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A következő két feladat közül válasszon ki egyet (A vagy B feladatot)! A kiválasztott feladatot 

részfeladatonként (1-4. feladatrész) szabadon dolgozza fel úgy, hogy a leadásra kerülő 

munkaanyag feleljen meg egy vizuális projekt követelményeinek!  

Némelyik feladatrész több - akár különböző technikákkal készült - részmegoldást is 

tartalmazhat.  

A feladatmegoldás során született gondolatait, ötleteit bátran dokumentálja, és vázlatait, 

jegyzeteit is csatolja a végeredményhez! 

 

150 éves Budapest, a nemzet fővárosa 

1873. november 17-én Pest, Buda és Óbuda egyesítésével létrejött a mai Budapest. Ekkor 

fejlődik európai nagyvárossá, és ekkor alakult ki az ország politikai, kulturális, kereskedelmi, 

ipari és közlekedési központjának ma is látható építészeti arculata. A hidak, körutak, színházak, 

múzeumok, egyetemek és az egyéb országos középületek sora a nemzeti kultúra megerősödését 

jelképezte. 

A feladat – A magyar historizmust képviselő épületek bemutatása  

1. A nemzeti identitás keresésének és megszületésének időszakában a nemzeti múlt 

értékeinek felfedezése az építészetben történeti stílusokat felidéző pluralizmusban 

nyilvánult meg. A történeti stílusok egymásmellettisége, párhuzamos jelenléte a 

kiemelkedő középületeken is megfigyelhető. Nézzen utána az alábbi példáknak! 

Alpár Ignác: A történelmi főcsoport épülete (Vajdahunyad vár) 

Feszl Frigyes: Vigadó 

Schickedanz Albert: Szépművészeti Múzeum  

Schulek Frigyes: Nagyboldogasszony-templom és Halászbástya  

Steindl Imre: Országház 

Ybl Miklós: Operaház 

 

2. A fentebb felsorolt épületek közül válasszon ki hármat! A/3-as méretű rajzlapokon 

fényképek és rajzok segítségével mutassa be az épületek stílusaihoz kapcsolható 

szellemi tartalmakat, a funkciókat kiszolgáló épületrészeket, a jellemző stíluselemeket 

és az épületeken megjelenő társművészeti alkotásokat! 

 

  

https://hu.wikipedia.org/wiki/November_17.
https://hu.wikipedia.org/wiki/Politika
https://hu.wikipedia.org/wiki/Kult%C3%BAra
https://hu.wikipedia.org/wiki/Kereskedelem
https://hu.wikipedia.org/wiki/Ipar
https://hu.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6zleked%C3%A9s


3. Tervezzen a kiválasztott épületekre jellemző motívumok, épületrészletek 

felhasználásával olyan turistákat segítő eligazító táblákat, amelyek segítik a városi 

tájékozódást, és felkeltik az érdeklődést az ön által kiválasztott épületek iránt! A három 

infografika tervét egy A/3-as lapon helyezze el! 

4. Készítse el egy olyan képzeletbeli városi palota homlokzati tervét, amelynek 

formarendjében különféle történeti stílusok társulnak egymáshoz! Meglepő, nem 

szokványos megoldásokat is alkalmazhat, de figyeljen a formakapcsolatok és 

formaátmenetek kidolgozására! Tervét A/3-as méretben, szabadon választott 

technikával készítheti el. 

B feladat – A magyar emlékműszobrászat műfaji jellemzőinek bemutatása 

1. A korszak történelmi hőseinek, közéleti személyiségeinek, jelentős alkotóinak állított 

emlékművei a kulturális emlékezetet, a nemzeti eszmék maradandó formában történő 

rögzítését szolgálták. A közakaratból, sokszor közadakozásból társadalmi 

konszenzussal felállított szobrok a nemzet büszkeségét és morális értékrendjét is 

kifejezték. Nézzen utána az alábbi példáknak! 

 

Horvai János: Kossuth Lajos-emlékmű 

Kallós Ede, Telcs Ede: Vörösmarty Mihály-emlékmű  

Ligeti Miklós: Anonymus szobra 

Strobl Alajos: Arany János-emlékmű 

Strobl Alajos: Mátyás-kút 

Strobl Alajos: Szent István király-emlékmű 

Zala György, Schickedanz Albert: Ezredéves emlékmű 

 

2. A fentebb felsorolt emlékművek közül válasszon ki hármat, és fotók, rajzok segítségével 

a kifejezési tartalom mellett részletesen mutassa be a kompozíciós megoldásokat és a 

téralakítási, formaalakítási, anyaghasználati jellemzőket! Térjen ki a helyszín és az 

emlékmű kölcsönhatásaira és arra, hogy a köznapi városi terek milyen szimbolikus 

funkciókkal gazdagodtak az emlékmű elhelyezése után! A bemutató képeket, rajzokat, 

magyarázatokat A/3-as méretű rajzlapokra rögzítse! 

 

3. Tervezzen a korszak országosan elismert, népszerű és sokat foglalkoztatott 

szobrászának, Strobl Alajosnak emléket állító szoborcsoportot stiláris megkötés nélkül! 

Készítse el tervének térbeli, plasztikus modelljét is szabadon választott anyagok 

felhasználásával, majd készítsen több nézőpontból fotókat a modellről! Plasztikus 

modelljének több nézőpontból készült fotóit (legalább három) és rajzait A/3-as 

rajzlapokon kell bemutatnia. 

 

  



4. Kutatómunkája során szerzett tapasztalatok felhasználásával készítse el a Budapest 

köztéri emlékműveit bemutató katalógus borítótervét A/4-es méretben! Ügyeljen a 

borítókép(ek) és a címfelirat kompozíciós egyensúlyára! A katalógus címfelirata: 

Nemzeti pantheon. Tervét tetszőleges grafikai technikákkal vagy digitális eljárásokkal 

is elkészítheti. 


