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ALAP KÉPZÉS 

 

BBN-ESZ-101 Somlyó Bálint: Bevezetés az esztétikába 

K, 2ó Időpont: csütörtök 9:00-10:30 ELTE-n kívüli helyszín 

A kurzus célja annak körbejárása, milyen tényezők alakították ki az esztétika szűkebb 

értelemben vett, jellegzetesen modernkori diszciplínáját. Melyek azok a szellemi problémák, 

amelyek megválaszolására a művészet modern elmélete kínált lehetséges megoldást. 

Felsorolnék itt néhány kérdéscsoportot, egyedül üdvözítő rendszer hiányában többé-kevésbé 

történeti egymásra következésük rendjében, azzal a megszorítással, hogy a kollégium nem 

nyíltan történeti jellegű, inkább csak kihasználja a történelem felkínálta variációkat a 

problémák csoportosítására. A lista nem feltétlenül szigorú órabeosztás is egyben, esetenként 

eltérhetünk tőle, vezérfonálnak azonban talán megteszi. Jegyet várhatóan órai 

vizsgadolgozattal lehet szerezni, amelynek alapja egyes, a félév során kijelölt szövegek 

ismerete és meghatározott szempontok szerinti elemzése, de ebben még lehet változás, a 

víruskörülmények miatt. 

 

 1. Az esztétika mint a modernitás önértelmezési kísérlete 

 2. A művészetértelmezés lehetőségei a XVIII. század közepén: performancia, 

 reprezentáció, kifejezés 

 3. A művészet mint reflexió 

  Schiller: A naiv és szentimentális költészetről, in: Uő: Művészet- és 

történelemfilozófiai írások, Atlantisz, 2005, 261-351.o. 

 4.A végtelen igézetében 

 Athenaeum-töredékek, in: August W. Schlegel és Friedrich Schlegel Válogatott                                           

 esztétikai írásai, Gondolat, 1984. 261-357. 

 5. Az eszmény érzéki látszása és a művészet halála 

  Hegel: Esztétikai előadások, I., Akadémiai Kiadó, 1980. 1-120.o 

 6. A művészet mint a ma egyedül lehetséges metafizika.  

 Nietzsche: A tragédia születése, Európa, 1986. 

 7. Művészet és megértés 

 Dilthey: A hermeneutika keletkezése, in: Uő.: A történelmi világ felépítése a 

 szellemtudományokban, Gondolat, 1974. 469-495. 

 8. Esztétikai univerzalizmus: a megformált élet 

Lukács György: Levél a "kísérlet"-ről, ajánlott: Uő.: Esztétikai kultúra, in: Ifjúkori 

 művek, Magvető, 1977. 

 9. Történelem és utópia 

Benjamin: A műalkotás a technikai sokszorosíthatóság korszakában, in: Uő : 

Kommentár és prófécia, Gondolat, 1969., vagy Uő: Tapasztalat és szegénység, in: 

 Angelus Novus, Helikon, Bp. 1980. 735-745.  

 10. Művészet és társadalomelmélet 

Adorno: Fétis-karakter a zenében és a zenehallgatás regressziója, in: Uő: Zene, 

filozófia, társadalom, Gondolat, Budapest, 1970. 227-275. Vagy uő: A művészet és a 

művészetek, in: Az esztétika vége, Ikon Kiadó, Budapest, 1995. (szerk. Bacsó Béla), 

263-287. 

 11. Művészet és igazság 

   M. Heidegger: A műalkotás eredete, Európa, 1988. 

 12. Univerzális hermeneutika? 

  H-G. Gadamer: Igazság és módszer, 191-218, Gondolat, 1984. 

13. Konstruáljunk vagy dekonstruáljunk - a modernitás alkonya? 

 

A lista a fent említett „szűkebb értelem” okán nem tartalmaz 18. század előtti olvasmányokat, 

mindazonáltal feltételezi bizonyos klasszikus alapszövegek (Platón: A lakoma, Arisztotelész: 
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Poétika) ismeretét, háttérolvasmányként pedig szívesen folyamodik néhány történeti 

összefoglaláshoz:  

Ernesto Grassi: A szépség ókori elmélete (Tanulmány Kiadó, Pécs, 1997.) 

Umberto Eco: Művészet és szépség a középkori esztétikában (Európa Könyvkiadó, Budapest, 

2002.) 

Alfred Baeumler: Az irracionalitás problémája a XVIII. századi esztétikában és logikában Az 

ítélőerő kritikájáig (Enciklopédia Kiadó, Budapest, 2002.) 

Ernst Cassirer: A felvilágosodás filozófiája (Atlantisz Kiadó, Budapest, 2007), VII. fejezet: Az 

esztétika alapkérdései, 349-449. 

BBN-ESZ-101.03 Szécsényi Endre: Az esztétika feltalálása 

K, 2ó Időpont: szerda 9.00-10.30 MUK ELTE-n kívüli helyszín 

A szabad bölcsészeti BA-program egyik bevezető előadása a modernitás kialakulását és ezzel 

párhuzamosan az esztétika feltalálását, e két folyamat szoros kölcsönviszonyát mutatja be. Az 

előadás nem történeti sorrendet követ, hanem olyan jelentős téma- és problémaköröket vonultat 

fel – mindegyik esetében egy-két reprezentatív szöveg kommentálásával a középpontban –, 

amelyek meghatározóak mind a korabeli esztétikai gondolkodásra, mind a jelen 

művészetelméleti és kritikai gondolkodás alapvető kérdésfeltevéseire nézve (pl. ízlés-zseni, 

szép-fenséges, utánzás-kifejezés, antik-modern stb.). Az előadás fő célja, hogy világossá tegye 

a szabad bölcsészhallgatók számára az esztétika lényegi modernségét. 

BBN-ESZ-201:2 Nagy Edina: Bevezetés a műértelmezésbe 

Gy, 2ó Időpont: kedd 14.15-15.45 MUK 39. 

A szeminárium művészi manifesztumok (kiáltványok) kapcsán elemez és értelmez a 

korban botrányos, mára azonban ikonikussá vált huszadik századi műalkotásokat. A 

manifesztum a modern művészet népszerű kinyilatkoztatási formája, ahol a művészek 

saját művészi hitvallásukat teszik közzé, lefektetve a számukra releváns és egyben 

általuk képviselt irányzat művészet(elméleti) alapvetéseit is. E kiáltványok hangneme 

sok esetben provokatív, ellentmondást nem tűrő. A művészi manifesztumok a 

közelmúltban a német videóművész, Julian Rosefeldt Manifesto c. 2015-ben készült 

munkája kapcsán kerültek az érdeklődés homlokterébe, ez képezi a szeminárium 

kiindulópontját is. 

 

A teljesítés feltétele: Aktív órai jelenlét, 20 perces kiselőadás (prezentáció), félév 

végi szemináriumi dolgozat (műelemzés) leadása. 

 

Ajánlott irodalom: F. T. Marinetti: Futurista kiáltvány. In: A futurizmus. Gondolat, 

Budapest, 1964. 

