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MŰVÉSZETTÖRTÉNET 

„A” ÉS „B” FELADATLAPOK 
 

Javítási-értékelési útmutató 
 

„A” FELADATLAP 

 

I. feladat 

Azonosítsa a műveket!                                                                                                    (8 pont) 

  A  Auguste Rodin: Érckorszak 

  B  Edgar Degas: Tizennégy éves táncosnő fellépés előtt 

  C  Édouard Manet: Az erkély 

  D  Honoré Daumier: Cirkuszi kikiáltók 

 

II. feladat 

1.Azonosítsa az épületet (alkotó, az épület neve, város)!                                            (3 pont) 

   Charles Garnier: Opera, Párizs 

2.Az alaprajz és a főhomlokzatról készült fotó segítségével írja le röviden az épületet!   

                                                                                                                                           (8 pont) 

 1862-ben kiírt pályázat, 171 résztvevővel, Garnier először ötödik helyezést ért el, a 

következő pályázatot nyerte meg 

 a párizsi sugárutak metszéspontjában helyezte el 

 a 19. század végén épült operaházak belső arányaira jellemző a nagy és díszes előcsarnok, 

itt is ez valósult meg 

 technológiai részleg számára jelentős térfogatot kellett biztosítani 

 a látvány fontosabb a funkció megjelenésénél 

 főhomlokzat kétszintes, hat tengelyes 

 két oldalrizalit 
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 alsó szinten pillérekre támaszkodó boltív 

 felső szinten páros oszlopokkal tagolt felület 

 a földszint árkádsora fedett, de nyitott előteret képez 

 a részletekből összeálló és meghatározó stílusa inkább reneszánsz, de a részletek 

gazdagsága, a homlokzati vonalak dinamizmusa a barokkra utal 

 

3. Milyen építészeti irányzathoz köthető az épület?                                                    (2 pont) 

   eklektika/stíluskeverő historizmus 

 

 

4. Mi jellemző erre az építészeti irányzatra Európában (előzmények, társadalmi háttér      

   stb.)?                                                                                                                            (10 pont) 

 történelmi előzmény: francia forradalom, Napóleon háborúi, 1830-48 Lajos Fülöp, 

1848-as forradalom, 1848 és 1871 között III. Napóleon uralkodása 

 nemzettudat 

 a nemzettudattal szorosan összefügg az ókori, közép- és újkori emlékek feltárása 

 ipari termelés 

 polgári megbízó réteg 

 Georges Haussmann-féle sugárutas, körutas városszerkezet kialakítása Párizsban 

 polgárság új igényeinek kielégítése, új funkciójú épületek (parlament, szálloda, 

operaház, pályaudvarok, vásárcsarnokok) 

 növekvő méretek, új szerkezetek 

 a stílustiszta arányok már nem alkalmazhatók az épület méretéből vagy 

funkciójából adódóan 

 egy épületen belül stílusváltás 

 léptéknövekedés 

 addig felhalmozott tudás felhasználása 

 20. sz. elején eklektikának, a 20. sz. közepén historizmusnak, a 20. sz. végén 

stíluskeverő historizmusnak jelöli ezt a korszakot az építészettörténet 

 

5. Soroljon fel három épületet, amelyek ehhez az irányzathoz köthetők!  (épület, város)  

                                                                                                                                           (6 pont) 

  drezdai Képtár, drezdai Opera, bécsi Burgtheater, berlini Reichstag, prágai Nemzeti Színház,       

   budapesti Operaház vagy Országház 
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III. feladat 

1. 1839-ben milyen új találmányt jelentettek be a párizsi Tudományos Akadémián? 

                                                                                                                                           (2 pont) 

   dagerrotípia (fotográfia) 

2. A bal oszlopban szereplő neveket és fogalmat kösse össze a jobb oszlopban 

szereplő   

    újításokkal, magyarázatokkal!                                                                                  (4 pont) 

camera obscura                                     sötétkamra  

Niépce, J. N.                                         fényérzékeny anyaggal bevont ónlemez 

Daguerre, L.C.M.                                  ezüst-jodiddal fényérzékennyé tett fémlemez 

      Talbot, W.H.F.                                      negatív-pozitív eljárás     

                                                              kemográfia(kakukktojás) 

 

3. Hogyan hatott a festészetre ez a találmány? Említsen meg legalább egy festőt, 

akinél kimutatható a hatása!                                                                            (4 pont) 

A hosszú expozíciós idő miatt a fényképek nem voltak élesek, ez az elmosódott, életlen 

körvonal használat hatott a festészetre pl. Corot-ra és az impresszionistákra.  A nem 

középre komponált, félbevágott motívumok, illetve a pillanat megragadásának az illúziója 

hatott az impresszionistákra. 1874-ben az impresszionisták első kiállítását a fotóművész, 

Nadar műtermében rendezték meg. 

