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Az MMA tagozatai által javasolt pályázati témák 
művészeti ágak és területek szerinti bontásban 

(a javasoltakon kívül bármilyen más témával is lehet pályázni) 
 

a Magyar Művészeti Akadémia 
2019-2022. évekre szóló művészeti ösztöndíj elnyerése tárgyában megjelent 

Pályázati felhíváshoz 
 
 
I. Építőművészet 

a) Közösségi terek tervezése (helyi közösségekkel, önkormányzatokkal együttműködésben); 
b) A XX. századi magyar építészettörténet mester-tanítvány szakmaátadási vonalának szakmai 

"genealogikus" vizsgálata, a választott Mestertől nyerhető tapasztalatok alkalmazása egy 
konkrét közösség számára tervezett épületben; 

c) A falu építészete és jövője (modernizációs programok), tervezési feladaton is bemutatva: 
orvoslakás, bölcsőde, közösségi ház, inkubátorház, stb., önkormányzati, államigazgatási 
együttműködéssel, közösségi tervezési módszerrel; 

d) A lakhatás struktúrája Magyarországon, a hiányzó szegmensek regionális értékeket erősítő terv, 
tervcsomag kidolgozása; 

e) A Kárpát medencei építészeti sajátosságok megjelenítése a XXI századi követelmények és 
technikai lehetőségek figyelembevételével, bemutatása kutatási és tervezési formában 
tanulmány és terv formában; 

f) Az Akadémia nagy építész alkotó Mesterei (Makovecz, Csete, Jánossy, Jurcsik, Zalavári) és 
elméleti szakemberei (Szentkirályi-térelmélet) egyikének a munkásságából kibontott irányvonal 
fejlesztése, építészeti alkotáson – saját terven - való bemutatása, a választott “Mester” életmű 
előzmény és munkásság kifejtésével; 

g) A műemlékvédelem, az épített örökség közösségi bemutatása, használata egy konkrét 
helyszínen, a XXI századi felfogás bemutatása tanulmány és terv formájában; 

h) „Beszűrődések és trendek”: a kortárs nemzetközi építészeti minták hazai, Kárpát-medencei 
átvételének kritikai elemzése, a globalizmus-provincializmus kérdéskör vizsgálata, építészeti, 
ipari háttér, közhasználati, fenntarthatósági, stb. szempontból; 

i) Oktatás és szakmagyakorlat átmeneti területe: építőkalákák szervezése, lebonyolítása egy 
konkrét közösséghez köthetően, a helyi fejlesztésekhez kapcsolt építészeti, tájépítészeti 
beavatkozásokkal; 

j) A tájban megjelenő, többségében a tájhasználathoz kapcsolódó létesítmények, épületek 
vizsgálata, javaslat a Kárpát-medence egyes tájegységein létesítendő épületekre kutatás és tervi 
formában; 

k) Sebgyógyítás: a közösségek által tájsebnek, települési sebnek megélt épületek, településrészek 
revitalizációja, újraértelmezése a közösség bevonásával (kutatás és tervjavaslat konkrét 
helyszínre). 

 
II. Filmművészet 

a) Filmtörténeti kutatások: életmű-feldolgozások, monográfiák, művészeti szakkönyvek, 
tankönyvek írása, a filmtörténet élményszerű, komplex tanítására alkalmas internetes tartalmak 
összeállítása; 

b) Alkotói tevékenység: motívumgyűjtés, filmforgatás előkészítő munkafolyamatok, játék-, 
animációs- és dokumentumfilmek forgatókönyvének elkészítése, helyszínelés, előforgatás. 
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III. Fotóművészet 

a) Fotótörténeti, elméleti kutatások: életmű-feldolgozások, monográfiák, művészeti szakkönyvek, 
tankönyvek írása, a fotótörténet élményszerű, komplex tanítására alkalmas internetes tartalmak 
összeállítása, a fényképezés filozófiája és annak változásai; 

b) Alkotói tevékenység: új művek létrehozása, kiállítás szervezése, katalógus előkészítése. 
 
