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MA szakdolgozati témák – Művészettörténet  

(muzeológia-műemlékvédelem specializáció) 

 

TVSZ 77. §  

(1) A szakdolgozat olyan jelentős volumenű, önálló szakmai munkán alapuló tanulmány, 

amelynek témáját a szaktanszék/intézet, illetve a hallgató kezdeményezésére a 

látogatott szak tudományterületéről jelölik ki. Tükrözi a hallgató tájékozódását a 

témára vonatkozó hazai és nemzetközi szakirodalomban, valamint szakmai 

ítélőképességét az eredmények elemző, kritikai és összegző áttekintése során. A 

tényfeltárás és/vagy az értelmezés területén szakmailag értékelhető új eredményt nyújt, 

és ilyen módon dokumentálható, hogy a hallgató elsajátította és alkalmazni tudja a 

tudományterület fogalmi eszközeit és módszereit. 

  

Témavezető lehet: 

 

Mesterképzésben illetve osztatlan képzésben tudományos fokozattal rendelkező, legalább 

adjunktusi beosztású, az Egyetemmel munkaviszonyban álló oktató, illetve kutató 

Amennyiben a kutatott téma igényli, a dékán engedélyezheti, hogy a választott témavezető 

mellett tudományos fokozattal rendelkező külső konzulens is felkérhető legyen 

témavezetőnek.  

 

 

Dr. Jékely Zsombor 

Egy-egy kisebb, de jelentős műemlék épület monografikus feldolgozása a Kárpát-medence 

területéről – elsősorban olyan épületek, amelyek művészettörténeti értékei újabb műemléki 

kutatások nyomán kerültek elő, pl.: 

 kőfaragványokkal, freskókkal díszített középkori templom, amelynek 

művészettörténeti értékei újabb műemléki kutatások (pl. Ercsi monostor, Darlac, 

Somogyom, Szászivánfalva, stb.), vagy 

 jelentős művészi értékeit megőrzött vár, ill. kastély, esetleg újabb helyreállítás 

vagy rekonstrukció értékelésével együtt.  

 (Minden esetben a hallgató által személyesen is tanulmányozható emlék, amelyről felmérési 

és egyéb dokumentáció is rendelkezésre áll.) 

A középkori és reneszánsz művészet hazai közgyűjteményben őrzött kiemelkedő emlékének 

monografikus feldolgozása (proveniencia és kutatástörténet részletes feldolgozásával). 



Magyarországi egyházi gyűjteményben őrzött kiemelkedő tárgy, tárgyegyüttes feldolgozása 

(pl. festett faberendezés, úrasztali készlet, stb.) 

Iparművészeti Múzeum gyűjteményéhez kötődő, a múzeumban feldolgozható témák, pl.: 

 hagyatékok és rajtuk keresztül életpályák előzetes feldolgozása (pl. Kaesz Gyula 

tervezői szemlélete; egyéb 20. századi magyar tervezők, iparművészek 

hagyatéka);  

 gyűjtéstörténet tanulmányozása – kiemelkedő gyűjtők, gyűjteményi egységek (pl.: 

A gróf Zichy család művészetpártolása a 19. században); 

IMM egyes gyűjteményi egységeinek feldolgozása, pl:  

 Művészi könyvek és művészkönyvek;  

 Ex libris-gyűjtemény alapján: magyar grafikusok a két világháború között;  

 egyházi műipar a 19. század végén;  

 Herendi porcelángyár alkotásai a két világháború között, kapcsolat kortárs 

szobrászokkal, festőkkel. 

 

Entz Géza 

Műemléki beavatkozások története valamely jelentős műemlékkel kapcsolatban (pl. 

székesfehérvári prépostsági templom és romkert, Esztergom várkápolna és királyi palota, 

Mátyás templom stb.) különös tekintettel a koncepcionális változásokra. 

A magyar műemlékvédelem történetében jelentős szerepet játszó személy műemlékvédelmi 

munkásságának bemutatása (pl. Ipolyi, Gerevich, Dercsényi, Szakál Ernő stb.) Célszerű olyan 

személyt választani, akinek munkássága a szakirodalom alapján, ide értve saját szakirodalmi 

munkásságát, jól megítélhető. A szakdolgozótól az választott személy, ill. a rá vonatkozó 

lehetőleg teljes bibliográfia összeállítását is meg kellene követelni, amennyiben ilyen még 

nem készült.  

Dr. Harmati Béla László  

(előnyben részesíti a személyre szabottan, közösen kijelölt témákat).  

Az alábbi témák feldolgozása kapcsán célszerű egy-egy kiemelt épület középpontba állítása. 