  

IV. feladat 

1. Azonosítsa az épületet (tervező, az épület neve)!                                              (2 pont)  

   Joseph Paxton: Crystal Palace (Kristálypalota) 

2. Milyen célból, melyik városban, mikor épült meg a reprodukciókon látható mű?      

                                                                                                                                           (3 pont)  

   Az 1851-es londoni világkiállításra. 

3. Melyik párizsi építmény készült hasonló célból és mikor?                              (2 pont) 

   Az Eiffel-torony, az 1889-es világkiállításra (1887 és 1889 között) épült. 

4. Röviden írja le a reprodukciókon látható épületet, illetve a tervezés körülményeit!      

   Milyen anyagokból épült? Mi a jelentősége az anyaghasználatnak? Mi lett az épület   

   további sorsa?                                                                                                            (10 pont) 
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 kereskedelem és ipar nemzetközi bemutatására szolgáló kiállítás központi 

pavilonjára kiírt pályázat, 145 nemzetközi pályázó 

 Paxton eredetileg kertész, korábban üvegezett növényházakat tervezett 

 Hyde Parkba tervezték 

 vas, üveg 

 az építészeti stílusok látványos mellőzése 

 jelentős a méretkoordináció az összeszerelhetőség miatt, előregyárthatóság 

(modulok), gyors három hónapig tartó szerelés 

 a kiállítás után az alkatrészek újrahasznosíthatóak 

 tizenegy hajós, a véghomlokzatnál háromszintes lépcsős piramist formált 

 középen dongaíves főhajó, a keresztszárnyban eredetileg is ott álló fák 

 a lapos födémekről a pillérekben vezette el a csapadékvizet 

 1851 láb (564 m) x 137 m, 70 ezer nm fedett rész 

 a világkiállítás után Sydenhamben újra összerakták, de később leégett  

5. Milyen – az előző feladatban nem említett - új anyagoknak a használata terjedt el 

a 19.  századi építészetben?                                                                           (2 pont) 

öntöttvas, acél, beton (vasbeton) 

V. feladat 

1. Azonosítsa a művet!  (alkotó, cím, alcím, évszám)!                                                 (4 pont) 

Gustave  Courbet: A festő műterme/Műterem  „Valóságos allegória, amely művészi és 

erkölcsi életem hét évét határozta meg” 1855  

2. A kép segítségével mutassa be a mű stílusának jellegzetességeit, történelmi és 

társadalmi hátterét!                                                                                                      (10 pont) 

 

 realizmus  

 Courbet: „A festészetben csak az lehet művészet, ami a látható és megfogható 

dolgokat ábrázolja…a festészet kizárólag konkrét művészet, és csak reális, valóságos, 

meglevő dolgokat fejezhet ki.” 

 Barbizonban fest 

 1847-ben Hollandiában  jár, F. Hals és Rembrandt (Százforintos lap) hatott rá 

 az 1848-as párizsi forradalom után kezdi el társadalmi témájú képeit festeni, a 

társadalom alsó rétegét is ábrázolja (pl. Kőtörők), szakít a múlt romantikus pátoszával 

 kritikusai a szellemi tartalom hiányát fogalmazzák meg képeivel szemben 
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 az 1855-ös világkiállításról visszautasították, így egyéni kiállítást szervezett: 

