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intézménye. 

 
A borítón Bujnovszky Tamás fotója látható. 
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Előszó 

A tudományt – különösen, ha annak tárgya a bölcsészet – a 
tervezhetőség és az igazán releváns kérdések hiánya állítja legin-
kább kihívások elé. Miképp alakítsunk új kommunikációs kerete-
ket? Miképp szólítsuk meg a közönségünket? Miképp juttassunk el 
új tudásokat az arra érdeklődőhöz? Érdekel-e bárkit, hogy mivel 
foglalkozunk? A Magyar Művészeti Akadémia Művészetelméleti 
és Módszertani Kutatóintézete a megalakulása óta eltelt idősza-
kot a diszciplináris építkezéssel töltötte: részben kijelölte, részben 
pedig el is kezdte kitölteni a saját működését meghatározó tu-
dományos kereteket. A jelenlegi helyzet kiváló lehetőség arra, 
hogy vállalva egy retroaktív futurológia minden ódiumát, tanács-
kozásra hívja a különböző művészeti ágak képviselőit, hogy ref-
lektáljanak egyfelől azokra a folyamatokra, amelyek az elmúlt fél 
évtizedben zajlottak akár a poézis, akár a praxis, akár a teória 
területén, hogy próbáljanak meg továbbértelmezhető, a jelenle-
gi helyzetet is figyelembe vevő jövőképet vázolni. Másrészt so-
kadrangúnak tűnnek ezek a problémák amellett, hogy miképp 
vészeljük át a pandémia gazdasági következményeit. Mi lesz 
most, hogy felnő egy generáció, amelyik – kis túlzással –  
a k-betűnél hagyta ott a rendszerszintű oktatást? Mi lesz most, 
hogy lediplomázott és diplomázna is egy művészkohorsz, akik 
lassan egy éve nem látták konzulenseiket, mestereiket olyan mű-
vészeti intézményekben, ahol a „mesterséget” csakis személyes 
találkozások során lehet elsajátítani?  

Az MMA MMKI által szervezett konferencia célja, hogy az 
egyes diszciplínák a saját működési tengelyüktől eltávolodva a 
tudományos közelmúltjuk ismertetésével bocsátkozzanak akár 
normatív módon is a közeljövőt érintő kérdésekbe.  

Heidegger szerint a „a tudományok tulajdonképpeni mozgá-
sa saját alapfogalmaik többé-kevésbé radikális és tudatos revízió-
ja. Egy tudomány színvonalát az határozza meg, hogy mennyire 
képes saját alapfogalmait válságba hozni”. A konferencia ezért a 
retroaktív futurológiát módszertanként alkalmazva kérdez rá a 
posztdiszciplináris kutatásokban rejlő lehetőségekre, arra, hogy 
komolyan, most mi lesz… 

Wesselényi-Garay Andor 
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Program 
 

10.00–10.10 Köszöntő 

 
10.10–10.30 Kocsis Miklós: Művészeti  

intézménymenedzsment 2020 végén (?) 

10.30–10.50  Váradi Judit: Zeneoktatás távhangolásban 

10.50–11.10 Bólya Anna Mária: Utak, irányok a hazai 
táncéletben 

11.10–11.30 Zalán János: Nem az a kérdés, hogy mi lesz, 
hanem hogy addig mi lesz! 

11.30–11.50 Készman József: A magányos intézmény. 
Intézményi szereplők a kortárs művészeti  
színtér hálójában… 

 
11.50–12.10 Szünet 

 
12.10–12.30 Wesselényi-Garay Andor: Most mi lesz? –

Kortárs magyar építészet 2010–2020 

12.30–12.50 iski Kocsis Tibor: Polarizálás vagy szintetizálás 
– Hazai festészeti kísérletek és eredmények  
a közelmúltból, nemzetközi kitekintéssel 

12.50–13.10 Gálhidy Péter: Hol van a szobor helye? 

13.10– 3.30 Halasi Rita Mária: Magyar design – kulturális, 
gazdasági és stratégiai szerepben  
(2010–2020) 

13.30–13.50 Kudász Gábor Arion: Stratégia vagy  
sodródás? 

 
13.50–14.10 Szünet 

 

borbely.reka
Kiemelés
intézmény – Intézményi
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14.10–14.30 Vasáros Zsolt: Csodakamra, tár, kiállítás,  
online tárlat – Mire leszünk kíváncsiak a  
múzeumokban? 

