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↗ elkötelezett – kulturális ellenállás (I. Wallerstein) 

Előadások vendégelőadókkal – Roma Parlament  

 ↘ tudomány  – interdiszciplinaritás (helyfoglalás) 

A késő-modern médiakörnyezetben a romareprezentáció elemzéséhez, kutatásához 
nélkülözhetetlenek a kortárs kultúrakutatások, kritikai elméletek módszerei, eredményei. 
Magyarország mértékadó roma értelmiségiek előadásai hozzásegítik a hallgatókat ahhoz, 
hogy felmérjék saját tapasztalataikat a láthatóság/ láthatatlanság problémájáról, valamint 
ösztönzést jelenthetnek olyan kutatások elkezdéséhez, amelyeknek a munkásságuk és az 
általuk létrehozott szellemi, politikai holdudvar az alapja. 

A romareprezentáció elemzésénél a kulturális fordulatot kétféleképpen értelmezzük. A késő-
modern médiakörnyezetben egyre nagyobb jelentősége, befolyása lesz azoknak az új média 
tartalmaknak, amelyek a korábbi évtizedekre jellemző kollektív reprezentációs formáktól sok 
tekintetben különböznek. Az Európa-szerte erősödő romaellenes megnyilvánulások okait és 



az azok alapját képező politikai, hatalmi viszonyokat olyan értelmezési keretben vizsgáljuk, 
amely a romareprezentáció kulturális megközelítéseiből formálódott. Ez alatt a politikailag és 
tudományosan is közhellyé koptatott fogalom alatt a romák láthatóságát illetve 
láthatatlanságát értjük. Igyekszünk olyan interdiszciplináris megközelítéseket alkalmazni, 
amelyek a különféle tudományterületek (romakutatás, film- és médiatudomány, 
társadalomtudományok, kultúrakutatás) átfedésein, metszéspontjain jöhetnek létre. A 
kurzus célja olyan új, kritikai szemléletű kutatási irányok felfedezése, amelyeknek 
eredményei nem csak erőteljesebb társadalmi felelősségvállalással, hanem az adott 
tudományterület gazdagításával is járhatnak. 

  

Mindezt azzal kívánjuk elősegíteni, hogy nagyban támaszkodunk a magyarországi roma 
értelmiség kulturális, politikai, intellektuális és művészeti teljesítményeire. A „PATTERNS 
Lectures” projekt keretében kurzusfejlesztésre nyert támogatás lehetőséget ad kiváló 
vendégelőadók meghívására. Így az elmúlt évtizedek kisebbségi jogokat és politikákat érintő 
változásaival, a roma kulturális és közéletre kifejtett hatásukkal roma értelmiségiek előadásai 
alapján ismerkedhetnek meg. Munkásságuk példa arra nézve, miként művelhető elkötelezett 
tudomány, politikai aktivizmus a magyarországi társadalmi viszonyok között. 

A „PATTERNS Lectures” projekt módot ad arra is, hogy a korábbi romareprezentációs 
kurzusok hagyományai szellemében érvényt szerezzünk annak a gondolatnak, miszerint az 
egyetem „a kulturális ellenállás állandó helye” kell legyen (Immanuel Wallerstein). Többek 
között ezért ideális helyszíne az előadásoknak a Magyarországi Roma Parlament kultikus 
épülete. 

Továbbá ebben a szellemben folytatjuk a DocuArt Moziban a Romakép Műhely Filmklubot, 
amelynek idei tematikája szorosan kötődik a kurzus előadásaihoz. A közösségi filmklub 
szervezői a korábbi romakép műhelyeken részt vett ELTE hallgatókból és a közönség 
tagjaiból állnak, munkájuk ösztönzést jelenthet a kurzus jelenlegi hallgatóinak. 

  

  

 
 

1.    hét  (Február 13.): Bevezető előadás 1. 

  

Romakutatás, film- és médiatudomány, kultúrakutatás: romaábrázolás a kulturális fordulat 
után 

A bevezető előadás ismerteti a hallgatókkal a kurzus előzményeit (a 2012-es és 2011-es év 
ELTE kurzusainak koncepcióit, tapasztalatait, eredményeit). Ennek azért van kiemelt 
fontossága, hogy lássák a hangsúlybeli eltolódásokat, folyamatában tudják elhelyezni azt a 
kutatómunkát, amely a címben jelzett tudományterületek érintkezéseire épül. 