Realizmus Pavilonja 

 barátai: P. J. Proudhon, C. Baudelaire, J. Champefleury  (neki írja le allegóriaként a 

festményt) 

 paradoxon: reális allegória 

 önarckép középen, a festmény jobb oldalán, akik támogatják 

 életkorok: gyermeket szoptató anya  – nincsenek társadalmi helyzetet jelző 

attribútumok, fiú – világ észlelése, felnőtt – jelmezben, a bal oldalon idősebbek – 

sírásó, halálfej 

 emberi társadalom keresztmetszete, Courbet vallomása kortársairól: jobbra a barátok, 

balra a közönséges világ, szegénység, nyomor, jólét a szegények rovására 

 befejezetlen tér, sematikus színpadkép, bizonytalanok a mélységi kiterjedések 

 középen kép a képben, a művész tájképet fest, férfi és nő egyetértése 

 impasto(pasztózus) technika: vastagon, mélyen, spatulával felvitt színek 

 Courbet mellett G. Millet és H. Daumier célja volt a valóság látványhű megjelenítése 

 1871-ben, a kommün leverése után börtönbe, majd svájci száműzetésbe kényszerül 
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„B” FELADATLAP 

 

1. Azonosítsa a művek alkotóit!                                                                                    (4 pont) 

A  Charles-François Daubigny 

B  Gustave Caillebotte 

C  Edgar Degas 

D  Claude Monet 

 

2. A képek segítségével mutassa be, hogy hogyan változott meg a francia festészet a 19. 

század második felében! Térjen ki a korszak történelmi és társadalmi hátterének  

bemutatására is! Nevezze meg és röviden elemezze a képeket !                                                                            

                                                                                                                                       (16 pont) 

 történelmi előzmény: francia forradalom, Napóleon háborúi, 1830-48 Lajos Fülöp, 

1848-as forradalom, 1848 és 1871 között III. Napóleon uralkodása, 1870-71 porosz-

francia háború, 1871. április kommün, 1871-től harmadik köztársaság 

 gazdasági fellendülés, ipari termelés, Párizs modern nagyváros, Haussmann-féle 

városrendezés, polgárság új igényei (kávéház, színház, lóverseny stb.) 

 

A Charles-François Daubigny: Villerville környéke 1873, olaj, vászon, 99x69 cm,  

(Szépművészeti Múzeum, Budapest) 

 1830-as években a francia tájképfestők egy része a fontainebleau-i erdőben, 

Barbizonban kezdenek el festeni 

 elvetik a Szalonban népszerű árkádiai tájakat és a 17. századi holland tájképfestők  

útját követik, sémák nélküli természetábrázolás 

 minden részlet egyformán hangsúlyos, nem kulisszákból komponált a táj 

 sötét tónusú, barnás, szürkés színek 

 Daubigny nemcsak vázlatokat készített a motívumokról, hanem kint festett a 

szabadban, de a reflexeket nem festi meg 

 oldottabb ecsetkezelés az égnél 
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B   Gustave Caillebotte: Rue Halévy, kilátás erkélyről 1878, olaj, vászon, 60x73 cm 

 impresszionizmus 

 Párizs és környéke visszatérő téma, évszakok és éghajlat változékonyságát meg lehet 

ragadni 

 különböző rálátásból festik meg a rohamosan fejlődő modern nagyvárost, Caillebotte 

erkélyről 

 az emberek egyénisége nem fontos, festékfoltok, mely a nagyváros dinamikáját és a 

térhatást jelzik 

 

C   Edgar Degas: Place de la Concorde 1875, olaj, vászon, 79x118 cm 

 a plein air festészet nem nagyon érdekelte, a pillanatnyi mozgás gyakori témája 

(balerinák), ennél a képnél nem ezt látjuk 

 megkomponált komponálatlanság 

 megkérte barátját, hogy lányaival és kutyáival álljon modellt, a beállított kompozíció 

olyan érzetet kelt, mintha járdaszigeten ténfergő járókelőket látnánk 

 üres tér, ahol a szem a fókuszpontot várná 

 

D   Claude Monet: Roueni katedrális 1894, olaj, vászon, 100x73 cm 

 1890-es évek, késői, Monet egész életművét meghatározza az impresszionizmus 

 meghatározó volt londoni útja  

 japán fametszetek hatása: sorozat (további sorozatai: szénakazlak, pályaudvar, Temze-

part) 

 a sorozat darabjai különböző napszakokban, különböző fényviszonyok között rögzíti a 

látványt 

 oldott ecsetvonások, elmosódott kontúrok, színfoltok használata 

 plein air 

 reflexek 

 

 

 