Guillaume Apollinaire: A kubista festők. Esztétikai elmélkedések. Corvina, 

Budapest, 1965. 

Vaszilij Kandinszkij: A szellemiség a művészetben. Corvina, Budapest, 1987. 

(részletek) 

Tristan Tzara: Dada kiáltvány 1918. In: Mario de Micheli: Az avantgardizmus. 

Képzőművészeti Alap, 1978. 

Hugo Ball: Az első dadaista kiáltvány. In: Dadaizmus antológia. Balassi, Budapest, 

1988. 

André Breton: A szürrealizmus első kiáltványa. In: Mario de Micheli: Az 

avantgardizmus. Képzőművészeti Alap, 1978. 
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Barnett Newman: Barnett Newman: The Sublime Is Now. Tiger's Eye, New York, 1, 

6, December 1948. 51-53. Magyarul részletek: 

http://mmi.elte.hu/szabadbolcseszet/mmi.elte.hu/szabadbolcseszet/index8584.html?o

ption=com_tanelem&id_tanelem=858&tip=0 

Joseph Kosuth: Filozófia utáni művészet. 

http://arthist.elte.hu/Tanarok/SzoekeA/Forrasok/Kosuth.pdf 

BBN-ESZ-204 Darida Veronika: Kritikaírás 

GY, 2ó  csütörtök 10:45-12:15 MUK 321. 

 

BBN-ESZ-211 Bárány István: Művészetelmélet-történet 1. K, 2ó 

Időpont: csütörtök 9:00-10:30 ELTE-n kívüli helyszín 

 

BBN-ESZ-221 Papp Zoltán: Művészetelmélet-történet 2. K, 2ó 

Időpont: csütörtök 9:00-10:30 ELTE-n kívüli helyszín 

 

BBN-ESZ-222 Papp Zoltán: Művészetelmélet-történet 2. Gy, 2ó 

Időpont: csütörtök 12.30-14.00 MUK 34  

 

BBN-ESZ-231 Somlyó Bálint: Művészetelmélet-történet 3. K, 2ó 

Időpont: hétfő 16:00-17:30 ELTE-n kívüli helyszín  

 

BBN-ESZ-232.01 Bartha Judit: Az irónia története 

Gy, 2ó 

Időpont: kedd 12:30-14:00 A ép. 330.  

A szemináriumon ókori görög és római szerzők Szókratész-értelmezéseiből kiindulva 

vizsgáljuk az irónia történetét. A részletes elemzésben a retorikai-filozófiai iróniára 

összpontosítunk, amely először a 18. század végi és a 19. századi irodalomban és filozófiában 

jelent meg. A fogalom árnyalt megközelítéséhez segítségül hívunk kortárs művészeti (pl. 

irodalmi, színházi, filmes) alkotásokat is. 

A teljesítés feltétele: zh vagy szemináriumi dolgozat. 

BBN-ESZ-241 Seregi Tamás: Kortárs művészetelméletek K, 2ó 

Időpont: hétfő 9:00-10:30 ELTE-n kívüli helyszín 

 

BBN-ESZ-242.05 Seregi Tamás: Ökoesztétika Gy, 2ó 

Időpont: hétfő 14:15-15:45 MUK 321. 

 

BBN-ESZ-251:40 Bacsó Béla: Heidegger műfelfogásáról K, 2ó 

Időpont: kedd 12:30-14:00 ELTE-n kívüli helyszín 

A félév során olyan ismertebb előadásokhoz és elemzésekhez kapcsolódóan szólok Heidegger 

művészethez való viszonyáról, mint az ismertebb A műalkotás eredete, A bevezetés a 

metafizikába, valamint az ezek hátteréül szolgáló Vom Ereignis. Beiträge zur Philosophie 

(G.A. 65. Klostermann 1989.). Ahogy Heidegger egy A műalkotás eredete kapcsán íródott 

levélben fogalmazta – a szépség nem a tetszés és nem az élmény felől megfogalmazott, hanem 

figyelme arra irányul, hogy miként tűnik ki a műben az igazság. Visszatekintünk a Husserl 

hatókörében érvényre jutó fenomenológiai esztétikára (Becker, Kaufmann stb.), ami 

természetesen Heidegger számára is meghatározó volt. Foglalkozni kívánok Heidegger 

Schiller elemzésével, amely szintén 1936-ban keletkezett és az esztétikai nevelés írás néhány 

alapvető gondolatát bontja ki. 

http://mmi.elte.hu/szabadbolcseszet/mmi.elte.hu/szabadbolcseszet/index8584.html?option=com_tanelem&id_tanelem=858&tip=0
http://mmi.elte.hu/szabadbolcseszet/mmi.elte.hu/szabadbolcseszet/index8584.html?option=com_tanelem&id_tanelem=858&tip=0
http://arthist.elte.hu/Tanarok/SzoekeA/Forrasok/Kosuth.pdf
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A félév során Heidegger meghatározó költészeti olvasataira is kitekintünk, köztük a Hölderlin 

olvasatra, amelyről Philippe Lacoue-Labarthe a kitűnő francia gondolkodó azt írta, hogy az 

elemzés alapjaiban változtatta meg a Hölderlin értelmezést. Ma már nyilvánvaló, hogy ez 

nyelvi/költői fordulat nem értelmezhető az 1936-os Nietzsche előadás esztétikai (Wille zur 

Macht als Kunst), a Beiträge zur Philosophie filozófiai, vagy az 1939-es Herder előadás 

nyelvet érintő felismerései nélkül (ezen belül George Das Wort c. versének értelmezése a 

döntő). Kitekintünk azokra az írásokra, amelyeket Heidegger az Unterwegs zur Sprache 

kötetben gyűjtött egybe (Trakl, Rilke). 

 

Olvasandó irodalom: 

 

Heidegger – A műalkotás eredete (1936) Európa 1988. 

Heidegger – Bevezetés a metafizikába (1935) Ikon kiadó 1995. 

Heidegger – A világkép korszaka in. Fenomén és mű Kijárat kiadó 2002. 

 

Valamint ehhez kapcsolódó értelmezések Sallis, Jähnig, Gadamer, Tugendhat, Taminieaux stb. 

BBN-ESZ-261.15 Bartha Judit: Gótika Gy, 2ó 

Időpont: szerda 10:45-12:15 MUK 251. 

A szemináriumon a 19. századi angolszász és német rémtörténetek (Gothic novel ill. 

Schauerroman) eszmetörténeti hátterét, műfaji sokszínűségét, narratív kliséit vizsgáljuk 

romantikus szerzők (Bonaventura, E. T. A. Hoffmann, Mary Shelly, Jane Austen, Edgar Allen 

Poe, Robert Louis Stevenson, Bram Stoker stb.) mostanra klasszikussá vált elbeszéléseinek 

elemzésével. 