A fő állítás lényegében a 2013-as kurzus alapkoncepciója, miszerint a romareprezentáció 
tudományosan és politikailag elhasznált fogalma helyett a “láthatóságot” járjuk körül. Az 
interdiszciplináris megközelítés és a kortárs kritikai elméletek (pl. posztkolonialitás) 
alkalmazása lehetővé teszik a problémaközpontúságon, negatív tematizáltságon alapuló 
romareprezentáció dekonstruálását, előtérbe helyezve a roma kulturális szcénák, művészeti 
és közéleti tevékenységek, médiatartalmak vizsgálatát, az általuk deklarált vagy potenciálisan 
bennük rejlő kritikai szemléletet. 

Zárásként a Roma Parlament kultikus helyszínéről esik szó és a kurzus azon fő törekvéséről, 
hogy felhívja a figyelmet a szervezet több évtizedes tevékenységére, a romákkal kapcsolatos 
kutatások fő hiányosságára, a roma értelmiség önszerveződésének, közéleti és kulturális 
területeken tett erőfeszítéseinek feltáratlanságára. 

Kötelező irodalom: 

Blasco, Paloma y Gay: “Picturing Gypsies” – Third Text editorial. Third Text, 2008. 22:3, pp. 
297-303. 

Ajánlott irodalom: 

Iordanova, Dina:”Images of Romanies: A Rough Sketch?” – Framework editorial. Framework, 
2003 Fall, Vol. 44., No. 2 pp. 

Pócsik Andrea: “A film cigány teste. A magyar filmtörténet romaképei a kortárs 
kultúrakutatások tükrében” c. doktori disszertációjának 
tézisei. http://www.socio.hu/5pdf/6pocsik.pdf 

Stewart, Michael: A roma és cigány “etnicitás” az antropológiai vizsgálódás homlokterében. 
In: Feischmidt Margit (szerk.): Etnicitás. Különbségteremtő társadalom. Gondolat – MTA , 
2010. 

  

2.       hét  (Február 20.) : Bevezető előadás 2. 

  

“Érzékenyítő” megközelítés 

Vendégelőadó: Zsigó Jenő 

Zsigó Jenő előadásának bevezetőjében szociálpszichológiai alapokra helyezi a romákkal 
kapcsolatos kutatások megközelítéseit. Tudás és személyiség összefüggéseit, a szocializáció 
kérdéseit elemzi. A “népirtás” fogalmát szimbolikusan kiterjesztve  a különböző korszakok 
cigánypolitikáira jut el aktuálpolitikai intézkedésekig, az azokban megnyilvánuló rejtett vagy 
nyílt hatalmi mechanizmusok vizsgálatáig. 

  

Kötelező irodalom: 



Zsigó Jenő: „Feltárni és megnevezni az elnyomások direkt rendszerét”, in Neményi Mária – 
Szalai Júlia: Kisebbségek kisebbsége. A magyarországi cigányok emberi és politikai jogai, 
ÚMK, Budapest, 2005. PDF 

URL: http://www.sulinet.hu/ 

  

Ajánlott irodalom: 

Identitás és reprezentáció. Interjú Daróczi Ágnessel és Bársony Jánossal (Alaina Lemon és 
Vörös Miklós), Replika, 1996. december (23-24. szám), 261-272. 

„Kordokumentumok” a Roma Parlament 
honlapján http://www.romaparlament.hu/list_items/kordokumentumok/index.rp.html 

McGarry, Aidan: Ambiguous nationalism? Explaining the parliamentary under-representation 
of Roma in Hungary and Romania, Romani Studies 5, Vol. 19., No. 2. 2009, pp. 103-124. 

Kapralski, Slawomir: Symbols and Rituals in the Mobilisation of the Romani National 
Idea, Studies In Ethnicity and Nationalism: Vol. 12, No.1. 2012. 