IV. Iparművészet 

a) Új iparművészeti termékek előállítása, termékfejlesztés, új technológiák hatása az alkotásokra; 
b) Gyártási, oktatási programok kidolgozása az iparművészet különböző ágazataiban; 
c) Fény-és forma - új technikák, világítási szisztémák, új effektek és formai megoldások használata 

az iparművészeti alkotásokban; 
d) Új szilikát anyagok alkalmazási módozatai, - kísérletezések és eredményeik; 
e) Történelmi összefüggések és újítások az étkezési tárgykultúra területén; 
f) A tértextil új megoldásai és kapcsolódási pontjai; 
g) A gobelin, falikárpit, szőnyeg mai anyagainak és új irányzatainak kísérletei; 
h) A kanonizáció tendenciái a kortárs magyar iparművészetben (elméleti kutatás); 
i) Képzőművészeti törekvések a klasszikus iparművészeti ágazatokban (elméleti kutatás); 
j) Iparművészet a jelenkori műgyűjtésben (elméleti kutatás); 
k) Kézműves iparművészet hagyományos technikáinak hatása a kortárs szemléletben és 

alkotásokban (tárgyalkotás és elméleti kutatás); 
l) Az iparművészet és képzőművészet kapcsolata és különbözőségei korunkban a megvalósult 

kortárs alkotásokon keresztül; 
m) Az iparművészet, mint vizuális és tárgyalkotó művészet jövőbeni kilátásai; 
n) Bútor és design – összefüggések és kapcsolatok a korszerű bútortervezésben. 

 
V. Tervezőművészet 

a) Design és craft kölcsönhatása a magyar ipar- és tervezőművészetben (elméleti kutatás); 
b) A mesterséges intelligencia a kreativitásban és a tervezésben, a design nemzeti sajátossága 

tervezés és az oktatás területén (szakmai kutatás, esettanulmányok); 
c) A magyar design mesterei (az 1950-es évektől) – monografikus feldolgozások; 
d) Magyar ipartörténet és a design (az 1910-es évektől). 

 
VI. Irodalom 
Valamennyi irodalmi – vers, próza, esszé, irodalomtörténeti tanulmánykötet, írói monográfia, dráma – 
műfaj esetében a műfajhoz igazítva: 

a) Ösztöndíjpályázat versek írására. 
A pályázat kiírója a líra-ösztöndíj elnyerőjétől évi mintegy 30 új verset, mintegy 750 verssornyi 
új verskéziratot vár el. A teljesítés körébe tartozik évi 3 új verspublikáció is rangos szépirodalmi 
folyóiratban vagy rádióműsorban. Az ösztöndíjas idő leteltével új verskötetének kiadására 
vonatkozó, valamely elismert szépirodalmi könyvkiadótól származó szándéknyilatkozatot 
mutasson be az ösztöndíjas. A három éves ösztöndíj hozadéka végeredményben legalább 90 új 
vers (kb. 2250 sornyi új vers) legyen. Az ösztöndíjas idő leteltével új verseskötetének kiadására 
vonatkozó, valamely elismert szépirodalmi könyvkiadótól származó szándéknyilatkozatot 
mutasson be az ösztöndíjas. (A szépirodalmi orgánumok megítélése tekintetében a Magyar 
Tudományos Művek Tára (MTMT) szempont-rendszerét is figyelembe veszik a bírálók. 
Ugyancsak rangos publikációnak számít, ha valamely rádió- vagy tévécsatorna kulturális 
műsorában hangzanak el az ösztöndíjas új művei.) 
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b) Ösztöndíjpályázat kispróza (elbeszélések, novellák, mesék) írására. 
A pályázat kiírója a kispróza-ösztöndíj elnyerőjétől a három ösztöndíjas év során legalább évi 
160.000 karakter (4 nyomdai ív) terjedelmű új kéziratot és 2 új kispróza rangos szépirodalmi 
folyóiratban való publikációját tartja megfelelő teljesítésnek. A három éves ösztöndíj hozadéka 
végeredményben legalább 480.000 karakter (12 nyomdai ív) új kispróza-kézirat legyen. Az 
ösztöndíjas idő leteltével új kispróza-kötetének kiadására vonatkozó, valamely elismert 
szépirodalmi könyvkiadótól származó szándéknyilatkozatot mutasson be az ösztöndíjas. 
(Rangos, elismert szépirodalmi orgánumra vonatkozóan lásd a VII. pont a) pontjában 
foglaltakat.) 