BBN-ESZ-261.88 Horváth Ágnes: Drámaiság a regényirodalomban. Stendhal, 

Dosztojevszkij, Kafka Gy, 2ó 

Időpont: hétfő 10:45-12:15 MUK 40. 

 

BBN-ESZ-261:23 Bartha Judit: Szakszövegírás Gy, 2ó 

Időpont: szerda 12:30-14.00 MUK 112. 

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 tisztázzuk a 

szemináriumi dolgozat és a szakdolgozat legfontosabb műfaji követelményeit, különös tekintettel 

a témaválasztás, a strukturálás, az érvelés, a stílus, a hivatkozások és az irodalomjegyzékek 

szabályaira. 

A teljesítés feltétele: megadott határidőkre a házi feladatok (tématerv és -cím, szerkezeti vázlat, 

bibliográfia, lábjegyzet és rezümé) elkészítése, majd egy hét-nyolc oldalas dolgozat benyújtása, 

amely magában fogalja az előbb felsoroltak javított, véglegesített változatát is. 

BBN-ESZ-261:39 Károlyi Csaba: Kritikaírás Gy, 2ó 

Időpont: kedd 14:15-15.45 MUK 40. 

 

BBN-ESZ-261:83 Nagy Edina: Kortárs művészeti tendenciák és értékelésük problémái 

G, 2ó  

Időpont: kedd 10:45-12:15 MUK 251.  

A szeminárium a kortárs művészeti színtérrel kíván foglalkozni kiállításlátogatások és 

intézménylátogatások kapcsán. A kortárs magyar művészeti közegben aktuálisan jelen levő 

trendek, áramlatok megfigyelésére törekszik, néhány aktuális kiállítás tárgyalásával. 

Budapesten megrendezett kiállítások kapcsán elemzünk műveket, illetve tárlatokat, melyek 

kapcsán különböző kiállítástípusokkal, művész- és kurátorszerepekkel, intézményi 

kérdésekkel is foglalkozunk. Megkíséreljük közelebbről meghatározni, hogy mitől kortárs a 

kortárs, vannak-e ezt meghatározó kritériumok, vagy inkább külső instanciák – intézmények, 

szakemberek, stb. döntenek a „kortársságról“? A választott kiállítások (a félév folyamán a 

hallgatók javaslatot tehetnek a lista bővítésére, illetve módosítására) illetve a tárgyalt 



 

 6 

művészek/jelenségek köre az aktuális kiállítási program és természetesen a járványügyi 

helyzet függvényében változhat. A félév állomásai lesznek például múzeumi gyűjtemények 

(Ludwig Múzeum, Kassák Múzeum), de kereskedelmi galériák vagy ún. off-színterek is. 

 

Teljesítés: Aktív órai jelenlét/részvétel, a félév során két írásos beszámoló a látogatott 

kiállításokról (választható) kb. 5000 karakternyi terjedelemben, a félév végén szemináriumi 

dolgozat leadása. 

 

Ajánlott irodalom: 

Lázár Eszter, Kékesi Zoltán, Szoboszlai János, Varga Tünde (szerk.): A gyakorlattól a 

diskurzusig. Kortárs művészetelméleti szöveggyűjtemény, MKE KET, 2012 

http://www.mke.hu/adat/szoveggyujtemeny.pdf 

Claire Bishop: Radikális muzeológia. Magyar kiadás: © Magyar Nemzeti Múzeum, ICOM 

Magyarország 2018, Fordította: © Sárai Vanda 

Kortárs művészeti folyóiratok (Artmagazin, Balkon, exindex) kritikái, valamint az adott 

kiállítás tematikájához kapcsolódó publikációk. 

BBN-ESZ-261:84 Nagy Edina: Kollektivitás és kollaboráció, a szerzőség új típusai a ( 

kortárs) művészetben - művészi és kurátori gyakorlatok G, 2ó 

Időpont: szerda 10.00-11.30 ELTE-n kívüli helyszín 

A félév során a kortárs művészeti és kurátori gyakorlat egyik népszerű formáját, az 

együttműködést (collaboration), és annak különböző típusait vizsgáljuk meg. Az 

együttműködés mint kortárs művészeti gyakorlat nem egy egységes módszertan, sokkal 

inkább egy nyitott művészeti, kutatói, kurátori és intézményi praxis. Az együttműködés 

speciális formái a művészet területén túlmutató kollektivista társadalmi, gazdasági és 

politikai gyakorlatokhoz kapcsolódnak; gondoljunk például a szövetkezeti formára. A 

kurzuson a történeti előzményeket, valamint a nemzetközi és hazai példákat a kapcsolódó 

fogalmak (kollektivitás, közösség, kollektíva) társadalomtudományi (filozófia, esztétika, 

politológia, szociológia) megközelítéseivel értelmezzük. A félév során a kortárs művészet 

aktuális megaeseményeit, biennáléit rendező kollektív kurátori példákra is kitérünk 

(Manifesta, Isztambuli Biennálé vagy a 2022-ben megrendezésre kerülő 15. Documenta). A 

kurzus a Magyar Képzőművészeti Egyetem művészetelmélet BA hallgatóival közös óra 

keretében valósul meg. 

 

Teljesítés: csoportmunka, esettanulmány bemutatása, szóbeli prezentáció. Egyéni feladat: egy 

választott, kapcsolódó szöveg elemzése írásban, kb. 3 oldal (az esettanulmány szempontjaival 

kibővítve). 

 

Ajánlott irodalom: 

Lázár Eszter: Együttműködésen alapuló művészeti gyakorlatok 

In: Szakács Eszter (szerk.): A kurátori gyakorlat és diszkurzus 

szótára, 2012, tranzit.hu, 

http://tranzit.org/curatorialdictionary/index.php/szotar/egyuet 

tmkoedesen-alapulo-mveszeti-gyakorlatok/ 

Blake Stimson &amp; Gregory Sholette eds: Collectivism after 

Modernism, The Art of Social Imagination after 1945, 

University of Minnesota Press, 2006. 

Spaces of Commoning - Artistic Research and the Utopia of 

Everyday, Academy of Fine Arts, Vienna, vol. 18. Sternberg 

Press, 2016. 

Pjotr Kropotkin: Kölcsönös segítség mint természettörvény, Nepsza Budapest, 1924 

(részletek) 

Szijártó Zsolt: A részvétellel kapcsolatos művészeti projektek 

alapkoordinátái. In: Balkon, 2017/11, 12, 4-12. o. 

A Gólya Presszó és közösségi ház leporolja a közösségi 

http://www.mke.hu/adat/szoveggyujtemeny.pdf
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mozgalmat, Gyimesi Mihály interjúja Birtalan Gergővel In: Új 

Egyenlőség, 2019. január 15. http://ujegyenloseg.hu/a-golya- 

presszo-es-kozossegi-haz-leporolja-a-szovetkezeti-mozgalmat/ 

BBN-ESZ-261:85 Pintér Tibor: Mimézis - művészet és utánzás 

G, 2ó 

Időpont: csütörtök 16:00-17:30 MUK 39. 