  

Az előadás megtekinthető itt: http://www.youtube.com/watch?v=lZVmV91kSm8 

  

  

3.       hét (Február 27.): Kulturális emlékezet, kulturális identitás és film. A Kádár-korszak 

kollektív emlékezete 

Ennek az elméleti és módszertani irányultságú előadásnak a célja, hogy egy filmtörténeti 
kutatás vázlatos áttekintésével megmutassa a hagyományos (stílus-, műfaj- vagy 
intézménytörténeti stb.) vizsgálatok mellett hogyan lehet érvényesíteni a kulturális 
megközelítéseket. 

Az emlékezetkutatás fogalomtárára alapozva és elméleti felvetéseiből kiindulva, Sára  Sándor 
korai munkásságát elemezésével a cigányságot érintő politikai intézkedések, társadalmi, 
gazdasági változások dokumentum- és játékfilmes ábrázolása a vizsgálat tárgya. Az órának 
külön aktualitást ad Sára Sándor műveinek megjelentetése a Magyar Audiovizuális Archívum 
filmtörténeti dvd sorozatának darabjaként. A közös elemzés során azt a kérdést járjuk körbe, 
hogy a filmek kanonizálása során mennyiben van helye a kulturális megközelítésnek, 
nevezetesen a Kádár-korszak elnyomó intézkedéseinek, köztük a kényszermosdatásnak a 
kulturális emlékezetbe emelésének. A dvd-n elhelyezett extrák között szereplő interjúban 
ugyanis ennek kritikai szempontú vizsgálata elmarad, a múltfeldolgozás megfelelő módjára 
kínálkozó lehetőség kiaknázatlan. 

Kötelező irodalom: 



Balogh Attila: Elköszöntő. Szokványtalan pályázat egy cigány, de mégis avantgárd, 
kisebbségszellemű művészeti és közéleti folyóirat létrehozása érdekében. Cigányfúró, 1. évf. 
első szám, 1994. június, pp. 2-5. 

Bernáth Péter – Polyák Laura: Kényszermosdatások Magyarországon. Bernáth Gábor 
(szerk.): Kényszermosdatások a cigánytelepeken (1940- 1985), Roma Sajtóközpont, 
Budapest, 2002, pp- 7-26. 

Ajánlott irodalom: 

Hall, Stuart: A kulturális identitásról In: Multikulturalizmus, szerk. Feischmidt Margit, Osiris 
Kiadó, Láthatatlan Kollégium, 1997, pp. 47-59. 

Kovács Éva: Az élettörténeti emlékezet helye az emlékezetkutatásban. Tudománytörténeti és 
kutatási bevezető. In: Kovács Éva (szerk.): Tükörszilánkok. Kádár-korszakok a személyes 
emlékezetben. Budapest, MTA Szociológiai Intézet- 1956-os Intézet, pp. 9-40. 

Jakab Dia 2004: „Hát ez tud cigányul…”. Beszélgetés Sára Sándorral, Amaro Drom, 
2004/június. http://www.amarodrom.hu/archivum/2006/02/26.html 

Szalai Júlia: Az elismerés politikája és a „cigánykérdés” I-II., Holmi, 2000, július-
augusztus http://www.holmi.org/2000/07/szalai-julia-az-elismeres-politikaja-es-a-
%E2%80%9Eciganykerdes%E2%80%9D-i 

http://www.holmi.org/2000/08/szalai-julia-az-elismeres-politikaja-es-a-
%e2%80%9eciganykerdes%e2%80%9d-ii 

Filmrészletek: 

Sándor Sára: Cigányok (1962); Feldobott kő (1968) 

Az előadás megtekinthető itt: http://www.youtube.com/watch?v=QXluAbee9ZI 

  

  

4.       hét (Március 6.):  A pharrajimos a kollektív emlékezetben 

Vendégelőadó: Daróczi Ágnes kutató, civiljogi aktivista 

Az előadás során Daróczi Ágnes vázlatosan ismerteti a kutatásaik előzményeit, történetét. 
Ezután azt elemzi, milyen képet formál a magyar média a romák holokauszt alatti sorsáról. 
Hogyan őrzi a kollektív emlékezet a múlt fontos szeletét? Az állandó viták kereszttüzében 
álló kutatások (a számokkal való “játékkal”, a túlélők érintettségének kérdésességével) 
milyen diskurzusokat formálnak, képesek-e megfelelően betölteni azt az emlékezeti űrt, 
amely a múltfeldolgozást a megelőző időszakban jellemezte? 

