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I. FELADAT 

 

Műfelismerés 

a) kép 

 

 
 

Id. Markó Károly: A Szent Hajdan gyöngyeiből. (1833) 

 

b) kép 

 

 
 

Izsó Miklós: Csokonai-emlékmű. Debrecen 1867-71. 
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c) kép 

 

 
Pollack Mihály: Magyar Nemzeti Múzeum. 1837- 46. Budapest  

 

 

II. FELADAT 

 

Műelemző kiselőadás 

 

Kulcsfogalmak 

 

1. kép 

 

 
 

Péchy Mihály: A debreceni református Nagytemplom 
előtte: középkori épület, mely 1802-ben leégett 

1803-tól Péchy Mihály (1755-1819), Nagyszebenben állomásozó református hadmérnök 

készített hozzá terveket. Az első terv két torony által közrefogott hatalmas – 45 m átmérőjű –
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kerek templom, mely a református liturgiához megfelelő. A megbízók féltek, hogy beomlik a 

kupola, ezért elutasították. 1805-ben a takarékos debreceniek tervrajz nélkül, a régi templom 

alapfalainak felhasználásával kezdték el építeni (ekkor Péchynek már az ötödik tervét 

utasították el). Ezután Tallherr József készített tervet, a régi épület figyelembevételével, de 

keresztházas épületet. Péchy hetedik tervén feltüntette a régi alapokon nyugvó leendő 

keresztházat, de új, rövid hosszházat, a négyezet fölé emelkedő kupolát és a fő nézetre 

monumentális homlokzatot tervezett (utalt a bécsi Karlskirchére, a római Szt. Péter-bazilikára 

és a londoni Szt. Pál-székesegyházra). Végül Péchy homlokzattervét és Tallherr keresztházat 

alaprajzát egyesítették. Rabl Károly boltozott belső teret tervezett hozzá, a kupola hiányának 

ellensúlyozására a főhomlokzatra magas mellvédet helyezett. Ekkor Péchy már sem a 

tervezésbe, sem az építkezésbe nem szólt bele. 1822-ben készült el az épület.  

Főhomlokzaton ión féloszlopok, oldalhomlokzaton ión pilaszterek, attikájában timpanon 

látható. A két torony a barokk templomépítő hagyományból. Három csehsüveg szakaszra 

tagolt keresztház. 

Hatása: kolozsvári és nagyváradi templom.  

 

 

2. kép 

 

 
 

Ferenczy István: Pásztorlányka (A szép mesterségek kezdete) (1822) 
A magyar szobrászat megteremtése a célja Ferenczynek. Ferenczy: rimaszombati lakatosinas, 

először Bécsbe, majd Rómába jut el, ahol Bertel Thorvaldsen műhelyében tanult. Itt 1822-ben 

készítette el ezt a szobrát, mely inkább a szintén Rómában működő Antonio Canova 

érzékenységét, semmint Thorvaldsen szárazabb formaadását tükrözi, zárt, szabályos formába 

foglalt kompozíció. Ferenczy a szobrot Pestre küldte. A magyar közönség, mint a nemzeti 

kultúra megteremtése felé tett komoly lépést lelkesen fogadta.  

Később Mátyás-emlékmű terve, nem valósult meg. 

 

 

 

 

 



4 

 

3.kép 

 

 
Barabás Miklós: Vásárra induló román család (Erdélyi oláhok vásárra mennek, 

Vásárra ballagó bérci oláhok) 1843-44. 

A pesti magyar gyalog polgári őrsereg ajándéka a Nemzeti Múzeum Képcsarnokának. 

Szerepelt a Műegylet 1845-ös kiállításán. Több változata és másolata is létezik. Barabás az 

1840-es években portré és tájképek mellett életképeket festett. Középtérbe rendezett 

háromszög kompozícióba rendezi az ünnepi öltözetben, a nézők felé közeledő családot. A 

lovon elővezetett fiatal asszony és a lovat vezető idős férfi hordja arcvonásaiban a korban is 

feltételezett „római ősök” büszkeségét. A nőalak előzménye: Ender Itáliában készült Görög 

leány című festménye. Idealizáltan megfestett alakok, a fenséges, idealizált háttér előtt.  