A művészetfilozófia, a művészetelmélet és az esztétika egyik kulcsfontosságú fogalma a 

mimézis. A félév során történeti kontextusba helyezzük a művészi utánzás fogalmát: az antik 

felfogásoktól a modernitás végéig áttekintjünk és rendszerezzük azokat az elméleteket, 

amelyek pro vagy kontra a művészi teremtés és a műalkotás mimetikus kérdéseit taglalják. 

Alapkérdésünk a félév folyamán az lesz, hogy miért válhatott az utánzás a művészetet 

meghatározó problémakörré, és miért volt kétezer éven át megkerülhetetlen kérdése a 

művészetelméleti gondolkodásnak. 

BBN-ESZ-261:86 Nemes Z. Márió: Batman - Neogótikus képregényesztétika 

Gy, 2ó 

Időpont: szerda 17:45-19:15 D ép. földszinti előadóterem 

Batman a kortárs popkultúra egyik meghatározó ikonja, akinek alakja köré egy médiumokat 

összekötő posztmodern mitológia és gazdasági gépezet épült ki. A különböző filmeket, 

képregényeket és egyéb kulturális termékeket a kortárs gótikus esztétika szempontrendszere 

alapján értelmezzük. Ennek során a gótika kultúratörténetét, illetve a posztmodern gótika 

fogalmi  diszperzióját is reflektálnunk kell. Mindezek alapján nem is feltétlenül Batman, 

hanem maga Gotham városa lesz a középpontban, mint olyan neogótikus tér, mely lehetőséget 

ad a kortárs esztétikai, politikai és technológiai diskurzusok színrevitelére. Hiszen a gótikus 

testet mindig meghatározza a gótikus tér, illetve az a hibrid természetkultúra vízió, mely a 

gótikus érzékenység sajátja. 

BBN-ESZ-271.10 Darida Veronika: Kortárs világszínházi problémák K, 2ó 

Időpont: hétfő 16:00-17:30 ELTE-n kívüli helyszín 

A kurzus célja a hallgatók megismertetése a mai világszínház legfontosabb irányzataival és 

jelenségeivel, valamint a kiemelkedő rendezőegyéniségek és társulatok munkásságával.  

 

Kurzustematika:  

Peter Brook és az üres tér 

Robert Wilson és a képek színháza 

Ariane Mnouchkine és a szolidaritás színháza 

Romeo Castellucci és színház újrateremtése 

Pippo Delbono és a tökéletlenség szépsége 

Rimini Protokoll és az új dokumentarista színház 

Milo Rau és a szembesítés színpadai 

William Kentridge bábszínháza 

Nagy József és a Jel Színház mozgásszínháza 

Schilling Árpád és a lázadás színháza 

 

Szakirodalom:  

Peter Simhandl : Színháztörténet, Budapest, Helikon, 1998. 

Erika Fischer Lichte : A dráma története, Pécs, Jelenkor, 2001.  

Kékesi Kun Árpád : A rendezés színháza, Budapest, Osiris, 2007.  

Imre Zoltán (szerk.): Alternatív színháztörténetek, Budapest, Balassi, 2008. 

Hans-Thies Lehmann: Posztdramatikus színház, Budapest, Balassi Kiadó, 2009.  

Erika Fisher-Lichte: A performativitás esztétikája, Budapest, Balassi Kiadó, 2009.  

Jákfalvi Magdolna (szerk.): Színházi antológia (XX. század.), Budapest, Balassi, 2000. 

Czirják Ádám (szerk.) Kortárs táncelméletek, Budapest, Kijárat, 2013. 

Peter Brook: Az üres tér, Budapest, Európa, 1999. 

Ariane Mnouchkine: A jelen művészete, Budapest, Prae, 2010. 
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Georges Banu: Peter Brook és az egyszerű formák színháza, Kolozsvár, Koinónia, 2010. 

Darida Veronika: Eltérő színterek. Nagy József színháza, Budapest, Kijárat, 2017. 

Darida Veronika: Filozófusok bábszínháza, Budapest, Kijárat, 2020 

BBN-ESZ-271:19 Pintér Tibor: Zeneesztétika K, 2ó 

Időpont: kedd 9:00-10:30 ELTE-n kívüli helyszín 

A félév során a klasszikus hermeneutikai modellt követve körbejárjuk a zene befogadásesztétikai, 

alkotásesztétikai, műesztétikai és előadóművészet-esztétikai alapproblémáit. Az előadásokon 

központi kérdések:  a zenehallgatási szokások, a zenei alkotásfolyamat esztétikai megközelítései, a 

műértelmezés változó irányai és az előadóművészet meghatározó tendenciái.  

BBN-ESZ-271:42 Bacsó Béla: Manet és a képfogalom változása K, 2ó 

Időpont: csütörtök 10:45-12:15 ELTE-n kívüli helyszín 

Az elemzések centrumában az a nyilvánvaló feltevés áll, hogy a XIX. század művészete döntő 

változást jelent minden korábbihoz viszonyítva, s miközben ezt a közhelyszerű feltevést 

mindenki osztja, valójában csak mostanában kezd számot vetni a tényleges változással a 

művészetelmélet. A modernitást megérteni a XIX. század művészeti fordulatában – 

kiváltképpen Manet festészetében. Ennek ragyogó példája Bourdieu Manet előadása (1999-

2000 között tartott), amely kiindulásunkat képezi, ahol a művészet/festészet átalakulása, mint 

intézményes krízis jelenik meg, amely Manet festői művében objektiválódik. De bevonjuk az 

elemzésbe Michel Foucault Manet előadását is. 

Az utóbbi időben számos jelentős művészettörténész vállalkozott ennek a változásnak a 

bemutatására: Hans Belting (Das unsichtbare Meisterwerk Beck 1998.), Jonathan Crary 

(Suspension of Perception MIT Press 1999.) Michael Fried (Manets Modernism Chicago Press 

1996.), de visszatekintünk olyan korszakos elemzésekre is mint Werner Hofmann Nana 

könyve (DuMont 1973.) vagy a még korábbi elemzésekre (Th. Hetzer - Cézanne-Notizen. In. 

Schriften 9. kötet, Urachhaus 1998.). Kitekintünk Jaußnak a modernitást elemző, s főként 

Benjaminhoz kapcsolódó elemzésére is (Studien zum Epochenwandel der ästhetischen 

Moderne Suhrkamp 1989.) és persze magának Benjaminnak a korszakot elemző műveire pl. 

Passagen Werk.. 

 

Olvasandó irodalom: 

 

Zola – Nana. magyar kiadás, esetleg tőle A mű című regény 

Zola – Válogatott művészeti írásai.  Képz. műv. alap kiadóvállalata 1961. 

W. Hofmann – Manet: Reggeli a műteremben Corvina 1987. 

W. Benjamin – Passzázsok in. “A szirének hallgatása” Osiris 2001., 201-249.o. 

Benjamin – Párizs a XIX. század fővárosa in. Kommentár és prófécia Gondolat 1969., 

75.skk.o. 