c) Ösztöndíjpályázat nagypróza (kisregények vagy regény) írására. 
A pályázat kiírója az ösztöndíj elnyerőjétől évi kb. 160.000 karakter (4 nyomdai ív) terjedelmű 
kéziratot és rangos szépirodalmi folyóiratban való legalább kétszeri új publikációt tart megfelelő 
teljesítésnek. A három éves ösztöndíj hozadéka végeredményben legalább 480.000 karakter (12 
nyomdai ív) új próza-kézirat legyen. Három év múltán új regényének, kisregényének kiadására 
vonatkozó szándéknyilatkozatot mutasson be az ösztöndíjas valamely elismert szépirodalmi 
könyvkiadótól. (Rangos, elismert szépirodalmi orgánumra vonatkozóan lásd a VII. pont a) 
pontjában foglaltakat.) 

d) Ösztöndíjpályázat esszé, kritika-, tanulmánykötet, irodalomtörténeti vagy irodalomelméleti mű 
írására, kiemelt figyelemmel a 20 - 21. századi határon túli magyar irodalmak folyamataira, 
jelentős alkotóinak az egyetemes magyar irodalom összefüggés-rendszerében bemutatott 
munkásságára. 
Szintén kiemelten fontos téma a magyar irodalom feltáratlan vagy feledésbe merült értékeinek, 
életműveinek, eszmeáramlatainak magas színvonalú bemutatása, elemzése. 
A pályázat kiírója az ösztöndíj elnyerőjétől legalább évi 2 új publikációt is elvár. Elvárt terjedelem 
évi mintegy 160.000-200.000 karakternyi (4-5 nyomdai ív) új kézirat. A három éves ösztöndíj 
hozadéka végeredményben tehát mintegy 480.000 - 600.000 karakternyi (12-15 nyomdai ív) új 
kézirat legyen. Az ösztöndíjas idő leteltével új tanulmány- vagy esszékötetének stb. kiadására 
vonatkozó, valamely elismert szépirodalmi könyvkiadótól származó szándéknyilatkozatot 
mutasson be az ösztöndíjas. (Rangos, elismert szépirodalmi orgánumra vonatkozóan lásd a VII. 
pont a) pontjában foglaltakat.) 

e) Ösztöndíj magyar szépirodalmi szerzőkről szóló monográfia írására. 
Átfogó, jelentős szakmai felkészültséget mutató, hozzáértően adatolt, lehetőség szerint 
képmelléklettel is rendelkező monográfiák megszületése az ösztöndíj kiírásának célja. Nem 
kizárólag az alább felsorolt írókról, költőkről, drámaírókról stb. szóló művek írására lehet a 
három éves ösztöndíjat elnyerni, de fontos szempont, hogy az ösztöndíj segítségével megszülető 
mű segítsen eltüntetni a 20-21. századi jelentős magyar szépirodalmi teljesítmények 
recepciójának fehér foltjait.  

• Kodolányi János monográfia írása - a Baumgarten- és Kossuth-díjas íróról 1956-ban készült 
Rajnai László 2002-ben megjelent monográfiája. Ezután még másfél évtizedig élt és írt a 20. 
századi magyar próza korszakos jelentőségű alkotója. A mai, szabadabb cenzurális 
körülmények között fontos lenne végre magas színvonalon feltárni, elemezni, bemutatni 
életútját és teljes életművét. A szerző 2019-ben ünnepli születésének 120. és halálának 50. 
évfordulóját, ez is indokolja, hogy méltó figyelmet fordítson rá az utókor.  