 

 

4.kép 
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Pichl, Alois: Kistapolcsány, Keglevich-kastély (1818-25) 

A magyarországi klasszicista kastélyokra az U alak vagy a téglány alaprajz volt jellemző, 

illetve a szimmetrikus tömeg, középen emelkedő portikusz, egyenes tetővonal. A főbb 

helyiségek a természettel való kapcsolat miatt a földszinten helyezkedtek el. Ettől a típustól 

markánsan eltér ez a kastély, amelyet gróf Keglevich János A. Pichl bécsi építésszel 

terveztetett. Itt a fő szint felülre került, ennek megfelelően ezek az ablakok kaptak nagy 

hangsúlyt. Az épület középtömegében laternával koronázott kupola. A timpanonban Josef 

Klieber, az arisztokrácia kedvelt bécsi szobrásza allegorikus női figurát készített (a 

szobrászati díszítés sem jellemző a magyar kastélyokra).  A mellék és kerti épületek 

gótizálóak.  

Belső kupolaterem előképe a római Pantheon. Az enteriőrökben római , néhol egyiptizáló 

elemekből álló falfestés. Keglevich bécsi palotájából áthozatta könyvtárát és az ottani díszeket. 

 

5. kép 

 

 

 
 

Zichy Mihály: Mentőcsónak (1847) 

Arisztokrata származású gróf Zichy Mihály festői pályáját, Pesten Marastoni Jakabnál kezdte, 

majd Bécsben Waldmüller szabadiskolájában folytatta. Kiss Bálint már korán felfigyelt rá és 

életképeket, vallásos kompozíciókat vásárolt a Nemzeti Múzeum képtárába. 1847-es 

tanulmányútja során készült ez a festmény. Témaválasztásban a francia romantikus-

akadémikus hatás érezhető, bár a drámai feszültség régiesebb festésmóddal párosul. Géricault 

A Medúza tutaja óta a hajótörés és a menekülés ábrázolása a 19. sz.-ban fontos téma. A 

művelt Zichy gondolatvilágában a vezető áramlatokhoz kapcsolódott, bécsi népéletkép-festő 

képzettsége s a képtárakban a klasszikus mesterek tanulmányozása pedig, hogy az érzelmes, 

romantikus témákat a hagyományokhoz igazodó magasabb igényekkel oldja meg.   
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6. kép 

 

 
 

Izsó Miklós: Petőfi (1871-1882) 

Reményi Ede hegedűművész hangoztatta, hogy szükség van Petőfi szoborra, 

emlékhangversenyek bevételeit fordították rá. A szoborbizottság működését a kormány nem 

engedélyezte. 1865-ben a kiegyezési országgyűlésen újból engedélyt kértek, csak a kiegyezés 

után folytathatták a munkát. 1871 őszén bízták meg Izsót, 1873-ra tervezték a szoboravatást, 

de akkor ez nem valósult meg. Vita a helyszínről: Magyar Nemzeti Múzeum kertje, Hermina 

térre (Operánál), Városháza elé végül a városi tanács választotta a Duna-partot. Izsó közben 

Rómában és Párizsban tanulmányozta a köztéri emlékszobrokat. Felhasználta a Petőfiről 

megmaradt képeket és rajzokat, fiáról Petőfi Zoltánról szobortanulmányt, halála után 

koponyájáról gipszmintát készített. Sok tanulmány pl. haldokló Petőfi (1864), a lelkesítő 

Petőfi (terrakotta vázlat), a „hazaszeretet költője” (ezt a bizottság kérte) szívére tett kézzel 

Petőfi. 

1875-ben Izsó meghal, Huszár Adolf folytatja a megbízást, csökkentenie kell a pátoszt. Izsó 

magasra emelt jobb karú Petőfijéből kell kiindulnia, de ez színpadias lett. 
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7. kép 

 

 
 

Székely Bertalan: Egri nők (1867) 

Kétségbeesett küzdelem ábrázolása, tudatos áldozathozatal. A férjük mellett harcoló egri nők. 