O. Bätschmann – Kiállító művészek ford. Nagy E. L’Harmattan 2012. 141-168.o. 

 

Ajánlott: 

 

P. Bourdieu – A művészet szabályai ford. Seregi T. BKF kiadás 2013. 308-342.o. 

BBN-ESZ-271:74 Nagy Edina: Kortárs művészeti tendenciák és értékelésük problémái 

K, 2ó 

Időpont: szerda 9:00-10:30 MUK 40. 

Az előadás értelemszerűen kapcsolódik a félévben azonos címmel meghirdetett 

szemináriumhoz, esetenként az aktuálisan meglátogatott kiállítás kapcsán jár körül 

alaposabban bizonyos témákat (pl. kortárs nőművészet, művészet és tudomány kapcsolata, 

stb.). Annak témáihoz kapcsolódva tárgyal különböző esettanulmányokat, intézményeket és 

azok stratégiáit, melyek részben a közönség igényeit tartják szem előtt, másrészt viszont a 

jelenkori gazdasági és kultúrpolitikai körülményekhez igazodva sajátos túlélési stratégiaként 

is értelmezhetők, mint pl. a Budapesten 2021 tavaszán 3. alkalommal megrendezésre kerülő 

OFF Biennále. 
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Az előadás online formában lesz megtartva. 

 

Teljesítés: félév végi írásbeli teszt az előadás anyagából 

 

Ajánlott irodalom: 

Elena Filipovic, Marieke van Hal, Maria Hlavajova (ed.): The Biennial Reader, Hatje Cantz, 

2010 

Székely Katalin: Helyszíni szemle. Intézménykritika intézményekkel és intézmények nélkül. 

In: Turai Hedvig, Székely Katalin (szerk.): Helyszíni szemle. Fejezetek a múzeum életéből. 

Ludwig Múzeum, Budapest, 2012. 162.-262.o. 

Frazon Zsófia, Gadó Flóra, Szakács Eszter és mások: Nyitott múzeum. Részvétel, 

együttműködés, társadalmi múzeum. Néprajzi Múzeum, Budapest, 2018. 

Erőss Nikolett: A fehér kocka In: A kurátori gyakorlat és diszkurzus szótára 

http://tranzit.org/curatorialdictionary/index.php/szotar/feher-kocka/ 

Brian O' Doherty: Inside the White Cube / Magyarul online: Exindex.hu 

BBN-ESZ-281:75 Nemes Z. Márió: Narratíva, attrakció és interakció a videójátékokban 

Gy, 2ó Időpont: csütörtök 17:45-19:15 ELTE-n kívüli helyszín 

A kurzus során a videójátékok és a kortárs digitális kultúra összefüggéseit vizsgáljuk. Ennek 

során megpróbáljuk körüljárni a digitális esztétika, a digitális képalkotás médiumokat 

összekötő és hibridizáló működését. A központi műfaji alakzat azonban mégis a videó/játék 

lesz, ahol különösen a játék fogalmának a lehetséges jelentéseit kell rekonstruálnunk a 

különböző filozófiai-esztétikai kontextusok segítségével. A játékelemzések során a narratíva, 

attrakció és interakció viszonyait értelmezzük, mely a játékélmény médiumspecifikus (pl. a 

kortárs digitális filmtől elhatárolt) vizsgálatára is lehetőséget ad. A videójáték-esztétika 

autonóm elemzése mellett azonban végig fontos kérdés marad, hogy hogyan hat(hat) mindez a 

vizuális kultúra egyéb területeire, például a kortárs képzőművészet egyes irányzataira?  

BBN-ESZ-402.54 Teller Katalin: Irodalmi adaptációk 

Gy, 2ó Időpont: csütörtök 12:30-14:00 D ép. födszinti előadóterem 

A szemináriumon az irodalmi adaptáció problematikus fogalmát járjuk körül válogatott 

esettanulmányok tükrében. A fogalom elmélettörténeti előzményeinek átfogó tárgyalása és 

specifikusan az irodalmi szövegek filmes feldolgozásával kapcsolatos kérdések tisztázása után 

három, más-más kultúrtörténeti korszakból és kontextusból származó példa alapján vizsgáljuk 

a novellaszöveg és a mozgókép, a képregény és megfilmesített verziója, valamint a regény és 

filmes, illetve hangjáték-változata közti kapcsolatokat. 

Az értékelés az órai munka, egy vitaindító kiselőadás és egy műelemző szemináriumi dolgozat 

alapján történik. 

 

Primer művek: 

Csáth Géza: Anyagyilkosság (1908, több kiadás) 

Az ötödik pecsét (HU, 1976, r.: Fábri Zoltán)  

Az ötödik pecsét. Hangjáték (2017, rádióra alkalmazta: Csizmadia Tibor) 

Persepolis (FR, 2007, r.: Marjane Satrapi, Vincent Paronnaud)  

Sánta Ferenc: Az ötödik pecsét (1963, több kiadás) 

Marjane Satrapi: Persepolis [2000–2003]. Ford. Rády Krisztina. Budapest: Libri, 2019 

Witman fiúk (HU, 1997, r.: Szász János) 

 

Recenziók, szakirodalom: 

Bori Erzsébet: Nem azok a fiúk. In: Filmvilág, 1997/10, 55–57. o., 

http://www.filmvilag.hu/xista_frame.php?cikk_id=1667   

Seymour Chatman: Amire a regény képes, de a film nem (és fordítva). In: Füzi Izabella 

(szerk.): Verbális és vizuális narráció. Szeged: Pompeji, 2011, 71–90. o., 

http://mmi.elte.hu/szabadbolcseszet/mediatar/vir/szoveggyujtemeny/chatman/index.html 

http://tranzit.org/curatorialdictionary/index.php/szotar/feher-kocka/
http://www.filmvilag.hu/xista_frame.php?cikk_id=1667
http://mmi.elte.hu/szabadbolcseszet/mediatar/vir/szoveggyujtemeny/chatman/index.html
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Kuklis Katalin: Adaptációs gubanc. In: Kalligram, 2016. február, 

http://www.kalligramoz.eu/Kalligram/Archivum/2016/XXV.-evf.-2016.-februar/Adaptacios-

gubanc 

Golnar Nabizadeh: Vision and Precarity in Marjane Satrapi’s Persepolis. In: Women’s Studies 

Quarterly, 2016/1, 152–167. o. 

Prasch, Tom: Persepolis. In: Film & History, 2008/2, 80–82. o.  

Rényi Péter: Fábri következetessége. In: Kritika, 1976/11, 24–25. o. 

Sághy Miklós: Az adaptáció mint a szöveg tudattalanja. Csáth Géza: Anyagyilkosság; Szász 

János: Witman fiúk. In: Apertúra. Film – Vizualitás – Elmélet, 2012. tél, 

http://uj.apertura.hu/2012/tel/saghy_az_adaptacio_mint_a_szoveg_tudattalanja/   

Tüskés Tibor: A választás regénye. In: Alföld, 1964/2, 172–174. o. 