• Cseres Tibor monográfia írása – az 1993-ban elhunyt, kiemelkedő jelentőségű, Kossuth-díjas 
prózaírónk pályája és munkássága megérdemli az átfogó, monografikus bemutatást. 2005-
ben megjelent ugyan Furkó Zoltán „Cseres Tibor és kora” című munkája, de ezt a 
nagyformátumú, számos felfedezésre méltó értéket rejtő életművet szükséges lenne a maga 
teljességében, magas szakmai színvonalon bemutatni.  
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• Galgóczi Erzsébet monográfia – az 1989-ben elhunyt Kossuth-díjas író gazdag írói hagyatéka 
feltárásra, értő monográfusra vár. 

• Illés Endre monográfia írása – az 1986-ban elhunyt, Baumgarten- és Kossuth-díjas magyar 
próza- és drámaíró, kiemelkedő esszéista, a Szépirodalmi Könyvkiadó egykori vezetője 
életútja és írói munkássága eddig nem kapott méltó figyelmet. Dersi Tamásnak az író 
életében, 1977-ben megjelent kismonográfiája óta a szakmai közvélemény alig foglalkozott 
Illés Endre életművével.  

• Mándy Iván monográfia – teljességre törekvő monográfia máig nem készült a Mándy 
életműről. Erdődy Edit még a Kossuth-díjas író életében, 1992-ben jelentette meg írói 
pályaképét, Darvasi Ferenc 2015-ben adta ki „Köztünk vagy – Beszélgetések Mándy Ivánról” 
c. kötetét, de ezek a munkák minden erényükkel együtt sem pótolhatják a jelzett hiányt. 

• Szász Imre monográfia - a 2003-ban elhunyt József Attila- és Déry Tibor-díjas, jelentős magyar 
prózaíró, a modern angol és amerikai irodalom jeles műfordítója írói útját és munkásságát 
feltáró, magas színvonalú és teljességre törekvő elemzés, monográfia még egyáltalán nem 
jelent meg. 

• Rózsa Endre monográfia - az 1995-ben elhunyt jelentős költő, műfordító a Móra Kiadó 
Kozmosz sorozatának egykori szerkesztője pályájáról és munkásságáról nem készült eddig 
mértékadó, átfogó elemzés.  

A három éves ösztöndíj hozadéka végeredményben tehát mintegy 480.000 - 600.000 karakternyi 
(12-15 nyomdai ív) új kézirat legyen. Ennek arányos hányada az éves ösztöndíjas beszámolóhoz 
mellékelendő. Az ösztöndíjas idő leteltével valamely elismert szépirodalmi könyvkiadótól 
származó, az új monográfia-kötet kiadására vonatkozó szándéknyilatkozatot mutasson be az 
ösztöndíjas. (Rangos, elismert szépirodalmi orgánumra vonatkozóan lásd a VII. pont a) 
pontjában foglaltakat.) 

f) Drámaírói-ösztöndíjpályázat színpadi művek, tévé-játékok, filmforgatókönyvek, hangjátékok 
megírására. 
Az ösztöndíj eredményeként legalább évi 160.000 karakter (4 nyomdai ív) terjedelmű új kézirat 
elkészülését várja a bíráló bizottság. Előnyben részesülnek azok a pályázók, akik pályázatukhoz 
mellékelni tudják egy elismert színházi- vagy filmrendező szándéknyilatkozatát a tervezett mű 
bemutatására, megvalósítására vonatkozóan. 

 
VII. Képzőművészet 

a) Új művek, műegyüttesek létrehozása festészet, szobrászat, grafika, installáció, videóinstalláció, 
műfajok közti, művészeti ágak közötti kísérleti alkotások területein; 

b) Köztéri és murális alkotások tervezése építészekkel együttműködve, befogadó önkormányzati 
vagy intézményi háttérrel. 