14.30–14.50 Falusi Márton: Értékkiválasztás és értéktele-
nedés – Irodalmi ízlésviták a XXI. században 

14.50–15.10 Gelencsér Gábor: A tegnap holnapja –  
Az online filmes lexikonról 

15.10–15.20 Kérdések, zárszó 
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Absztraktok 
 

Kocsis Miklós  

jogász, közgazdász, az MMA Művészetelméleti és Módszertani 
Kutatóintézet igazgatója, a Pécsi Tudományegyetem tanszékve-
zető egyetemi docense, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tudo-
mányos főmunkatársa 

Művészeti intézménymenedzsment 2020 végén (?) 

 

Minden új helyzet új kihívásokkal szembesíti azokat, akik mű-
vészeti intézmények (lét)fenntartását biztosítják. A véges anyagi 
források elosztásának kényszerében az állam kreatív és innovatív 
módszerekkel törekszik saját intézményeinek fenntarthatóságát 
biztosítani, emellett támogatni a magánszféra hasonló profilú 
műhelyeit. Ezeknek a folyamatoknak az elemzése komplex fel-
adat, amelyet 2020-ban egy minden forgatókönyvet felülíró  
világjárvány tetéz. Kérdéses, hogy azok a(z egyébként dinamiku-
san változó) paradigmák, amelyek mentén intézményeinket ed-
dig működtettük, nem érettek-e meg arra, hogy – ha már ekként 
alakult – totális revízió alá kerüljenek, és a természeti és társadalmi 
nyomás hatására olyan új, eddig el nem képzelt eszközöket al-
kalmazzunk a kultúra átörökítésének érdekében, amelyekre ed-
dig nem is gondoltunk. Mit tehet az állam, és mit tehetnek az in-
tézmények annak érdekében, hogy eredeti rendeltetésüknek 
meg tudjanak felelni? Egyáltalán: eredeti rendeltetésüknek kell-e 
megfelelniük? 
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Váradi Judit  
zongoraművész, a Debreceni Egyetem Zeneművészeti Karának 
egyetemi docense 

Zeneoktatás távhangolásban 
 

A számítógépes technológiák elterjedése az élet minden te-
rületét jelentősen befolyásolta. Az IKT-eszközök használata alap-
vető igényként jelent meg a köznevelésben, az elmúlt években 
számtalan javaslat született a tanítás és a tanulás átalakítására. A 
világjárvány okozta kényszerhelyzetben előzetes tapasztalat nél-
kül is azonnal alkalmazkodtak a zenetanárok és a tanulók a 
megváltozott körülményekhez és követelményekhez. A siker 
azonban nem a tanítás hatékonyságát és a tanulmányok ered-
ményességét jelzi. A művészetoktatás hagyományos modellje 
digitális kultúrával egészült ki, amely a módszertan alapos átgon-
dolását tette szükségessé. Az eddigi tapasztalatok, felmérések, 
kutatások azt mutatják, hogy a hatékony művészeti oktatás a 
személyes jelenléten alapul, hiszen érzetet, mozdulatot nem lehet 
csupán verbális keretek között tanítani. Mégis felmerül a kérdés, 
hogy az elmúlt hónapok alatt kialakított „jó gyakorlatokat”, krea-
tív ötleteket, a tanulók aktivitását segítő tanári motivációstratégi-
ákat, az értékes online segédanyagokat hogyan lehet adaptálni 
egy korszerű művészetoktatási rendszer keretei közé.  

 

 

Bólya Anna Mária 

zeneelmélet-, tánctörténettanár, a Magyar Táncművészeti Egye-
tem egyetemi docense, az MMA Művészetelméleti és Módszer-
tani Kutatóintézet tudományos munkatársa 

Utak, irányok a hazai táncéletben 
 

Az előadás a konferencia témájának megfelelően gyorsfel-
vételt ad a hazai táncművészetről, megemlítve azokat a hatáso-
kat, amelyek a XX. század kezdetétől érték külföldi és hazai jelen-
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tős koreográfusi életművek révén (pl. mozdulatművészeti iskolák, 
Milloss Aurél, magyar koreográfusi iskola, Markó Iván és még hosz-
szan sorolhatnánk…). Mennyiben élnek ezek a hatások a mai 
koreográfusi ouvre-ökben? Milyen új, a táncművészetre inspiratív 
hatást gyakoroló, akár összművészeti produkciók jelennek meg 
ma a kortárs szcénán, amelyek meghatároznak bizonyos irányo-
kat is? Milyen új utak, lehetőségek állnak az egyébként kiváló 
infrastruktúrával rendelkező hazai táncélet előtt? Ezeket a kérdé-
seket igyekszik inspiratív módon, tánctörténeti háttérbe ágyazva 
felvetni az előadás. 
 