Összefüggésbe hozhatók-e a romák elleni, ismétlődő rasszista bűncselekmények, az 
előítéletesség erősödése ezekkel az emlékezeti problémákkal? 



Kötelező irodalom: 

Bársony János – Daróczi Ágnes (szerk.): Pharrajimos. Romák sorsa a holocaust idején I-
II. Budapest, 2005, L ’Harmattan Kiadó 

  

Ajánlott irodalom: 

Bernáth Gábor (szerk.): Porrajmos. Roma holocaust túlélők emlékeznek. Budapest, 2000, 
Roma Sajtóközpont http://www.rroma.net/?page_id=182 

van Baar, Huub (2008): The Way Out Of Amnesia? Third Text, 2008. 22:3, pp. 373-385. 

Szász Anna Lujza: Nincs itt semmi látnivaló? ÉS, 2012. május 18. 

Szuhay Péter: A holokauszttól a pharrajimosig. Egy szemünk előtt kialakuló rítus mint a 
romák történelmének egy metaforája. ÉS, LXIX. évf. 46. sz. 2005. nov. 18. 

Filmek: 

Megöltétek ártatlan családom, dokumentumfilm MTV, 1994, r: Jancsó Miklós 

Temetetlen holtak, dokumentumfilm MTV, 1995, r: Jancsó Miklós 

Hej, gettó… rövidfilm, Duna TV- Romédia Alapítvány 1997, r: Daróczi Ágnes 

Az előadás megtekinthető itt: http://www.youtube.com/watch?v=tjsUjPDYHjU 

  

5.       hét (Március 13.): “Tudás, hatalom” I. 

Az előadás első részében a filmtörténeti kutatásom fontos részét képező esettanulmányt 
járjuk körül. Ennek témája a századelő cigánysággal kapcsolatos, meghatározó 
diskurzusainak (tudomány, tömegkultúra, sajtó) vizsgálata a híres dánosi rablógyilkosság 
reprezentációja alapján (különös tekintettel egy elveszett, ám leírásokból ismert, 
rekonstruált híradóra). 

Az előadás második részében megvizsgáljuk, mennyire lehetnek relevánsak a századelő 
különféle beszédmezői között feltárt kapcsolatok a Kádár-korszakban, a rendszerváltozás 
utáni átmenet éveiben és napjainkban. Felelevenítjük a “naiv tudomány” vita lényegét, a 
tudományos publikációk szerepét (különös tekintettel a Kerényi György cikkében 
elemzettekre). 

Végül röviden kitérünk arra is, hogy válnak alkalmassá tudományos elméletek, kutatási 
eredmények a média tévhitállományának megalapozására és bővítésére. 

Kötelező irodalom: 



Kerényi György: Tudás és hatalom. Beszélő, 2000. január 1. sz. 5. évf. 
pp. http://beszelo.c3.hu/cikkek/tudas-hatalom  

Ajánlott irodalom: 

Pócsik Andrea: A dánosi rablógyilkosság esete a rekonstruált híradóval (Doktori disszertáció, 
ELTE BTK, 2012), pp. 39-60. 

Csongor Anna- Szuhay Péter: Cigány kultúra, cigány kutatások, BUKSZ, 1995 (2), 235. 

Dupcsik Csaba 2009. A rendszerváltás vesztesei. In: Dupcsik Csaba: A magyarországi 
cigányság története. Történelem a cigánykutatások tükrében. 1890-2008. Budapest: Osiris, 
pp. 241- 336. 

URL: http://www.sulinet.hu/ 

Kerényi György: Velük vagy rajtuk? A roma kérdésre adott liberális válaszok. Amaro 
Drom, 1999. szeptember-október http://www.amarodrom.hu/archivum/99/9/veluk.html 

Kovalcsik Katalin – Réger Zita: A tudomány mint naiv művészet, Kritika, 1995 (2) 31-34. 