 
VIII. Művészetelmélet 
Preambulum 
A Művészetelméleti Tagozat a megújuló ösztöndíjprogram keretében elsősorban olyan témákat javasol 
kutatásra, feldolgozásra, amelyek a tagozat tevékenységi köréhez tartoznak. Ilyen elsődlegesen a XX. 
századi és kortárs magyar művészeti alkotások tudományos feldolgozása és közvetítése, de a korábbi 
magyar művészet- és művelődéstörténet – s az ahhoz szorosan kapcsolódó befogadástörténet – 
elfelejtett, elhanyagolt vagy feltáratlan értékeinek felelevenítése, újraértelmezése és tudatosítása is. 
Ugyancsak alapvető jelentőségűnek érezzük népi hagyományaink folyamatos feltárását és 
továbbéltetését. Magyarország kultúrája mellett fontos téma kell legyen a határon túli magyar kultúra, 
valamint a magyar kultúra mint az európai és egyetemes kultúra része, a magyar és más nemzetek 
kultúrájának kölcsönhatásai. Minthogy a Magyar Művészeti Akadémia az egész magyar társadalom 
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kulturális felemelkedését is szolgálni kívánja, kívánatos, hogy az ösztöndíjprogram keretén belül a 
művészeti nevelés, művészeti ismeretterjesztés előmozdítása is teret kapjon. 
 
Javaslatok az egyes művészeti ágakra, általában a művészetelméletre, valamint a művészeti nevelésre 
vonatkozólag (ABC-sorrendben): 
 

a) Építészet 

• A jelen és a közelmúlt jelentős magyar építészeinek monográfiái, mint pl. Cságoly Ferenc, 
Csete György, Czigány Tamás, Karácsony Tamás, Dévényi Sándor, Pazár Béla, Nagy Tamás, 
Nagy Ervin; 

• A XX. századi magyar építészettörténet mester-tanítvány szakmaátadási vonalának szakmai 
„genealogikus” vizsgálata; 

• Az építészeti múzeum gyűjteményének feldolgozása;  

• A magyar organikus építészet és tág értelemben vett előzményeinek és nemzetközi 
összefüggéseinek kutatása; 

• Településfejlesztés a rendszerváltozás után Magyarországon; 

• A falu építészete és jövője (modernizációs programok) a 20. században és a jelenkorban. 
b) Filmművészet 

• Találkozások a közép-európai filmművészetben; 

• A magyar film és a rendszerváltás; 

• A Filmtudományi Intézet története; 

• A Budapesti iskola és hatása; 

• Dokuportrék – A magyar dokumentumfilm kiemelkedő alkotóinak még feldolgozatlan 
pályaképei. 

c) Fotóművészet 

• A fényképezés filozófiája, annak változása, paradigmaváltás az analóg-digitális leképezés 
hatására; 

• A magyar fotográfia művészettörténeti korszakolása, elemző vizsgálata a huszadik 
században; 

• A magyar fotográfia kiemelkedő személyiségei egyikének pályaképe; 

• Hír és világhír viszonya. A lokális és a nemzetközi ismertség kérdései a huszadik századi 
magyar fényképezés történetében; 

• Élővé tett életművek. Kiemelkedő fotós hagyatékok értő feldolgozásának módszertana, 
strukturális kérdései. 

d) Iparművészet 

• A kortárs magyar iparművészet katalógus- és kiállítási anyagainak dokumentációs 
feldolgozása, kutatása, rendezése; 

• A Szombathelyi Képtár és a lódzi textilművészeti gyűjtemények történetének dokumentatív 
korszerű feldolgozása; 

• A Tihanyi Apátságban a közelmúlt évtizedeiben (1990 óta) rendezett kulturális rendezvények, 
események (Tetőtéri esték stb.) kiállítások, dokumentatív kutatása, dokumentálása; 

• Az iparművészet, mint a művészetelmélet alulreprezentált területe; 

• Befogadás, illetve kizárólagosság – az iparművészet mai közönsége; 

• A kanonizáció tendenciái a kortárs magyar iparművészetben; 

• Képzőművészeti törekvések a klasszikus iparművészeti ágazatokban; 

• Iparművészet a jelenkori műgyűjtésben; 

• Preferenciák a kortárs iparművészeti tárgyak múzeumi gyűjteményezésében; 



 

  
 

 

6 
 

• Design és craft – arányok és eltolódások a kortárs magyar iparművészetben; 

• Napjaink magyar iparművészete a nemzetközi kortárs térben; 

• Az iparművészet változó szerepe a rendszerváltás óta; 

• Egyéni és közösségi alkotás a kortárs magyar iparművészetben; 

• Az iparművészet nemzetközi alkotóterei napjainkban Magyarországon; 