 

Zalán János 
producer, a Magyar Színház igazgatója, a Színház- és Filmművé-
szeti Egyetem (SZFE) oktatási rektorhelyettese 

Nem az a kérdés, hogy mi lesz, hanem hogy addig mi lesz! 
 

Válságban a magyar színházi és filmes világ. Az egészség és 
az élet védelme felülírja kulturális szokásaink mindennapi gyakor-
lását, alapjaiban változtatták meg a színházba járó közönség 
mindennapi életét a fertőzés tovább terjedését lassítandó köz-
ponti intézkedések. A kulturális intézmények működőképességé-
nek szempontjából a nézőszám, valamint a hozzá kapcsolódó 
jegybevétel fontos pillére a fővárosi és a vidéki intézményeknek. 
Aki ezen a területen dolgozik, sajnos minden nap szembesül a 
ténnyel, hogy mindkettő radikálisan csökken! A színházi és filmes 
szakembergárda jelentős részét képző Színház- és Filmművészeti 
Egyetem modellváltása körül kialakult zajos vita az évtizedek óta 
elhallgatott kérdések tisztázására kínál lehetőséget az egymással 
nem kommunikáló szakmai érdekvédelmi szervezetek számára, 
de a párbeszéd hiánya továbbra is gátolja a megoldás irányába 
mutató közös gondolkodást. Addig azonban nemcsak az a kér-
dés, hogy mi lesz, hanem hogy addig mi lesz. 
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Készman József 
művészettörténész, kurátor, a Ludwig Múzeum – Kortárs Művészeti 
Múzeum Gyűjteményi, Kiállítási és Tudományos Főosztályának 
főosztályvezetője 

A magányos intézmény – Intézményi szereplők a kortárs művé-
szeti színtér hálójában… 
 

Napjainkban a kortárs művészet bemutatásával és közvetíté-
sével foglalkozó professzionális intézmények sajátos helyzetben 
vannak a magyarországi kortárs művészeti színtéren. 

Miközben fontos, hangsúlyos szerepet töltenek be a művé-
szet, mint ismerettípus megosztásában, jól érzékelhetően köztes 
állapotban vannak két (vagy több) entitás között. Egyfelől az 
alkotók és a befogadók, a közönség igényei, másfelől a szakmai-
tudományos teljesítmény követése közötti mezőben működnek. 
Mindemellett igyekeznek megfelelni a XXI. századi múzeumok, 
intézmények iránt támasztott követelményeknek. Mondhatni, 
sarkosan fogalmazva: az intézmény kissé magára maradva ver-
gődik a többes elvárásrendszerek hálójában. Mi jellemző erre az 
intézményi világra, annak működésére, szerepére? Milyen folya-
matok játszódtak le az elmúlt mintegy 20 évben ezen a színtéren? 
Hogyan kapcsolódnak össze és alkotnak hálózatot a művészet 
életvilágának többi szereplőjével napjainkban? A kérdések meg-
válaszolásában nagyrészt a hálózattudomány vizsgálódásainak 
módszerei és eredményei lehetnek segítségünkre… 
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Wesselényi-Garay Andor 
építész, építészettörténész, a Széchenyi István Egyetem Művészeti 
Karának egyetemi tanára, az MMA Művészetelméleti és Módszer-
tani Kutatóintézet tudományos főmunkatársa 

