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Általános tudnivalók 
 

 

 A feleletválasztó vagy egyszerű feleletalkotó feladatok esetében a választ csak akkor lehet 

helyesnek tekinteni, ha azonos vagy egyenértékű a javítási-értékelési útmutatóban 

feltüntetett válasszal. 

 Az olvashatatlan válaszok hibásnak minősülnek. 

 Ha az adott választ nem a megfelelő helyre írja be, vagy a feladatban megadotthoz képest 

máshogy jelöli a vizsgázó, de a megoldás teljesen egyértelmű, a válasz elfogadható. 

 Hosszabb feleletalkotó, esszékérdések esetében a feladatmegoldásban úgynevezett „kulcs-

kifejezéseket” vagy fontos válaszelemeket kell keresni. A javítási-értékelési útmutató ebben 

az esetben ezeket a fontos válaszelemeket tünteti fel. 

 Elfogadható helyes válaszként minden olyan válaszelem is, amely a javítási-értékelési 

útmutatóban szereplő adott kulcskifejezéssel (vagy szinonimájával) azonos értékű, illetve 

azonos a jelentése (pl. a kulcskifejezés körülírása, jellemzése). 

 Hosszabb feleletalkotó, illetve esszékérdések esetében gyakran lehetősége van az értékelő-

nek az útmutatóban nem szereplő, de az értékelő által helyesnek ítélt válaszelem 

elfogadására is 1–2 pont erejéig. 

 Az azonos értékű, azonos jelentésű kulcsfogalmakat „/” jel választja el a javítási-értékelési 

útmutatóban. 

 A részletes útmutatóban zárójelbe „( )” tett részek nem képezik feltétlenül a megoldás 

részét, hanem további magyarázatokkal segítik az értékelőt. 

 Azon feladatoknál, ahol alkotókat kell felismerni és megnevezni a magyar nevek esetében 

csakis a teljes, hibátlanul írt név fogadható el. 

 Az idegen művésznevek írásánál elfogadható csak a vezetéknév és a helyesírási hibákért 

nincs pontlevonás, ha az nem okoz félreértést. 
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1. feladat Összesen  8 pont 

 

 

1./1. a) szarkofág (a görög szarkophagosz: "húsevő" szóból): 

Legtöbbször kőből, esetleg kerámiából vagy fémből készített nagyméretű és díszes koporsó. 

Általában jól megtekinthetően helyezték el. Legjelentősebbek az ókeresztény művészet 

idejéből származók. 

Egyéb elfogadható válaszelem. 

 

(Képzőművészeti szótár, szerk: Végh János 

Corvina, 1997, 240. old.) 

 

1./1. a) 3 pont 

 

1./1. b)  1. Ádám és Éva a bűnbeesés után / Bűnbeesés 

 2. Bevonulás Jeruzsálembe / Krisztus bevonulása Jeruzsálembe 

 

1./1. b) 2 pont 

 

1./2. 

 a) San Vitale palotakápolna 

 b) San Apollinare in Classe bazilika 

 c) San Apollinare Nuovo bazilika 

1./2. 3 pont 

 

 

2. feladat Összesen  6 pont 

 

2./1. 

a) kupoladob / tambur 

b) kupolahéj / kupola 

c) laterna / lanterna 

2./1. 3 pont 

 

2./2. 

 végleges változat: Michelangelo Buonarroti 

 első változat: Donato Bramante 

2./2. 2 pont 

 

2./3. 

 álkupola 

2./3. 1 pont 
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3. feladat Összesen  3 pont 

 

3. a) szürrealizmus 

3. a) 1 pont 

 

3. b) 

– Sandro Botticelli 

– Primavera / A tavasz 

3. b) 2 pont 

 

 

4. feladat Összesen  10 pont 

 

Összehasonlító elemzés 
Szinyei Merse Pál és Pierre-Auguste Renoir megadott művei között 

 

A két festmény legszembetűnőbb rokon vonása a kikapcsolódás önfeledt öröme. Mindkét 

jelenet természeti környezetben ragadja meg az egymás társaságát élvező fiatalokat. 