• A kommunikáció szerepe az iparművészeti szakágakban; 

• A kortárs iparművészet jelenléte az elektronikus médiában; 

• A design mesterei (az 1950-es évektől) – monografikus feldolgozások; 

• Magyar ipartörténet és a design (az 1950-es évektől); 

• A FISE története (Fiatal Iparművészek Stúdiója); 

• Az Iparművészeti Múzeum kortárs kiállításai (az 1950-es évektől). 
e) Irodalom 

• Nemzeti, történelmi, társadalmi sorsproblémák megjelenésformái a modern magyar 
irodalomban; 

• Vallási és esztétikai tapasztalat összefüggésének kérdéskörei a modern és a kortárs magyar 
irodalomban; 

• A szakralitás értékszférái a modern és a kortárs magyar irodalomban; 

• A határon túli, kisebbségi magyar irodalmak történeti-poétikai folyamatai, 
értékjellegzetességei, hatásformái az egyetemes magyar irodalom kontextusában; 

• Feltáratlan értékek, életművek, eszmeáramlatok a határon túli, kisebbségi magyar 
irodalmakban; 

• Népiség, modernség, „bartóki modell” a magyar irodalomban. 
f) Képzőművészet 

• Művészet az 1980-as években; 

• Közép-európai művészeti kapcsolatok története a 20. században és a jelenkorban; 

• A művészetfogalom változásai a 20. században és a jelenkorban. 
g) Művészetelmélet 

• A hazai művészeti kánon kritikai értelmezése. A kortárs magyar kulturális (képzőművészeti 
stb.) kánon kialakulása, problémái, politikai háttere; 

• Művészetközi kapcsolatok a 20. században és a jelenkorban; 

• A magyar művészet nyugati és keleti kapcsolatai a 20. században és a jelenkorban; 

• Regionalizmus(ok) a 20. században és a jelenkorban. 
h) Művészeti nevelés 

• Kiemelkedően eredményes magyarországi művészeti nevelési programok átfogó vizsgálata, 
tudományos értékelése, bemutatása, módszertanuk megismertetése; 

• Művészeti nevelési módszerek tanulmányozása és átvétele, továbbfejlesztése a 
gyakorlatban; 

• Összművészeti beavató programok szerkesztői és moderátori metódusainak 
tanulmányozása, továbbadhatóságuk elősegítése (a dokumentálás különféle eszközeivel, 
például filmfelvétel, fotó, statisztika, értékelő tanulmány stb.). 

i) Népművészet 

• Népművészet és „magas” művészet; 

• Hagyatékok tudományos feldolgozása; 

• Fel nem gyűjtött népművészeti termékek gyűjtése, tudományos, művészeti prezentálása; 

• A magyar művészet nyugati és keleti kapcsolatai; 

• Összehasonlító művészeti kutatások. 
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j) Színházművészet 

• A magyar irodalom és a színház kapcsolata 1945 után; 

• Kísérőzene a hazai színház- és filmművészetben; 

• A látvány változása a magyar színházművészetben; 

• A rituális színház a 20. században és a jelenkorban; 

• A színházi látvány a 20. században és a jelenkorban. 
 

k) Zeneművészet 

• Feldolgozatlan XX. századi és jelenkori zenei alkotói- és előadóművészi 
hagyatékok/gyűjtemények szakszerű feldolgozása köz- és magángyűjtemények 
dokumentumai alapján (zenei kéziratok, nyomtatványok, dokumentumok). Listák, 
értékelések, műjegyzékek és egyéb források történeti értékelése (példák: Gulyás György, 
Vásárhelyi Zoltán karnagyok, Ferencsik János karmester, Nádasdy Kálmán rendező); 

• Részlegesen feldolgozott zenetörténészi- zeneelméletkutatói hagyatékok tudományos 
vizsgálata, kéziratok feldolgozása (Szabolcsi Bence, Bartha Dénes, Molnár Antal, Ujfalussy 
József etc.); 

• A fenti (első és második) témák esetében a forráskutatások eredményei alapján tudományos 
igényű életműfeldolgozások készítése a pályázat 2. szakaszában; 