Most mi lesz? – Kortárs magyar építészet 2010–2020 
 

Az előadás erős állítása, hogy az elmúlt évtized építészeti 
termelését leginkább meghatározó esemény a 2010-es kormány-
váltás volt. Szimbolikus és gazdasági értelemben is kiemelt pozíci-
óba került az építés és evvel az építészet is, amely egyszerre  
alakította át szinte a teljes vertikumot. Annak érdekében, hogy 
kiaknázható legyen az építésben rejlő gazdasági potenciál, át-
alakult a műemlékvédelem, egyszerűsödtek a hatósági eljárások, 
a szimbolikus építészeti gesztusok rendszere pedig új erőtérbe 
helyezte a rekonstrukciókat. Mindez természetesen nem hagyta 
érintetlenül az építészeti kritikát, illetve új kihívásokat teremtett az 
oktatásban. Az építészetkritika politikai nézetek eszközévé vált,  
az oktatáson belül pedig érni látszik a racionalista-utilitarista ter-
vezésmetodikák korrekciója egy olyan irányba, amely a történeti 
építészet példáiból kiindulva a térosztás szempontjából is 
reziliensebb házakat eredményez. A rendeltetések szempontjá-
ból az elmúlt évtizedeket előbb a templomok és a borászatok, 
majd a stadionok és a fürdők határozták meg, miközben sajnos 
elmaradt az a kritikai reflexió, amely a csendben zajló iskolaépíté-
si hullámot is feldolgozhatta volna. Miközben az előadó meggyő-
ződése, hogy az elmúlt öt (tíz) év építészete korábban nem látott 
minőséget és mennyiséget hozott, kényszerűségből kell megálla-
pítani, hogy ez a minőség némiképp nivellált: hiányoznak belőle 
a meglepetések, az igazán korszakos házak. Kettő azért adódik: 
az itt tárgyalt korszak szimbolikus határaként tekinthető a négyes 
metró és a MOME új kampusza. A kortárs magyar építészet előtt 
álló kihívás és lehetőség ugyanarról a tőről fakad: Makovecz Imre 
és Janáky István halálával eltűntek azok az egyéniségek, akik 
felfestették a pályát, miközben sejlenek, de még nem látszanak 
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azok a szereplők, akik konceptuális értelemben is megadhatnák 
az új kereteket. 
 

 

iski Kocsis Tibor 
festőművész, művészettörténet és vizuális nevelőtanár, művészeti 
vezető, az MMA Művészeti Ösztöndíjprogram 2018–2021 évfolya-
mának tagja 

Polarizálás vagy szintetizálás – Hazai festészeti kísérletek és 
eredmények a közelmúltból, nemzetközi kitekintéssel 
 

Esztétikai értelemben vizsgálva a festészetet, az elmúlt száz 
év legizgalmasabb kérdése a figuratív és az absztrakt viszonyá-
nak alakulása. A két ábrázolási ág kezdeti, térben és időben na-
gyobb távolsága mára egyrészről az összeolvadás jeleit mutatja, 
másrészről egy radikális, mindkét végleten megmutatkozó orto-
dox alapállássá konkretizálódott. A figuratív festészetet így a 
többjelentésű narratíva, a felszabadított konnotációk és a 
referencialitás jellemzi, amely egyaránt inspirálódik természettu-
dományi, társadalomtudományi és művészettörténeti előképek-
ből, továbbá festészettechnikailag a hagyományos anyaghasz-
nálatok újraértelmezési lehetőségeit keresi. Az absztrakt festészet 
pedig a szín, forma, a textúra és az anyag vizuális hatásainak 
non-narratív szándékával írható le. 

Esztétikai és stiláris értelemben a két tárgyalt terület között a 
közelmúltban megjelent egy, az összeolvadás jelét mutató, kísér-
letező, szabad asszociatív anyag- és formanyelvű új festészeti 
attitűd, amely egyaránt – akár egy alkotáson belül – használja a 
XX. század festészeti konzekvenciáit, kiegészítve egy merően új, 
posztdigitális vizuális jel-, anyag- és formanyelvvel.  
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Gálhidy Péter 

szobrászművész, az MMA Művészeti Ösztöndíjprogram 2018–2021 
évfolyamának tagja 

Hol van a szobor helye? 
 

A kortárs autonóm szobrászat a magyarországi köztereken, 
állami és magángyűjteményekben meglehetősen alulreprezen-
tált. Ezzel szemben gyarapodnak a gyakran szakmai lektorálás 
nélkül köztérre helyezett különbözőképpen elnevezett objektu-
mok, melyek teljesen átírhatják az adott település arculatát, el-
vonva a teret a kvalitásos szobrászati értékektől. A kilencvenes 
évek közepétől egy erős és sokszínű szobrászképzéssé vált a Ma-
gyar Képzőművészeti Egyetem Szobrász Tanszékén folyó oktatás. 
Többek között olyan akadémikusok tanítványai határozzák meg 
a mai magyar szobrászatot, mint Bencsik István, Farkas Ádám 
vagy az idén elhunyt Kő Pál, akik számára az önálló kifejezés-
módok támogatása tanításuk tengelyében állt. Az autonóm 
szobrászat köztéri megjelenésében változást sejtető példák az 
MMA-ösztöndíjasok munkái közt is megtalálhatóak, azonban a 
kortárs magyar szobrászat értékeinek feltárulása a nagyközönség 
számára még várat magára. 