 Pócsik Andrea: Közszolgálatiság és diskurzus Az olaszliszkai tragédia a médiában, Beszélő, 
XII. évf. 5. szám, 2007. május, pp. 60-71. http://beszelo.c3.hu/cikkek/kozszolgalatisag-es-
diskurzus 

Az előadás megtekinthető itt: http://www.youtube.com/watch?v=mijfdfNm3tA 

  

  

hét (Március 20.): “Tudás, hatalom” II. Iskolai hátrányok. Romológia a felsőoktatásban 

  

Vendégelőadó: Dr. Orsós Anna, nyelvész, a PTE Romológia Tanszékének tanszékvezetője 

  

Az előadás során körbejárjuk azt az összetett kérdést, hogy az iskola intézménye miképp 
termeli újra vagy számolja fel a társadalmi egyenlőtlenségeket. Ehhez mindenképp szükség 
van olyan ismeretekre, amelyek az iskola világa mellett azoknak a világát is jellemzik, akik 
iskolába járnak. Az elemzés során példákat vizsgálunk meg: hogyan lehet harmonizálni 
ezeket a világokat a gyerekek sikerességének növelése érdekében. 

Kötelező olvasmány: 

Orsós Anna (2012) Metszéspontok.  A beás nyelv megőrzésének lehetőségeiről (szerk): 
Forray R. Katalin; Meleg Csilla; Kéri Katalin; Barakonyi Károly; Bárdossy Ildikó; Héjj Andreas. 
ISBN 978 615 5181 46 7 Kiadó: Virágmandula Kft.2012 http://www.digitalbooks.hu/e-
book/egyetemi-tankonyv/jegyzet/szociologia/a-beas-nyelv-megorzesenek-lehetosegeirol 



Ajánlott olvasmány: 

Forray R. Katalin – Hegedűs T. András (1998), Cigány gyermekek szocializációja. Család és 
iskola. Aula Kiadó Kft. Budapest. 

Forray R. Katalin (2007) Az iskola és a cigány család ellentétei. In: Bartha Csilla szerk: Cigány 
nyelvek és közösségek a Kárpát-medencében. Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp. 117-126. p. 

Havas Gábor – Kemény István—Kertesi Gábor (2000), A relatív cigány a klasszifikációs 
küzdőtéren. In: Cigánynak születni – Tanulmányok, dokumentumok. Aktív Társadalom 
Alapítvány – Új Mandátum Könyvkiadó 2000, 193-201. 

Kertesi Gábor – Kézdi Gábor – Liskó Ilona (1996), Cigányok és iskola. Cigány tanulók az 
általános iskolában. Helyzetfelmérés. Egy cigány oktatási koncepció vázlata. Educatio, 
Budapest. (Educatio Füzetek 3.) 

Pálmainé Orsós Anna (Forray R. Katalinnal) (2010): Hátrányos helyzetű vagy kulturális 
kisebbség – cigány programok. In: Educatio. 2010./1. 75-87. 

Varga Aranka – Derdák Tibor – Az iskola nyelvezete – idegen nyelv – Új Pedagógiai Szemle 
1996/12 21-37 p. 

Varga Aranka – Derdák Tibor – A hátrányos helyzet tartósodása – Educatio 2003/1 131-135 
p. 

  

Az előadás megtekinthető itt: http://www.youtube.com/watch?v=PcwCwrLMNOM 

  

  

6.       hét (Április 03.): Romareprezentáció, dokumentumfilm, vizuális antropológia 

  

Az előadás vázlatos történeti áttekintést nyújt a vizuális antropológiai megközelítésekről, 
hangsúlyozva azokat az előzményeket, korszakokat, amelyek összefüggésbe hozhatók az 
antropológia tudományában zajló nagyobb reflexív fordulatokkal. Az egyetemes filmtörténet 
példái közül kiragadunk néhányat, (amelyek a korábbi Romakép Műhelyek nyitófilmjeiként 
szerepeltek, Jean Rouch és Trinh T. Minh-ha alkotásait), és a filmrészletek alapján elemezzük 
a reflexivitás formanyelvi megoldásait. A magyar dokumentumfilm készítésben roma 
tematikájú alkotásai közül egy rövid kísérleti film példájával (Pölcz Róbert-Pölcz 
Boglárka: Szafari, 2002) illusztráljuk a többnyire hiányként létező, a megfigyelői szerepre 
rámutató, posztkoloniális értelmezési keretet alkalmazó  megközelítést. 