Z. Varga Zoltán: Csáth Géza: Anyagyilkosság. In: Literatura, 2013/1, 44–49. o. 

BBN-ESZ-402.55 Sajó Sándor: Hegel 

Gy, 2ó Időpont: kedd 18.00-19.30 MUK 40. 

 

BBN-ESZ-402.56 Takács Ádám: Egzisztencializmus 

Gy, 2ó Időpont: 

szerda 18.00-19.30 ELTE-n kívüli helyszín 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kalligramoz.eu/Kalligram/Archivum/2016/XXV.-evf.-2016.-februar/Adaptacios-gubanc
http://www.kalligramoz.eu/Kalligram/Archivum/2016/XXV.-evf.-2016.-februar/Adaptacios-gubanc
http://uj.apertura.hu/2012/tel/saghy_az_adaptacio_mint_a_szoveg_tudattalanja/
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SZÍNHÁZ 
 

BBN-THE-202 Imre Zoltán: Színház és társadalom kapcsolatai 

GY, 2ó Időpont: csütörtök 14:30-16:00 ELTE-n kívüli helyszín 

 

BBN-THE-202 Imre Zoltán: Színház és társadalom kapcsolatai  

GY, 2ó Időpont: 

csütörtök 12:30-14:00 ELTE-n kívüli helyszín 

 

BBN-THE-202 Deres Kornélia: Színház és társadalom kapcsolatai 

 GY, 2ó időpont: péntek 12:00-13:30, ELTE-n kívüli helyszín  

 

BBN-THE-202 Deres Kornélia: Színház és társadalom kapcsolatai 

GY, 2ó Időpont: 

péntek 16:00-17:30, ELTE-n kívüli helyszín 

 

BBN-THE-241 Schein Gábor: Magyar drámatörténet 

K, 2ó Időpont: szerda 8:30-10:00 ELTE-n kívüli helyszín 

 

BBN-THE-271:06 Teller Katalin: Max Reinhardt és a cirkusz Gy, 2ó Időpont:  

péntek 12.30-14.00 MUK 37. A csoport 

A kurzus célja egyfelől a Max Reinhardt nevéhez fűződő tömegrendezés elveinek feltárása, 

másfelől pedig a színház- és cirkusztörténet területén végezhető alapkutatás fogásainak 

elsajátítása. 

A szemináriumon a színház és a cirkusz történeti kapcsolatainak, valamint a tömeg- és 

látványfogalom használatának tisztázása után a reinhardti nagyterű rendezések történetével 

foglalkozunk. Egy-egy előadás feldolgozása csoportos műhelymunka formájában történik, 

melynek során a magyarországi és külföldi (németországi, ausztriai, angliai, amerikai, 

oroszországi) Reinhardt-recepció egyes fejezeteit rekonstruáljuk, többek közt a 

színházépítészetet érintő problémákat, a kórus szerepének újraértelmezését, az elit- és 

tömegkultúra közti feszültség megjelenését és a színész–tömegrendező viszony alakulását. 

A kurzus teljesítésének feltétele aktív órai munka, illetve egy kiselőadás/csoportprezentáció 

megtartása vagy szemináriumi dolgozat elkészítése. 

 

Kötelező olvasmányok a műhelykutatás során feltárt forrásokon túl: 

Max Reinhardt rövid írásai Fodor Géza bevezetőjével in: Színház 1994/3., 16–29. o. 

Kortársak írásai Max Reinhardtról in: Színház 1994/3., 11–15. o.  

Kékesi Kun Árpád: Max Reinhardt és a látvány impresszionizmusa. In: uő: A rendezés 

színháza. Budapest: Osiris, 2007, 117–140. o. 

Staud Géza: Ötezrek színháza. In: uő: Max Reinhardt. Budapest: Gondolat, 1977, 97–157. o. 

 

BBN-THE-271:06 Teller Katalin: Max Reinhardt és a cirkusz 

GY, 2ó péntek 9:00-10:30 MUK 40. B csoport 

A kurzus célja egyfelől a Max Reinhardt nevéhez fűződő tömegrendezés elveinek feltárása, 

másfelől pedig a színház- és cirkusztörténet területén végezhető alapkutatás fogásainak 

elsajátítása. 

A szemináriumon a színház és a cirkusz történeti kapcsolatainak, valamint a tömeg- és 

látványfogalom használatának tisztázása után a reinhardti nagyterű rendezések történetével 

foglalkozunk. Egy-egy előadás feldolgozása csoportos műhelymunka formájában történik, 

melynek során a magyarországi és külföldi (németországi, ausztriai, angliai, amerikai, 

oroszországi) Reinhardt-recepció egyes fejezeteit rekonstruáljuk, többek közt a 
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színházépítészetet érintő problémákat, a kórus szerepének újraértelmezését, az elit- és 

tömegkultúra közti feszültség megjelenését és a színész–tömegrendező viszony alakulását. 

A kurzus teljesítésének feltétele aktív órai munka, illetve egy kiselőadás/csoportprezentáció 

megtartása vagy szemináriumi dolgozat elkészítése. 

 

Kötelező olvasmányok a műhelykutatás során feltárt forrásokon túl: 

Max Reinhardt rövid írásai Fodor Géza bevezetőjével in: Színház 1994/3., 16–29. o. 

Kortársak írásai Max Reinhardtról in: Színház 1994/3., 11–15. o.  

Kékesi Kun Árpád: Max Reinhardt és a látvány impresszionizmusa. In: uő: A rendezés 

színháza. Budapest: Osiris, 2007, 117–140. o. 

Staud Géza: Ötezrek színháza. In: uő: Max Reinhardt. Budapest: Gondolat, 1977, 97–157. o. 
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Mester képzés 

 
BMA-ESZD-110 Papp Zoltán: Magyar nyelvű szakszövegolvasás 

Gy, 2ó Időpont: kedd 16.00-17.30 MUK 42. 

 

BMA-ESZD-120 Somlyó Bálint: Angol nyelvű szakszövegolvasás 

Gy, 2ó Időpont: hétfő 12:30-14.00 MUK 321. 

A félév célja némi idegennyelvű szövegolvasói rutin kialakítása. Az órák természetesen 

szemináriumi keretek között folynak, közös szövegértelmezéssel és fordítással. Előzetesen 

kiadott szövegeket fogunk olvasni és megbeszélni a szövegváltozatokat és a lehetséges 

fordítási lehetőségeket is. Az olvasandó szövegről az első órán egyeztetünk, magam lehetőleg 

modern, szakirodalom-jellegű szövegre szavaznék (mondjuk Bernstein: The Fate of Art vagy 

Caputo: Radical hermeneutics), első körben ezzel elkerülve a történeti szövegek problémáit, 

de nyitott vagyok minden, az első órán felmerülő ötletre is, ha valakinek valamilyen kedvenc 

javaslata lenne. 