 

 

Halasi Rita Mária 

Magyar design  ̶  kulturális, gazdasági és stratégiai szerepben 
(2010–2020) 
 

Az elmúlt évtized legfontosabb fordulata, hogy a magyar 
design kilépett kulturális kontextusából és egyértelműen gazda-
sági szerepe került előtérbe. Ez a potenciál természetesen mindig 
is a hazai design része volt, de politikai akarat, állami stratégia és 
pénz nélkül a gazdasági fordulat a kreatívipari ökoszisztéma sze-
replői számára hosszú évtizedeken keresztül csak vágyálom ma-
radt. A hangsúlyeltolódásnak nyertesei és vesztesei is vannak, az 

borbely.reka
Öntapadó jegyzet
design szakember, kurátor
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új status quo szinte napról napra alakul és az erőviszonyokat szá-
mos esetben nem a szakmai potenciál, jóval inkább a politikai 
lobbierő és ebből következően a büdzsék nagysága alakítja. De 
valljuk be, ez mindig is így volt, amióta világ a világ. A design 
Magyarországon most először került a nagypolitika látókörébe és 
gazdasági potenciáljának kiteljesítése, valamint az ezzel kapcso-
latos intézményi stratégiák valóra váltása vérverejtékes feladat és 
rengeteg munka. A milliárdos büdzsékkel megtámogatott intéz-
mények nincsenek irigylésre méltó helyzetben; mérhető és a kor-
mányzat által kommunikálható eredményeket várnak tőlük, záros 
határidőn belül. Ezek az intézmények úttörő szerepet vállalnak 
egy olyan úton indulva el, ahol eddig az ökoszisztéma egyetlen 
szereplője sem járt, olyan tudást és szemléletet adva át, amely 
legfeljebb csak csírájában van jelen az országban és olyan nyel-
vet beszélve, amelyet ők maguk is most tanulnak. És ezt az utat 
rágatlanul kell megtenniük. Úgy látom, hogy az erőviszonyok át-
rendeződése szükségszerűen generációváltással is járt, de a sta-
féta és a pozíciók átadása ezen az „égövön” soha nem békés 
folyamat; mindez pedig azt jelenti, hogy az „éhes”, de tapaszta-
latlan új nemzedék nem tud tanulni az elődök hibáiból. A hazai 
designipar akkor nyerne a legtöbbet, ha többpólusú maradhat-
na, ha intézményrendszerében számos erős szereplő járhatná a 
maga útját, mert ez multiplikálná a valós eredmények esélyét. A 
kormányzat által megrendelt kreatívipari stratégia készülőben 
van és hónapokon belül publikussá válik. A magyar design törté-
nelmi pillanatokat, reálisabban fogalmazva éveket él át. Az el-
múlt időszak a felkészülésé volt. 
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Kudász Gábor Arion  

fotográfus, a MOME fotográfia-mesterképzés vezetője, egyetemi 
docens, az MMA Művészeti Ösztöndíjprogram 2018–2021 évfo-
lyamának tagja 

Stratégia vagy sodródás? 
 

Közel száz éve pár fiatal külföldre vándorolt, az ő sikerükre hi-
vatkozik a magyar fotográfia legtöbb intézménye és népszerűsí-
tője. Ám kétséges, hogy egyéni sikereik és a magyar fotográfia 
között húzható e párhuzam. A feltörekvő fotográfusgenerációk 
nézőpontjából példájukat nem túlzás a magyar fotográfiai szcé-
na kudarcaként értelmezni, mely intő jel arra nézve, hogy mit 
nem sikerült sem akkor, sem azóta a nemzetközi beágyazódás 
érdekében megtenni, hiába demokratizálódott radikálisan a fo-
tográfia médiuma és hiába evidens az elődök szellemi hagyaté-
kának marketingértéke. Az előadó hazai és nemzetközi példák 
segítségével kísérli meg, hogy rávilágítson egynémely önszerve-
ződésen alapuló, egyszerű és szakmai intézmény által érthetetle-
nül mellőzött lépésre, melyek a hazai fotográfusok és ezzel együtt 
a régió művészetének nemzetközi felemelkedését szolgálnák. 