Öltözékük elárulja, hogy városi emberek, akik számára élmény az oldott, a napi felelősségektől 

mentes együttlét. 

Szinyei festményén napfénnyel elárasztott domboldalon csevegő, évődő fiatalokat látunk.  

A zöld füvön mozgalmasan '"vegyül árny- és fényfolt" (Arany János). Ugyanez a fénymozgás 

megfigyelhető a hason fekvő férfi (maga a művész) barna bársonyzakóján is. 

Renoir fiataljai a Montmartre kedvelt szórakozóhelyén, egy asztal körül ülnek. Beszélgetnek, 

tréfálkoznak. A háttérben tánc folyik. A megvilágítás az alkony fényeit sejteti, amit Renoir 

mesterien érzékeltet az ezüstös, tompa árnyalatokkal. 

Mindkét festmény életkép, de egyben csoportportré is, hiszen a művészek saját baráti körük 

személyeit örökítették meg. Formai szempontból Szinyei műve zártabb, míg Renoir festménye 

nyitottabb komponálású. 

Egyéb elfogadható válaszelem. 

 

 

5. feladat Összesen  14 pont 

 

5./1. 
 A: Octavianus Augustus 

 B: Caracalla 

5./1. 2 pont 

 

5./2. 

 Georg Gisze 

 Morus Tamás (Sir Thomas More) 

 VIII. Henrik angol király 

5./2. 3 pont 
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5./3. 

 

 
 Művész Ábrázolt személy Portré típusa 

A Rippl-Rónai József Szinyei Merse Pál baráti portré / karakter portré 

B Mányoki Ádám II. Rákóczi Ferenc reprezentatív portré 

C Munkácsy Mihály maga a művész / Munkácsy Mihály önarckép 

 

5./3. 9 pont 

 

 

6. feladat Összesen  6 pont 

 

Magyarországon az 1760-as években sora épülnek ki a barokk/későbarokk/rokokó stílusú 

kastélyegyüttesek. Közülük a legnagyobb és leghíresebb a mai Fertőd kastélya. Az építtető 

Esterházy Miklós, akinek nevéhez a „Fényes” jelző társult. 

A patkó alakú díszudvarra virágornamentikából álló kovácsoltvas/díszes kapun jut be a 

látogató. Külső, kétkarú díszlépcső/lépcső visz a kastély első emeletére, ahol a két emeletet 

átfogó díszteremben a mennyezetképen Apolló vágtat a napkocsiján. A mennyezetkép festője 

Ignaz Mildorfer. 

 

 

7. feladat Összesen  7 pont 

 

7./1. 

A: Vajda Lajos: feltárulkozó, benső én 

B: Edouard Manet: játékos szerep 

C: Tutanhamon: hitvilág/vallás 

D: James Ensor: társadalomkritika 

7./1. 4 pont 

 

7./2. 

Az aranymaszk domborítással (trébelés) készült. A részleteket színes üvegmasszából és 

különböző féldrágakövekből (lapis lazuli, obszidián, kvarc, földpát) rakták ki. 

 

7./2. 3 pont 
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8. feladat Összesen  8 pont 

 

1. Igaz 

2. Igaz 

3. Hamis 

4. Igaz 

5. Hamis 

6. Igaz 

7. Igaz 

8. Hamis 
 

 

9. feladat Összesen  3 pont 

 

A: Bak Imre: geometrikus absztrakt / geometrikus újabsztrakt / harde edge 

B: Ilona Keserü Ilona: gesztusfestészet / lírai absztrakció / organikus absztrakció 

C: Méhes László: hiperrealizmus / fotórealizmus 

 

 

10. feladat Összesen  8 pont 

 

10./1. 