• XX. századi magyar emigráns zeneszerzők és előadóművészek hagyatékának felkutatása, 
tudományos igényű számbavétele, értékelése (esetleges monografikus feldolgozása); 

• Feldolgozatlan fővárosi és vidéki zenei intézmények története (tanulmányok, 
kismonográfiák); 

• Az MTA BTK ZTI Népzenei gyűjteményében őrzött, külső gyűjtőktől származó népzenei 
hangfelvételek kutathatóvá tétele népzenei lejegyzések elkészítése által; 

• A magyar népénekgyűjtés története (Pl. Jáki Teodóz hagyatékának feldolgozása); 

• Kánonon belül, kánonon kívül – XX. századi magyar zeneszerzői életművek fogadtatása, 
elfogadottsága; 

• Magyar zeneszerzők hiányzó tematikus műjegyzékének elkészítése (minden korszakra 
értendő); 

• Magyar zeneszerzők nyugati kapcsolatai a XX. században; 

• A XX-XXI. századi magyar egyházzene; 

• A történelmi Magyarország városainak XIX. és XX. századi hangversenyélete; 

• Preferenciák a magyarországi hangversenyek programválasztásában a XX-XXI. században; 

• A magyar zenekritikaírás története a XX-XXI. században; 

• A budapesti Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Zenetudományi Tanszékének, valamint 
énekes és hangszeres tanszékeinek története a kezdetektől a XX. század végéig; 

• A magyar filmzeneírás története a XX-XXI. században; 

• A XX. századi magyar zene és képzőművészet kapcsolata; 

• Korábban feltáratlan magyar zeneszerzői életművek a XVII-XVIII-XIX-XX. században; 

• Általános zenetörténeti tankönyv megírása, szerkesztése egyetemi szintre; 

• Zeneirodalom tankönyv megírása, szerkesztése középiskolai szintre, a zeneművészeti 
szakgimnáziumok számára. 

 
l) A közép-európai kulturális régióra vonatkozó témák (a 20. században és a jelenkorban): 

• Elméleti: 
o Népművészeti/folklór inspiráció a képző- és iparművészetekben, az irodalomban, 

zenében, színház-, fotó- és filmművészetben (regionális kutatás); 
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o Szakralitás, spiritualitás Közép-Európa művészetében a 20. században; 
o A magyar (és a környező országok) műemlékvédelmének története, műemlékvédelmi 

elvei és változásaik, máig (összehasonlító, kritikai feldolgozás). 

• Történeti: 
o A nemzetközi szimpozionok története és jelentősége a régióban, alapozva a magyar 

szimpozionok történetének folyó kutatására (Szimpozion Alapítvány), az 1960-as évektől 
máig; 

o A művészképzés összehasonlító története a II. világháború után a Közép-Európa régió 
főiskoláin-egyetemein, minden művészetben. 

 
m) Magyarországra vonatkozó témák (a 20. században és a jelenkorban): 

• Gyakorlati kutatási téma:  
o A külföldi magyar kulturális intézetek II. világháború utáni kultúraközvetítő szerepének 

adatszerű, kritikai feldolgozása máig, a legújabb alapításokat is beleértve; 
o Az iparművészeti és dizájn galériák, kiállítások, építészeti alkalmazások története a 20. sz. 

második felében – máig (ez kibővíthető a környező országokra, a monarchia idejére is 
visszamenőleg); 

o A művészettel nevelés témaköréhez: az MMA élő és elhunyt tagjai vonatkozó 
koncepcióinak feltárása (például: a GYIK-műhelyt alapító Szabados Árpádé a 
képzőművészet terén) a 20. század második felében, továbbá nem akadémikusok 
vonatkozó koncepcióinak feltárása (például Várnagy Ildikó szobrász foglalkozásai 
művelődési házakban, 1970-es évek); 

o A kultúrtörténet- vagy művészetoktatás (pl. irodalom-, zene-, képző- és iparművészet-, 
építészet- és színháztörténet közép- és felsőfokú oktatásának) története és módszerei 
Magyarországon a II. világháború után; 

o Életreform-mozgalmak a 20. század második felében, a művészetekkel összefüggésben; 
o Dienes Valéria/Bárdos Lajos és az egyházi-szakrális-vallásos összművészet 