 

 

Vasáros Zsolt 
építész, a Budapesti Műszaki Egyetem Építészmérnöki Karának  
tanszékvezető egyetemi tanára 

Csodakamra, tár, kiállítás, online tárlat. Mire leszünk kíváncsiak a 
múzeumokban? 
 

The Return of Curiosity – What museums are good for in the 

21st century címmel jelent meg Nicholas Thomas könyve 2016-
ban. A kötet áttekintést ad a múzeumi világ változásairól, a meg-
figyelt tendenciákról, a „semmiből” alapított közel-keleti és kínai 
múzeumokról. Az új évezred elejének fő változásait akkor, 2016-
ban még a terror, a háborúk, a gazdasági válság, a klímaválto-
zás aktualitásai és a „social media” végtelennek ható térnyerése 

borbely.reka
Kiemelés
tárlat – Mire
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jelentette. A múzeumépítési, -alapítási láz nem hagyott alább 
2010 után sem, annak ellenére, hogy a gyűjteményezés egy bi-
zonyos lépték felett igencsak korlátos. Új narratívák és hangsúlyel-
tolódások jelentek meg, a nagy múzeumok mellett más karakterű 
kurátori koncepciók is felbukkantak. A 2020-as év az élet számos 
területén mélyreható időleges és tartós változásokat hozott, a 
múzeumok és a kiállítások erre meglepően gyorsan reagáltak. 
Előnyben voltak a jelentős mértékben digitális platformon műkö-
dő intézmények, másoknak ez a helyzet jelentheti az esélyt a fel-
zárkózásra. Az előadás ennek jól érzékelhető hazai és külföldi 
példái közül válogat, kiemelten foglalkozva a tartós hatású, prog-
resszív változásokkal. 

 

 

Falusi Márton 

költő, esszéíró, az Országút folyóirat főszerkesztője, az MMA  
Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézet tudományos  
főmunkatársa 

Értékkiválasztás és értéktelenedés – Irodalmi ízlésviták a XXI. szá-
zadban 
 

Az előadás sorra veszi, hogy az MMA MMKI az elmúlt öt esz-
tendejében milyen módszerekkel vizsgálta a kortárs magyar iro-
dalmat. Az előadó két megközelítésmódot tanulmányoz, az esz-

metörténetit és az irodalmi lexikon műközpontúságát. Ha ugyanis 
röviden kellene számot adnia a kutatóintézet irodalomtudomá-
nyos eseményeiről, és a konferencia szervezőinek felkérését ol-
vasva valóban számot kell adnia, az egyedi kutatási irányok és a 
kortárs magyar irodalommal foglalkozó kutatócsoport közös fel-
tevései jórészt e két fogalommal jellemezhetők. Konklúzióként 
pedig arra tér ki, hogy mindez miként gazdagítja a mai magyar 
irodalomértelmezést. 
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Gelencsér Gábor 
filmesztéta, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Filmtudomány 
Tanszékének egyetemi docense 

A tegnap holnapja – Az online filmes lexikonról 
 

Az MMA Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézet 
megbízásából online magyar filmes lexikon készül. Az előadásban 
a hagyományos lexikonformától eltérő, az online megjelenésből 
fakadó sajátosságok kiemelésével az előadó amellett kíván ér-
velni, hogy a közösségi terek beszűkülése és az online felületek 
kitágulása milyen előnyöket hozhat a lexikon olvasói számára. A 
hagyományos szerző-rendező) és mű-film) központú megközelí-
tésmód mellett az online megjelenési felület lehetőséget nyújt a 
filmtípusok szerinti csoportosításra, továbbá a valamennyi filmtí-
pust megjelenítő kronologikus áttekintésre. Utóbbi eddig még 
sohasem tapasztalt rálátást nyit a magyar filmtörténet összetett 
folyamataira. A már elérhető felület és egyes szócikkek példáján 
az online lexikon újfajta felhasználási módjai is bemutatásra kerül-
nek. 
 

  

borbely.reka
Kiemelés
Ne legyen dőlt! Legyen félkövér, mint a cím első fele!
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