Előzmény pl. Delacroix, de Székely tudatosan kerüli az allegorikus ábrázolást, nála döntő a 

konkrét, történelmi pillanatba ágyazott esemény ábrázolása, de az általánosítás és 

eszményalkotás lehetősége nála is fellelhető. Már 1856-ban készített egy vázlatot a témáról, 

bécsi tanulmányainak befejezése után, ez fekvő formátumú volt. 1861-es vázlaton már álló 

formátum. 1866-67-es színvázlaton már kiemelkedik a hősnő. A végső változaton a főalakot 

kiemeli, de a többi részlet is jelentős.  A várfal nyitott az ellenség számára, már csak három 

asszony küzd. A dráma tetőfoka jelenik meg a képen., amikor még nem dőlt el semmi.  

 

8. kép 

 

 
 

 

 

 

Pollack Mihály: Festetics-kastély (1810-15), Dég 
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megrendelő: Festetics Antal (nem rendelkezett főnemesi címmel) 

U alakú épület, két portikusszal, a park felé néző a jelentősebb (a máik oldalon 

kocsifelhajtóval főbejárat). Parkra néző homlokzat: öt tengelyes portikusz, rámpa (Nemzeti 

Múzeum előtanulmánya). Térfűzés: enfilade (a megbízók hálószobái a közösségi és 

dísztermekkel egy tengelyen), így a magánélet és a reprezentáció még nem válik el egymástól. 

Széchenyi István lakóház építéséről szóló traktátusában (Pesti por és sár) elveti az enfiladét.  

A főszárny jobb sarokrizalitjában található az ovális díszterem: két szint magas, négy 

félköríves fülkékkel bővített, tükrös tér (különös, hogy nem a portikusz mögött van). Az 

elhelyezés oka: az építtető szabadkőműves kötődése miatt (titkos összejövetelek).  

A kastély körül: park, tó. 

 

 

9. kép 

 

 
 

Borsos József: Lányok bál után (Az álarcos táncvigalom utáni reggel). 1850. 
A bál előtti készülődés, a ruha vagy jelmez részletező megfestése, a fésülködés, ékszerpróba 

igen gyakori témája volt a bécsi és bécsies igazodású életképfestészetnek (biedermeier 

naturalizmus eszközeivel megújított akadémikus előadásmód). Borsos József 1850-ben kicsit 

változtat a népszerű témán, talán azért, hogy még vonzóbbá tegye. A bál után félig felöltözve, 

kellemesen nyújtózkodva, csevegve jelennek meg a félhomályos, gazdagon berendezett 

öltözőszobában a kisasszonyok és három hölgylátogatójuk, akiket így is fogadhatnak. Gazdag 

környezet: bársonyfüggöny, szőnyeg, ezüst edények, színes metszetekkel díszített műlapok. A 

lecsúszott ingvállak, félig nyitott házi köntösök gyönyörű hölgyeket sejtetnek, a felöltözött 

látogatók selyembe-bársonyba burkolt, rendezett külseje úgyszintén. Az elrendezés klasszikus 

háromszöget alkot. 1850-es években Bécsben elsöprő sikert aratott.   
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10. kép 

 

 
 

Hild József: Székesegyház (1831-37). Eger 

Pyrker János egri érsek (német nyelvű költő, képgyűjtő) korábban velencei pátriárkaként 

szolgált, az ottani templomok monumentalitása hatott rá visszaemlékezései szerint.  

Az érsek először Packh Jánoshoz, az esztergomi főszékesegyház építőjéhez fordult: különálló 

campanilés terve nem tetszett neki. Ezután Hild Józsefet bízta meg, akinek tervét elfogadta. 

Egyesül a hosszanti és centrális tér, a főhomlokzatot korinthoszi portikusz uralja (mint 

Esztergomban).  A klasszicizmus hagyományosabb zárt alakításával szemben itt különféle 

mértani elemek nyugtalan és szaggatott hatása jellemző. Előképek: kupoladob (bizánci), két 

torony hátul a szentély között (Soufflot: Ste-Geneviéve korai tervváltozata), belső térben a 

főpárkányt körben pilaszterek és oszlopok hordozzák (megvalósult Ste-Genevie), hosszházon 

még három lapos kupola (velencei Szt. Márk székesegyház), altemplom (nagygannai 

plébániatemplom), oldalhomlokzat (gannai templom hátsó homlokzata. 

Lépcső két oldalán Szt. István, Szt. László, Szt. Péter és Szt. Pál, az attikán a Hit, Remény és 

Szeretet. A szobrok hangsúlya itáliai hatást sejtett, a művész: Marco Casagrande. 