A félévi jegy feltétele az aktív órai munka, alapja pedig egy rövid, írásban benyújtott önálló 

fordítás az együtt olvasott szöveg közösen nem taglalt részéből, szükség esetén 

beszámolószerű helybeni szövegolvasással és értelmezéssel kiegészítve. 

BMA-ESZD-THE-415 György Péter: Színház és társadalmi emlékezet 

K, 2ó Időpontok:  

szerda 14.15-15.45 ELTE-n kívüli helyszín 

 

BMA-ESZD-130 Bartha Judit Mariann: Magyar nyelvű szakszövegírás 

Gy, 2ó Időpont: szerda 9.00-10.30 MUK 42. 

A félév során a hallgatók a saját kutatási témájukhoz kapcsolódó szövegek (illetve MA-s 

szakdolgozatuk valamely fejezetének) elkészítésén dolgoznak. A cél a tudományos munka 

mesterszakos zárókövetelményeinek megfelelő kutatási és írástechnikák elsajátítása.  

A teljesítés feltétele: aktív órai munka, szakszerű bibliográfiával, vázlattal, rezümével ellátott 

szemináriumi dolgozat elkészítése, a benyújtott dolgozatok prezentálása és közös 

megvitatása. 

BMA-ESZD-210 Papp Zoltán: Az esztétika alapproblémái 

K, 2ó Időpontok:  

kedd 17:45-19:15 MUK 42. 

 

BMA-ESZD-220.01 Seregi Tamás: Bevezetés a műértelmezésbe 1. 

GY, 2ó csütörtök 12:30-14:00 MUK 321. 

 

BMA-ESZD-351.16 Sajó Sándor: Foucault 

Gy, 2ó Időpont: csütörtök 9:00-10:30 MUK 40. 

Foucault neve gyakran megjelenik a kortárs filozófia és társadalomelmélet számos 

vonulatában, különféle értelmezésekben. A szemináriumon nem a hatalmi viszonyok 

elemzőjeként és nem is a diskurzus-elmélet képviselőjeként fogjuk olvasni, hanem a 

szubjektum filozófusaként. Emellett szólnak Foucault-nak egyes önértelmező megjegyzései is, 

amelyeket természetesen – mint minden ilyet – nem kell készpénznek venni. 

Ennek megfelelően az órán a kései műre, A szexualitás történeté-re koncentrálunk. Emellett 

elolvasunk és megvitatunk néhány rövidebb tanulmányt, interjút és könyvrészletet is. 

A félév végi jegyet az órai részvétel és a félév végén beadott esszé határozza meg. 
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BMA-ESZD-360:21 Bacsó Béla: Posztstrukturalizmus (Derrida) 

K, 2ó Időpont:  

kedd 9:00-10:30 ELTE-n kívüli helyszín 

A dekonstrukció és/vagy posztstrukturalista gondolati irányt kívánom bemutatni, speciális 

viszonyát a műalkotásokhoz. Derrida művein keresztül vizsgáljuk ennek a lényeges az írást 

előnyben részesítő olvasatnak a jelentőségét. Derrida egyik utolsó könyvében (Der 

ununterbrochene Dialog Suhrkamp 2004.) beszámolt a hermeneutikához való megváltozott 

viszonyáról is.  

Megnézzük azokat a szövegeket, amelyek megvilágítják a dekonstrukció "előtörténetét", 

Derrida fenomenológia olvasatát és Nietzsche értelmezését, Freudhoz való viszonyát.  

Valamint olyan exempláris műveivel is megismerkedünk, mint a Celan, a Kafka olvasat, vagy 

éppen a vakság ábrázolását elemző kép-olvasata. 

Olyan szerzők munkáira is kitekintünk, akik eredeti módon tárták fel a dekonstruktív 

szövegelemzés rejtett összefüggéseit (P. de Man, J. Culler, M. Frank, R. Gasché). 

 

Olvasandó irodalom: 

 

Derrida: A hang és a fenomén Kijárat 2013. 

Derrida: Grammatológia Typotex 2014. I. rész 7-115.o. 

Derrida: Éperons. Nietzsche stílusai in. Athenaeum 1992 I./3. 

Derrida: Sibolet (részlet) in. Enigma 1994/3. 

Derrida - Mémoires Jószöveg kiadó 1998. 

Derrida-Bennington – Jacques Derrida (részlet) in. Testes könyvek II. Ictus kiadó 1997. 

S. Gearhart – Filozófia az irodalom előtt…  in. Paul de Man „retorikája” Gondolat-Pompeji 

2004. 77. skk.o. 

Paul de Man – A temporalitás retorikája in. Az irodalom elméletei I. Jelenkor 1996. 5-61.o. 

 

ajánlott: 

Culler - Dekonstrukció Gond/Osiris 1997. 

Gasché - Deconstruction as Criticism in. Inventions of Difference Harvard U.P. 1995. jstor-on 

elérhető! 

BMA-ESZD-370:26 Teller Katalin: Nagyváros és megfigyelés 

K, 2ó 

Időpont: péntek 11:00-12:30 MUK 40. 

A kurzuson két kortörténeti és tematikus csomópont köré rendezve tárgyaljuk a foucault-i 

biopolitika-fogalom kultúra- és irodalomtudományos olvasatának lehetőségeit. Egyfelől az 

első világháború utáni budapesti prostitúcióhoz kapcsolódó diskurzusból kiindulva vizsgáljuk 

a megfigyelt emberi test konkrét és metaforikus helyét a nagyvárosi térben, a városfogalomra 

kivetülő jelentéseit. Másfelől az 1942–1945 közötti Budapest naplókban, 

visszaemlékezésekben és szépprózában megjelenő képét elemezzük a hatalmi elnyomás és a 

certeau-i taktikázás közti feszültség szempontjából. 

A félév értékelése írásbeli vizsga alapján történik. 

 

Kötelező olvasmányok: 

Aranyossi Magda: Én régi, elsüllyedt világom. Rendszertelen önéletrajz. Budapest: Jelenkor, 

2018, 258–292. o. 

Aranyossi Magda: A pince [1962]. In: uő: Én régi, elsüllyedt világom. Rendszertelen 

önéletrajz. Budapest: Jelenkor, 2018, 436–458. o. 

Bálint György: Én vagyok a város (1929), több kiadás 

(https://mek.oszk.hu/12300/12390/12390.htm#22) 

Bálint György: [1937. december 25-i bejegyzés]. In: uő: Búcsú az értelemtől (1940), több 

kiadás (https://mek.oszk.hu/13500/13511/13511.htm)   

Balogh Vilma: Mari. In: Népszava, 1922. december 16., 3–5. o. 

Michel de Certeau: A cselekvés művészete. Budapest: Kijárat 2010, 117–152. 
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Helga Druxes: Resisting Bodies: The Negotiation of Female Agency in Twentieth-century 

Women’s Fiction. Detroit, MI: Wayne State UP, 1996, 9–24. o. 