(Gesamtkunstwerk) a két világháború között – különös tekintettel a közelgő 
Eucharisztikus Kongresszusra; 

o Városi parkok mint a várostervezés részei a múlt századfordulótól máig; 
o Köztéri művészet Trianon után; 
o A Trianon előtti Magyar királyság ma Magyarországon kívül eső építészeti 

ornamentikájának gyűjtése és rendszerezése (Felvidék, Délvidék, Partium és Erdély); 
o A művészetek történetének összegyűjtött anyagaihoz digitalizációs programok 

kidolgozása és a digitalizálás elvégzése. 

• Elméleti témák: 
o Ornamentika-szótár összeállítása (építészeti és iparművészeti); 
o Folyamatosság („fejlődés”) és/vagy más elvek (például a periféria Thomas Kuhn-féle 

tudománytörténeti fordulat-elve) a művészettörténetek leírásában-konstruálásában. 
 

n) Nemzetközi témák (a 20. században és a jelenkorban): 

• Gyakorlati-történeti téma: 
o Művészeti akadémiák (nem egyetemek!) története, működése világszerte. 

• Elméleti téma: 
o (Kulturális) antropológiai szempontok és eredmények a művészet mibenlétének és 

fogalmának mai és visszamenőleges megközelítésében. 
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IX. Népművészet 
a) A népművészet bármely szakterületén kutatások, gyűjtések, kiemelten a „vakfoltok” esetében; 

pedagógiai koncepciók kidolgozása a tudás átadásának, a hagyomány továbbörökítésének 
kérdésében; 

b) A hagyomány öröklődésének rendjére, a közösségi tudás működési formáira, azok 
modellezésére, mai alkalmazási lehetőségeire építő pedagógiai koncepciók kidolgozása; 

c) A népművészet szellemiségének, szimbólumrendszerének, szakralitásának kutatása; 
d) Innováció - fejlődési folyamatok, fejlesztési lehetőségek az anyanyelvi kultúra területén 

(korszerű technológia alkalmazása a termékkészítés terén; marketingmódszerek); 
e) Továbbadható, fejleszthető modellek kidolgozása, kifejezetten hosszú távú nemzeti célok 

mentén; 
f) Eltűnőben lévő régi magyar kézműves mesterségek újjáélesztése; 
g) Beszédes jelek a magyar népművészetben, a motívumok törzsfejlődése és párhuzamai, (elméleti 

kutatás); 
h) Autentikus gyűjtések (népzene, néptánc, népköltészet, népmese és népi mesterségek); népi 

mesterségek könnyebb, jobb megismerését elősegítő kézikönyvek megírása; 
i) Az MTA BTK ZTI Népzenei gyűjteményében őrzött, külső gyűjtőktől származó népzenei 

hangfelvételek kutathatóvá tétele népzenei lejegyzések által; 
j) A magyar népénekgyűjtés története; 
k) Megújuló népművészet (a mesterségek mai kornak megfelelő megújítási lehetőségei, 

díszítőművészetünk lényegi elemeinek megtartásával); 
l) Helyben található anyagok felhasználásával, a hagyományos magyar kézművesség 

ismeretanyagának és művészi világának felélesztése, elterjesztésének segítése; 
m) Népművészeti gyűjtemények anyagának katalogizálása, publikálása, feldolgozása; 
n) Hagyományos magyar kézműves mesterség közép-ázsiai párhuzamai és gyökerei; 
o) Olyan alkotók, mesterek támogatása, akik saját műhellyel rendelkeznek és vállalják mesterségük 

átadását (inas-képzés); 
p) Hagyatékok tudományos feldolgozása; 
q) Összehasonlító művészeti kutatások. 

 
X. Színházművészet 

a) Értékteremtés és értékmegőrzés a magyar színházművészet, operaművészet, tánc- és 
mozgásművészet területein. 

 
XI. Zeneművészet 

A Zeneművészeti Tagozat nem fogalmazott meg preferált témákat. 