  

  



Kötelező irodalom: 

Appadurai, Arjun (2011). A kutatáshoz való jog, AnBlokk, Akció/Kutatás, 5. szám (2011), pp. 
66-75. 

Angolul: Arjun Appadurai: The right to research, Globalisation, Societies and Education, Vol. 
4. No. 2. July 2006, pp. 167-177, 

URL: http://people.ufpr.br/~clarissa/pdfs/Research_AppaduraiA.pdf 

  

Ajánlott irodalom: 

  

Horváth Kata (szerk.) . A dráma mint társadalomkutatás, Színház és Pedagógia 5. 
L’Harmattan Kiadó, 2010 

 Pócsik Andrea: Megfigyelő tekintetek. A magyarországi romák ábrázolása a kortárs 
antropológiai filmelméletek tükrében In: Etnicitás – Különbségteremtő társadalom, Szerk.: 
Feischmidt Margit , Gondolat – MTA Nemzeti Etnikai és Kisebbségkutató Intézet, 2010, pp. 
208-226. 

Trinh T. Minh-ha: The Totalizing Quest of Meaning. In: When the Moon Waxes Red – 
Representation, Gender and Cultural Politics. Routledge London, NY, 1991. 

Nichols, Bill 1993. „Getting to Know You…” Knowledge, Power and the Body. In: Renov, 
Michael (ed.): Theorizing Documentary. Great Britain: Routledge pp. 174-192. 

Ungar, Steven 2007: Whose Voice? Whose Film?: Jean Rouch, Oumarou Ganda and Moi, un 
noir. In: Brink ten, Joram (ed.): Building Bridges – The Cinema of Jean Rouch. Wallflower 
Press. pp. 11-124. 

Bradenau, Adina: Life as a Hill. The Curse of a Hedgehog and The Land is Waiting, Third 
Text, 2008. 22:3, pp. 421-425. 

  

Az előadás megtekinthető itt: http://www.youtube.com/watch?v=NSw98IdvYFI 

  

7.       hét (Április 10.): Új paradigmák a szociológiai kutatásokban 

Vendégelőadó: Dr. Kóczé Angéla szociológus 

A nő- és genderkutatások lehetőséget teremtenek a legkülönfélébb témákról folytatott 
párbeszédre, nem csak az emberi tudás és teljesítmény alapterületeihez, hanem a 
feminizmust, a maszkulinitást, a biológiai nemet, a gender és a szexualitást vizsgáló 
interdiszciplináris kutatásokhoz is jelentősen hozzájáruló feminista diskurzus 



felhasználásával. Ebből a nézőpontból az interszekcionalitás, amely a faj, gender és etnicitás 
öszefüggéseit vizsgálja, a romakutatás termékeny területe, amely előtérbe helyezi a civil 
szervezetek és civiljogi mozgalmak szerepét. 

Kötelező irodalom: 

Kóczé Angéla – Trehan, Nidhi 2009: Postcolonial racism and social justice: the struggle for 
the soul of Romani civil rights movement in the “New Europe” In: Huggan, G. (ed.) Racism, 
Post-colonialism, Europe, Liverpool: Liverpool University Press. pp. 50-77. 

Ajánlott irodalom: 

Kóczé Angéla: “Aki érti a világ hangját, annak muszáj szólnia”. Roma nők a politikai 
érvényesülés útján. In: Etnicitás – Különbségteremtő társadalom, Szerk.: Feischmidt Margit , 
Gondolat – MTA Nemzeti Etnikai és Kisebbségkutató Intézet, 2010, pp. 208-226. 

Acton T. and Gheorghe, N. (2001) ‘Citizens of the world and nowhere: minority, ethnic and 
human rights for Roma’’, in W. Guy (ed.) Between Past and Future: the Roma of Central and 
Eastern Europe, Hatfield: University of Hertfordshire Press. 

Clark, C. (2004) ‘Severity has often enraged but never subdued a Gipsy’: the history and 
making of European Romani stereotypes’, in N.D.B. Saul and S. Tebbutt (eds) The Role of the 
Romanies: images and counter-images of Romanies/’Gypsies’ in European 
Culture, Liverpool: Liverpool University Press. 