A mű alkotója: 

  A: Andrej Rubljov (1410-1411) - Moszkva, Tretyakov képtár 

  B: Masaccio (1427-1428) - Firenze, Sta. Maria Novella templom mellékhajója 

 

A művek témája:  Szentháromság 

10./1. 3 pont 

 

10./2. 
 képalap:     festékanyag: 

A: fatábla     tempera 

B: friss vakolat / vakolat   mészvízben oldott porfesték / mészvízben 

      oldott pigment 

10./2. 4 pont 

 

10./3. 

B: lineáris perspektíva / lineáris térszerkesztés 

10./3. 1 pont 
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11. feladat Összesen  10 pont 

 

11./1. 

 A festő neve: Madarász Viktor 

 A mű címe: Dózsa népe 

11./1. 2 pont 

 

11./2. 

A gyászos múlt, történelmünk tragikus eseményeit idéző mélypontjai az idegenben emigráns-

ként élő, tanuló újabb nemzedék művészeinek lett a fő témája. 

Madarász Viktor – rövid bécsi tanulmányai után – magyar művésztársai közül elsőként (1856-

ban) Párizsba utazott, ahol először az Akadémiára járt, majd Léon Cogniet magániskoláját 

látogatta. Többek között Eugéne Delacroix festményeit másolta. 

Tizennégy évig tartózkodott a francia fővárosban. Ez a korszak életének és művészetének 

legjelentősebb szakasza. 

A "Dózsa népe" a párizsi időszak egyik utolsó alkotása (1868). 

Madarász mindig a konfliktushelyzeteket kereste a magyar történelemben. Ez esetben a Dózsa 

György vezette 1514-es parasztfelkelés leverése utáni megtorlás a témája. A felkelőket 

Werbőczy "Hármaskönyv" című törvényei alapján fel kellett akasztani és elrettentés céljából 

temetetlenül hagyni. 

A megtorlást túlélő, bujdosó harcostársak hisznek az ősi felfogásban, hogy holttest nem 

maradhat temetetlenül (ld. pl. Szophoklész: Antigoné), ezért az éj leple alatt igyekeznek halott 

társuknak megadni a végső tisztességet. Madarász ezt az erkölcsi indíttatású eseményt idézi 

meg. 

Az egész festményt a rettegés hatja át. A félelem hatását növeli a sejtelmes megvilágítás 

(felhőkkel szaggatott holdas égbolt), a halottat a bitófáról leemelők gyors mozgása, a halotti 

leplet tartó férfi éjszakát kémlelő, neszekre (esetleges tettenérésre) figyelő ébersége. 

A festmény bibliai előképet is idéz a szemlélőben (Krisztus levétele a keresztről). 

Festésmódja az adott drámai eseményhez illően gyors, szaggatott ecsetvonásokból tevődik 

össze. A kolorizmusból adódó villódzó fények növelik a szereplők (és a néző) félelemérzetét. 

Egyéb elfogadható válaszelem. 

 

11./2. 8 pont 

 

 

 

12. feladat Összesen  7 pont 

 

12./1. 

 A művész neve: Gianlorenzo Bernini / Giovanni Lorenzo Bernini 

 A mű címe: Apolló és Daphne 

12./1. 2 pont 
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12./2. 

 Baldachin Szent Péter sírja fölött 

 Triton kút (Piazza Barberini) 

 Constanza Bonarelli portréja 

 VIII. (Barberini) Orbán pápa síremléke 

 San Andrea al Quirinale templom 

 

12./2. 5 pont 

 

 

13. feladat Összesen  4 pont 

 

A 5 

B 1 

C 2 

D 3 

 

 

 

14. feladat Összesen  6 pont 

 

14./1. 

A középkorban mellszobor alakú ereklyetartó. 

14./1. 2 pont 

 

14./2. 

 
 Kinek az emlékére készült    Napjainkban hol található (a város neve) 

 

A: Nagy Károly (Szent) / Carolus Magnus  Aachen 

B: Szent László / László király    Győr 

 

14./2. 4 pont 

 


