Kiadó, 1993.  
Eva Horn: Zukunft als Katastrophe, S. Fischer, Frankfurt am Main, 2014.  
Zygmunt Bauman: Retrotopia, Suhrkamp, Berlin, 2017.  
Cormac McCarthy: Véres délkörök, ford. Bart IstvánMagvető, Budapest, 2009. 

 

BBN-ESZ-402.50 Horváth Ágnes:  

A földi paradicsom eszméje festményeken  

és irodalmi művekben gyakorlat 

Időpont: hétfő 10:45-12:15  MUK 42. 

 
 
 
 
 
 
 

BBN-ESZ-402.51 Pálfalusi Zsolt:  

Nietzsche: Antikrisztus gyakorlat 

Időpont: csütörtök 17:45-19:15 MUK 40  

 
 
 