Kóczé, A. (1999) ‘Taking control of our identity’, Roma Rights 3: 69. 

Trehan, N. (2001) ‘In the Name of the Roma? The Role of Private Foundations and NGOs’, in 
W. Guy (ed.) Between Past and Future: the Roma of Central and Eastern Europe; Hatfield: 
University of Hertfordshire Press. 

 
 

8.       hét (Április 17.) „A hatalom pillantása”. Romareprezentáció, kulturális terek, roma 

alkotóközösségek és a „visszabeszélés” 

  

Az előadás témájának a beillesztését utólagosan a kurzus menetébe az indokolta, hogy a 
korábbi órák bizonyos pontjain felmerültek vitás, tisztázatlan kérdések. Visszatérünk a más 
kultúrák megközelítésénél elengedhetetlen reflexivitás problémájához. Az elemzés tárgya a 
szerzői pozícióra való rámutatás nélkülözésének következménye Szuhay Péter antropológus 
tanulmányában. A szöveg roma képzőművészeti alkotóközösségek tevékenységét vizsgálja, 
veti össze a többségi intézmények által rendezett tárlatokkal. Elemzi továbbá egy 
fotókiállítás visszhangját, a roma értelmiségiek reakciói alapján értelmezve a 
„visszabeszélés” fogalmát. Az előadás a szöveg kritikai olvasatával és kortárs roma művészeti 
projektek példáival igyekszik feltárni a rejtett hatalmi mechanizmusokat és azok aláásására 
tett kísérleteket. 



  

Kötelező irodalom: 

Szuhay Péter 2010. Ki beszél? Cigány/roma reprezentáció a képző- és fotóművészetben 
In: Etnicitás. Különbségteremtő társadalom, Szerk.: Feischmidt Margit, Budapest: Gondolat -
Kisebbségkutató Intézet, pp. 367-391. 

Ajánlott irodalom: 

A társadalom peremén. Képek a magyarországi cigányok életéből – válogatás a Néprajzi 
Múzeum archív felvételeiből – A képeket válogatta és a bevezetőt írta Szuhay Péter. 
Budapest, Néprajzi Múzeum, Fővárosi Tanács V. B. Cigány Szociális és Művelődési Központ, 
1989. 

„A világ létra, melyen az egyik fel, a másik le megy” – Képek a magyarországi cigányság 20. 
századi 

történetéből , Szerk.: Szuhay Péter és Baráti Antónia, Budapest, 1993. 

Stalter György – M. Horváth Judit: Más Világ, Budapest 1998 http://www.stalter-
asa.hu/stalter_img.html 

  

Az előadás megtekinthető itt:  http://www.youtube.com/watch?v=V6mKMqQgNaw 

  

  

9.       hét (Április 24.) Romareprezentáció a médiában 

  

Vendégelőadó: Bogdán Mária 

  

Az előadás témája a média identitásformáló ereje. A romák médiareprezentációjára irányuló 
kutatások áttekintése kiemeli a rendszerváltozás utáni időszakban bekövetkező változásokat, 
azokat a nyílt vagy rejtett diszkurzív jegyeket, amelyek az előítéletesség átalakuló formáit 
tartalmazzák. A kortárs kritikai elméletek különösképpen a posztkolonialitás megközelítési 
módja lehetővé tesz olyan új, radikálisabb vizsgálati módszereket, amelyek a hatalmi 
mechanizmusokat jól megvilágítják. A spivaki terminus használatával élve a magyar 
társadalomnak – beleértve a romákat és velük együtt– meg kell találnia a saját hangját és ily 
módon az egymáshoz vezető utat. 

Az előadáshoz felhasznált médiatartalmak elemzése a fent tárgyalt elméleti megfontolások 
alkalmazására hoz példát. 



  

Kötelező irodalom: 

Gayatri Chakravorty Spivak: Szóra bírható-e az alárendelt?, ford. Mánfai Alice és Tarnay 
László, Helikon (Irdalomtudományi Szemle), 1996/4, 450–483. (pdf) 

Eredeti: Spivak, Gayatri Chakravorty: Can the subaltern speak? In: Williams, Patrick and 
Chrisman, Laura (ed.) 1994: Colonial Discourse and Postcolonial Theory. Columbia University, 
New York. 