 

11. kép 

 

 
id. Markó Károly: Visegrád (1828-30) 

Bécsi és itáliai tanulmányút után készítette. A bécsi akadémia előírását követve festi meg a 

magyar történelem szempontjából jelentős motívumot. Később a magyar tájkép első 

példájaként került a köztudatba. A leíró tájábrázolások sorába illeszthető, hiszen a nappali 

fényben csupán a hegyet, a Salamon-tornyot és a Fellegvárat ábrázolja. 

Markó Itáliában telepedett le, külföldön elismerték. 
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12.kép 

 

 

 
 

Madarász Viktor: Hunyadi László siratása. (1859) 

Hunyadi lepellel leborítva fekszik egy gótikus kápolnában felravatalozva, anyja és 

menyasszonya gyászolja. Történeti festészet, a magyar sors tragikuma, a szabadságharc, a 

hősi halál a téma. A párizsi Szalon aranyérmét elnyerte.  

Erkel Ferenc Hunyadi László c. operája és Petőfi balladája közismert volt, a festészetben még 

szokatlan volt a téma. A vázlathoz képest a végső változaton konkrétabbá válik a helyszín. A 

csillár és a gyertyatartó 18-19. századi és nem 15. századi.  

 

13. kép 

 

 
 

Izsó Miklós: Táncoló paraszt sorozata (1860-as évek) 

15 vázlata ismert. Közvetlen élményeit az antik szobrászatból (hellenisztikus terrakották) vett 

tapasztalataival kapcsolta össze. Két táncmozdulat közötti nyugvópont ábrázolása. 

(kiegyensúlyozottság és a gyors mozgás érzékeltetése). A 15 db szobor együtt érzékelteti, 

hogy az egyes figurák mozdulatai egymáshoz kapcsolódnak. A mozgás nem mindegyik fázisa 

alkalmas a szobrászi megörökítésre. Izsó olyan megoldásokra törekedett, ahol alakjai élethű 

mozgást. a magyar verbunkos ritmusának változásait érzékeltetik. Az antik művészet 

tanulmányozása mellett, a természet után is mintázott Izsó. A ruharedők rendszerbe 
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foglalásával a lényeges vonásokat hangsúlyozza és fokozza a mozgás ritmusát, tehát nem egy 

pillanatot ábrázol, hanem több mozzanatot összesít egyben. A szobroknak eszmei jelentősége 

is volt, a magyar viselet, a dal és a tánc a nemzeti érzés egyik megnyilvánulása volt. 

 

14. kép 

 

 
 

Moreau, Charles: Esterházy- Csákvár kastély (1816-23),  

Moreau Kismartonban készített korábban terveket. Itt Esterházy Miklós a megrendelő. 

Alkalmazkodnia kellett a földrengés sújtotta régi épület elrendezéséhez, az U alakú 

alaprajzhoz és a timpanonos udvari portikuszhoz, de Moreauhoz köthető a kerti homlokzat 

portikusza. A jelentősebb portikusz néz a park felé, ez jelzi az értékrendben bekövetkezett 

változást: a természet szemléletének, az elzárkózásnak, a privát szféra megbecsülése a 

reprezentációval szemben. A főépületet két oldalról egy-egy bővítménnyel egészíti ki (mint 

kismartoni a terveken). Jobboldalt templomot terveztek, csak egy összekötő folyosó épült meg, 

baloldalt a színház elkészült. A földszint jobb oldalán volt a közös hálószoba, baloldalt a 

nyilvánosságnak szánt nagyobb helyiségek. Moreau tervei nyomán antik hatású díszítőfestés: 

Lorenzo Sacchetti (ő is Bécsben élt), ezek mára már elpusztultak. 

  

 

15. kép 

 

 
 

 

Székely Bertalan: II. Lajos holttestének megtalálása. (1860) 

Történelmi környezetbe helyezett halálábrázolás (Jan Bialostocki-féle kerettéma), összeköti 

az egyéni és a közösségi szenvedést. Akadémista előképek. Sok vázlat és előtanulmány. Az a 
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pillanat, amikor megtalálják a király, II. Lajos holttestét, kiemelve a patak vizéből döbbenten 

tisztelegnek előtte az országnagyok és a közvitézek. Székely nem törekszik sem túlságos 

érzelmességre, sem túlzó valósszerűségre. II. Lajos sápadt, eszményi ábrázolása finom fehér 

selyemlepelben. Korábbi ábrázoláson voltak sirató asszonyok, itt három főnemes és három 

közember. Aprólékos természetábrázolás. 