F. Dózsa Katalin: Az első világháború hatása a polgári erkölcsök, a női szerepek és az 

öltözködés érdemi változásaira. In: Múltunk, 2016/2, 54–82. o. 

Michel Foucault: Bio-politika és bio-hatalom. Ford. Ádám Péter. In: Pompeji, 1992/1, 118–

129. o., http://acta.bibl.u-szeged.hu/9043/1/pompeji_1992_001_118-129.pdf.  

Heltai Jenő: Négy fal között. Naplójegyzetek 1944–1945. Budapest: Magvető, 2018 

(részletek). 

Kaffka Margit: Két nyár (1916), több kiadás (http://mek.oszk.hu/05900/05909/05909.htm#4) 

Kálmán C. György: A túlélés poétikai problémái. In: Szegedy-Maszák Mihály, Veres András 

(szerk.): A magyar irodalom történetei. III.: 1920-tól napjainkig. Budapest: Gondolat, 2007, 

417–427. o., 

https://regi.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/2011_0001_542_05_A_magyar_irodalo

m_tortenetei_3/ch35.html  

Kassák Lajos: Angyalföld (1929), több kiadás 

(http://epa.oszk.hu/00000/00022/00459/14295.htm  skk.)  

L’Homme Ilona: Az erotikus költészet fogadtatása a XX. század elején. In: Irodalomtörténet, 

2003/3, 468–478. o. 

Mátay Mónika: Egy prostituált lemészárlása: a Város, a Nő és a Bűnöző. In: Médiakutató, 

2003. ősz, https://mediakutato.hu/cikk/2003_03_osz/01_egy_prostitualt  

Nádas Péter: Világló részletek. Emléklapok egy elbeszélő életéből. Budapest: Jelenkor, 1. 

kötet, 31–67. o.  

Radnóti Miklósné Gyarmati Fanni: Napló 1935–1946. Budapest: Jaffa, 2014, 2. kötet 

(részletek). 

Dr. Schreiber Emil: A prostitúció. Budapest: Pátria, 1916. 

Susan Sontag: A betegség mint metafora. Budapest: Európa, 1983. 

Szabó Lőrinc: Átkozd meg a várost és menekűlj! (1923) ÉS A szörnyeteg városa (1933), 

http://krk.szabolorinc.hu/02/10.htm (a kiegészítő anyagokkal együtt) 

Joachim von der Thüsen: The City as Metaphor, Metonym and Symbol. In: Valeria Tinkler-

Villani (szerk.): Babylon or New Jerusalem? Perceptions of the City in Literature. Leiden: 

Brill – Rodopi, 2005, 3–11. o. 

Várnai Zseni: Lányok a büffé ablaka előtt (1934). In: Komlós Aladár (szerk.): Verses 

Budapest. Budapest: Kozmosz Könyvek, 1968, 149–150. o. 

Várnai Zseni: A névtelen asszony. In: Népszava, 1936. február 23., 15. o. 

vm: Elsodort város. In: Népszava, 1939. július 6., 6. o. 

Zoltán Gábor: Orgia. Pozsony: Kalligram, 2016. 

BMA-ESZD-371.14 Nemes Z. Márió: Kortárs irodalom a digitális panoptikumban 

GY, 2ó Időpont: szerda 16.00-17.30 MUK 40. 

A szemináriumon az irodalmi adaptáció problematikus fogalmát járjuk körül válogatott 

esettanulmányok tükrében. A fogalom elmélettörténeti előzményeinek átfogó tárgyalása és 

specifikusan az irodalmi szövegek filmes feldolgozásával kapcsolatos kérdések tisztázása után 

három, más-más kultúrtörténeti korszakból és kontextusból származó példa alapján vizsgáljuk 

a novellaszöveg és a mozgókép, a képregény és megfilmesített verziója, valamint a regény és 

filmes, illetve hangjáték-változata közti kapcsolatokat. 

Az értékelés az órai munka, egy vitaindító kiselőadás és egy műelemző szemináriumi dolgozat 

alapján történik. 

 

Primer művek: 

Csáth Géza: Anyagyilkosság (1908, több kiadás) 

Az ötödik pecsét (HU, 1976, r.: Fábri Zoltán)  

Az ötödik pecsét. Hangjáték (2017, rádióra alkalmazta: Csizmadia Tibor) 

Persepolis (FR, 2007, r.: Marjane Satrapi, Vincent Paronnaud)  

Sánta Ferenc: Az ötödik pecsét (1963, több kiadás) 

Marjane Satrapi: Persepolis [2000–2003]. Ford. Rády Krisztina. Budapest: Libri, 2019 
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Witman fiúk (HU, 1997, r.: Szász János) 

 

Recenziók, szakirodalom: 

Bori Erzsébet: Nem azok a fiúk. In: Filmvilág, 1997/10, 55–57. o., 

http://www.filmvilag.hu/xista_frame.php?cikk_id=1667   

Seymour Chatman: Amire a regény képes, de a film nem (és fordítva). In: Füzi Izabella 

(szerk.): Verbális és vizuális narráció. Szeged: Pompeji, 2011, 71–90. o., 

http://mmi.elte.hu/szabadbolcseszet/mediatar/vir/szoveggyujtemeny/chatman/index.html 

Kuklis Katalin: Adaptációs gubanc. In: Kalligram, 2016. február, 

http://www.kalligramoz.eu/Kalligram/Archivum/2016/XXV.-evf.-2016.-februar/Adaptacios-

gubanc 

Golnar Nabizadeh: Vision and Precarity in Marjane Satrapi’s Persepolis. In: Women’s Studies 

Quarterly, 2016/1, 152–167. o. 

Prasch, Tom: Persepolis. In: Film & History, 2008/2, 80–82. o.  

Rényi Péter: Fábri következetessége. In: Kritika, 1976/11, 24–25. o. 

Sághy Miklós: Az adaptáció mint a szöveg tudattalanja. Csáth Géza: Anyagyilkosság; Szász 

János: Witman fiúk. In: Apertúra. Film – Vizualitás – Elmélet, 2012. tél, 

http://uj.apertura.hu/2012/tel/saghy_az_adaptacio_mint_a_szoveg_tudattalanja/   

Tüskés Tibor: A választás regénye. In: Alföld, 1964/2, 172–174. o. 

Z. Varga Zoltán: Csáth Géza: Anyagyilkosság. In: Literatura, 2013/1, 44–49. o. 

http://www.filmvilag.hu/xista_frame.php?cikk_id=1667
http://mmi.elte.hu/szabadbolcseszet/mediatar/vir/szoveggyujtemeny/chatman/index.html
http://www.kalligramoz.eu/Kalligram/Archivum/2016/XXV.-evf.-2016.-februar/Adaptacios-gubanc
http://www.kalligramoz.eu/Kalligram/Archivum/2016/XXV.-evf.-2016.-februar/Adaptacios-gubanc
http://uj.apertura.hu/2012/tel/saghy_az_adaptacio_mint_a_szoveg_tudattalanja/