URL: http://www.mcgill.ca/files/crclaw-discourse/Can_the_subaltern_speak.pdf 

  

Ajánlott irodalom: 

Bernáth Gábor – Messing Vera: A magára hagyott közönség.  Beszélő 2001/3 

URL: http://beszelo.c3.hu/cikkek/a-magara-hagyott-kozonseg 

Csepeli György, Székely Mária, Örkény Antal: Romakép a mai magyar 
társadalomban. Szociológiai Szemle 2001/3. 

URL: http://www.csepeli.hu/pub/2001/szekelyi_orkeny_csepeli_romakep.pdf 

Csepeli György: Kisebbségek képe a többségi tömegkommunikációban. In.: Csurdi Sándor 
(szerk): Kisebbségkép a tömegtájékoztatásban. Régió könyvek, Budapest, 1993. 

Csepeli György: Előítélet és antiszemitizmus. Jószöveg Műhely Kiadó, Budapest, 1998. 

  

Az előadás megtekinthető itt: http://www.youtube.com/watch?v=sE5J_XFMV_Q 

  

10.   Hét (Május 08.) Roma művészet és a kortárs művészeti szcéna 

Vendégelőadó: Junghaus Tímea 

  

Az előadás megismerteti a diákokkal azokat az elméleti analízisekben és a művészeti 
gyakorlatokban tapasztalható fontos eredményeket, amelyek meghatározzák a közép-
európai roma kulturális és elméleti szcénát. 

A nyugati művészet romaképének művészettörténeti elemzései igazolják, hogy a közép-
európai panoptikus rezsimben a romák lettek az afrikai és ázsiai „primitívek” pendantjai 
(Kovács Éva). A romáknak a posztkolonialitás szellemi terében való elhelyezése 
megkérdőjelezi ezt a jellemzési módot, miközben beazonosítja az európai intézményes és 



egyéni rasszizmust és diszkriminációt, mint a romákat sújtó problémák gyökereit. (Kóczé 
Angéla) 

Fiatal roma művészek és értelmiségiek kreatív társadalmi és művészi networköt építenek, 
tudatos média- és közéleti szerepléseikkel interaktív és közösségi projekteket hoznak létre, a 
számítógépes és mobiltechnológiát, online megoldásokat használva igyekeznek magas 
hatásfokon működni. Roma médiaművészet és aktivizmus hatékony alternatívának tűnik. 
Megkönnyíti az intézmények hiányában való létezést, segíti a láthatóságot, a romák 
ötleteinek, művészetének és kreativitásának terjesztését. Az új eszközök a 
romareprezentáció hagyományával való küzdelmet is erőteljesebbé teszik. 

Az előadás végigtekinti azokat a változásokat, amelyek a roma művészek megjelenítésében 
az elmúlt évtizedekben végbementek 

  

Kötelező irodalom: 

Junghaus Tímea, “A fehérség kritikai kutatása (Critical Whiteness Studies I.-II.)” in Tranzit 
Vizuális Művészeti és Kritikai Blog, 2011. 
július. http://tranzit.blog.hu/2011/08/01/a_feherseg_kritikai_kutatasa_critical_whiteness_st
udies_i 

http://tranzit.blog.hu/2011/09/06/whiteness_ii_feherseg_kritikai_kutatasa 

Ajánlott irodalom: 

T. JUNGHAUS, “A neonáci és rasszista romagyűlölő propaganda vizualitása” in 
transit.blog.hu, Tranzit Vizualis Művészeti és Kritikai Blog, 2011. július 

T. JUNGHAUS – K.SZÉKELY, Paradise Lost – The First Roma Pavilion, Prestel Verlag, La 
Biennale di Venezia, 2007. 

Az előadás megtekinthető itt: http://www.youtube.com/watch?v=82Tux7Jkm1M 

  

11.   Hét (Május 15.) Hallgatói prezentációk 

  

Az utolsó alkalommal a hallgatók prezentációkat készítenek a szemináriumi dolgozathoz írt 
vázlataik alapján. A tématervekhez a kurzus tanárai Müllner András és Pócsik Andrea, a 
Roma Parlament elnöke, Zsigó Jenő fűznek megjegyzéseket, tesznek javaslatokat. 

 