Hősi halál mint áldozatvállalás téma még Székelynél pl. Dobozi és hitvese. 

 

16. kép 

 

 
 

 

 Barabás Miklós: Pusztai táj (Alföldi táj gémeskúttal). (1838) 

Akvarell technikával készült. Két évvel korábbi, mint Petőfi költeménye. Kiemelt motívum a 

gémeskút, amely Petőfi és Arany verseiben is a puszta szinte személyiséggé váló, életet adó 

főtárgya.  

Barabás erdélyi származású, Nagyszebenben, Bécsben és Itáliában tanult. ’838-ban telepedett 

le Pesten. Hazai tájtémákról készített akvarelleket. Az 1840-es évektől portréinak háttere a 

tájképek. 

 

17. kép 

 

 
 

 

 

Feszl Frigyes:Vigadó (1859-64), Budapest 

Pest első reprezentatív mulatóháza  Feszl Frigyes épülete a romantika legkiemelkedőbb 

alkotása. Freskói, szobordíszei is a kor legjobb mestereinek Lotznak, Than Mórnak műve 
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FESZL FRIGYES (1821–1884) még a romantika szellemében alkotott. Fő műve a budapesti 

Vigadó épülete, amelyen bizánci, mór és román elemek keverednek egymással. 

A romantikus épületen e különböző stílusok elemei harmonikus összhatást adnak. A középkor 

formavilága mellett magyar motívumok is megjelennek a homlokzaton. Ilyen például a 

vitézkötés, mely eredetileg a korszak huszárainak ruháját díszítette. 

A Vigadó társtalan maradt korában, nem is nagyon értették meg, sok bírálat érte. Mestere 

sértődötten visszavonult, de nem akart lemondani terveiről, sőt a távoli, keleti ornamentika és 

építészeti elemek felhasználása helyett a közvetlenebb forráshoz, a magyar népművészethez 

akart közel kerülni, bár ez a kísérlete romantikus és külsődleges maradt. Feszl egyszerre 

későn és korán érkezett. Mikor a Vigadót tervezte, lezárult már a magyar kora romantika első 

szakasza, a nemzeti-népies építészet megszületését pedig közel két évtizeddel megelőzte. 

Mindenesetre ő volt az összekötő kapocs a romantika és majd a század utolsó éveiben jelentős 

művészetté váló, népies hangvételű, szecessziós építészet között. Érdeme, hogy ébren tartotta 

a reformkor nemzeti művészetre való törekvését, és nem fogadta el az internacionális 

historizmus és eklektika szolgai utánzását sértődötten visszavonult, de nem akart lemondani 

terveiről, sőt a távoli, keleti ornamentika és építészeti elemek felhasználása helyett a 

közvetlenebb forráshoz, a magyar népművészethez akart közel kerülni, bár ez a kísérlete 

romantikus és külsődleges maradt. Feszl egyszerre későn és korán érkezett. Mikor a Vigadót 

tervezte, lezárult már a magyar kora romantika első szakasza, a nemzeti-népies építészet 

megszületését pedig közel két évtizeddel megelőzte. Mindenesetre ő volt az összekötő kapocs 

a romantika és majd a század utolsó éveiben jelentős művészetté váló, népies hangvételű, 

szecessziós építészet között. Érdeme, hogy ébren tartotta a reformkor nemzeti művészetre 

való törekvését, és nem fogadta el az internacionális historizmus és eklektika szolgai 

utánzását. 

Pesti Vigadó. Romantikus, háromhomlokzatos középület.  

Feszl Frigyes 1858-ban kezdett foglalkozni az új Vigadó tervezésével. A keleti elemekkel 

vegyített romantikus épület nagy feltűnést keltett, s csakhamar az akkori főváros egyik 

legfontosabb kulturális, művelődési intézményévé vált. Ünnepi bál keretében avatták fel 1865 

januárjában. Belsejét Lotz Károly és Than Mór balladisztikus témákat feldolgozó freskói 

díszítik. A szobrok többségét Alexy Károly szobrászművész készítette. 

 

 