 A nagyszombati jezsuita templom típusa és hatása; 

 Giovanni Battista Carlone munkásságának elemzése; 

 Martin Wittwer munkássága; 

 Franz Anton Pilgram munkássága; 

 Johann Lucas Hildebrandt munkássága; 

 A gödöllői kastélytípus hatása a hazai építészetben; 

 A budai királyi palota építéstörténete és jelentősége a legújabb kutatások 

tükrében; 

 Fellner Jakab munkássága; 

 Melchior Hefele munkássága; 

 Franz Anton Hillebrandt munkássága; 



 A fertődi Eszterházy kastély jelentősége;  

 A protestáns barokk építészet kérdései. 

 

Mester Éva 

Kiemelt műemlék-helyreállítás eredményeinek bemutatása, elemzése 

 

 Példa: Budapest, V. Szervita tér 3.  

A hallgató művészettörténeti kutatásokkal - a restaurálási munkák és a restaurálási 

dokumentáció megismerésével bizonyítja, megértette a műemléki helyreállítás 

lényegét. 

Az épület 2006-2008 közötti teljeskörű műemléki helyreállítása - a II. 

világháborús, az 1956-os szándékos pusztítások és a nemzeti jelképek erőszakos 

ideológiai változtatásainak helyreállítása. Művészettörténeti kutatások, 

restaurálási munkák elemzése 

 

Zebegény, Havas Boldogasszony plébániatemplom építészeti és társművészeti jelentősége a 

szentély üvegfestmények tükrében. Az alkotások sajátságai - színalkalmazás, színszimbolika 

(a középkorban használatos különböző színű glóriák, ruhamegoldások, jelképek, stb.), 

festéstechnika, a kompozíciók hagyományostól mertőben eltérő vonalvezetése, grafikai rajza. 

Kós Károly - a Fiatalok csoportja új szemléletű gondolkodásmódja, a tradíciók és az újítások 

ötvözése, a népi formakincs beemelése az üvegfestményekbe és a díszítőfestésbe. A templom 

berendezési tárgyainak népi ihletettsége, összhangjuk az architecturával és az alkalmazott 

művészeti alkotásokkal.  

 

Keserü Katalin 

Tudománytörténeti témák: 

Fülep Lajos írásai a vallásos művészetről  

 összefüggésben a magyar avantgárd keresztény ikonográfiájával 

 összefüggésben az 1950-60-70-es évek „post painterly” absztrakciójával és ennek 

értelmezéseivel 

Építészettörténet:  

 Árkay Bertalan élete (családi kapcsolatai) és egyházi művei 

 Kápolnaépítészet (választható korszakban, de elsősorban a 19-20. században) 

Képzőművészet: 

A 19. századi katolikus egyházi reform és a képzőművészetek 

 Fritz von Uhde életművében 

 a skandináv festészetben 



  

Dr. Faludy Judit  

(előnyben részesíti a személyre szabottan, közösen kijelölt témákat): 

Válogatás egyházi gyűjteményekben lévő tárgyak közül – provenienciakutatás – Zsidó 

Múzeum (iparművészet; gyűjteménytörténet) 

Temetők művészete (Zsidó temetők – épületkerámia – építészek) 

Holokauszt túlélők művészete 

Kortárs nőművészet 

Grafika 

Alkalmazott grafika 

Kerámia-, Textilművészek 

Hatvani múzeum gyűjteménye 

Városfejlődés – városfejlesztés, falvak fejlődése (jellemzőik), templomok átalakulása, 

átalakítása (zsinagógák is) 

  

 

Dr. Mészáros Flóra 

Bauhaus magyar mesterei – egy-egy kiemelt magyar alkotó életművének feldolgozása, pl. 

Molnár Farkas 

Magyar fotó nemzetközi kontextusban 1945 után (ez a tág) 

 

Magyar művészet nemzetközi kontextusban a 20.században - egyeztetés alapján 

20. századi művészet - gyűjtéstörténet  

 

Design a múzeumban – gyűjtéstörténet, gyűjtési stratégiák, múzeumi bemutatás kérdései 

Kortárs művészet és a múzeumi dokumentáció – esettanulmányok, nehezen megőrizhető pl. 

performansz vagy installáció múzeumi dokumentációja 

Intézménytörténetit tanulmányok – pl.  

 Velencei Biennálék intézménytörténete (magyar részvétel) 

 lakásgalériák intézménytörténete 



Dr. Ordasi Zsuzsa 

Elsősorban a 20. századi magyar építészettel kapcsolatos témák, valamint a magyar-olasz 

művészeti kapcsolatokkal kapcsolatos témák, egyénileg egyeztetve. Lehetséges témák pl: 

1) Szállodaépítés a 20. század első felében Magyarországon (egy szálloda 

építészettörténeti feldolgozása) 

2) Egy szabadon választott 20. század eleji budapesti lakóház feldolgozása  

3) Közlekedési épületek Budapesten a 20. század első felében (repülőtér, vasút- és 

buszállomás) 

4) Kortárs olasz alkotások a Szépművészeti Múzeum gyűjteményében 

5) Magyar építészek részvétele a nemzetközi építészeti kongresszusokon 

(filológiai munka, egy kongresszus feldolgozása a dokumentumok alapján) 


