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FELADATOK ÉS MEGOLDÁSOK 

I.  Műfelismerés  (elérhető pontszám  25 pont) 

1. kép 

 

Barabás Miklós: Vásárra induló erdélyi oláh (román) család, 1843. 

 

 



2. kép 

 

 

    
 

  Schickedanz Albert: Műcsarnok. Budapest, 1895-1896. 

 

3. kép 

 

 
 

Zichy Mihály: Hídavatás. Illusztráció Arany János balladájához, 1892. 

 

 

 



II. Műelemző kiselőadás (elérhető pontszám: 50 pont) 

 

1. kép 

Orlai Petrich (Petrics) Soma: A Mohácsnál elesett II. Lajos holttestének megtalálása, 

1851. 

 

 
 

Kulcsfogalmak: 

 nemzeti szenvedéstörténet 

 történeti kép, akadémikus festői erények: históriai jártasság, 

karakterteremtő képesség, kompozíciós tehetség 

 közösségi ideálokat megtestesítő héroszok, akiknek tragikus bukása vagy 

felemelő diadala erkölcsi példázatot nyújt 

 történelmi téma felvirágzása az abszolutizmus alatt, szabadságharc bukása 

a nemzeti múlt felé fordította a figyelmet 

 Mohács-téma 

 II. Lajos holttestének megtalálása témát 1796-ban már Dorffmaister István 

megfestette a szentgotthárdi apátság fogadótermében (még barokk: lováról 

harc közben lebukó király) 

 Sárffy Ferenc győri várkapitány leírása alapján 

 Krisztus siratásának ikonográfiáját követi  

 hős halála kerettéma 

 a korona megtalálása is! 

 allegorizáló felfogását sokan (Eötvös József, Toldy Ferenc) kritizálták, a 

történeti hitelességét kérték számon 

 drámaiságot kiemelő kontraszthatások: fény-árnyék, minőségi 

 

 

 

 



2. kép  

Barabás Miklós: A Lánchíd alapkő letétele 1842-ben, 1864. 

 

 

 
 

Kulcsfogalmak: 

 

 aktuális eseményábrázolás eleinte grafikák, Barabásnál festészet 

 a vázlatok a helyszínen készültek 

 az 1830-as évektől akvarellvázlatok az épülő Pest-Budáról 

 kb. húsz évvel később Sina György fia, Sina Simon megrendelésére készült 

 riportázs jellegét így elveszíti, inkább reprezentatív 

 nehézség:  aktuális eseményábrázolás  – történeti kép,  

polgári zsáner – reprezentatív csoportkép 

 a kortárs festők kritikája: az akció hiánya, a főhős mellőzése 

 a polgári zsáner kibontakozását akadályozta, hogy a városi 

középosztályhoz kötődött (urbánus, kozmopolita jelleg), így kevéssé felelt 

meg a „nemzeti eredetiség” követelményeinek  

 hétköznapisága, „jelen idejűsége” ellentétben áll a historizálással 

 realista színhasználata (színtónusok) mellett ragyogó lokálszínek 

alkalmazása a kiemelés érdekében 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. kép 

 

 Keleti Gusztáv: A száműzött parkja, 1870. 

 

 
 

Kulcsfogalmak: 

 

 Keleti Gusztáv (1869) megkülönböztetett három tájkép típusa: történelmi – 

históriai jellegű tárgyválasztás,  

„tisztán képzeleti (ideális)” - képzeletbeli, eszményi tájak,  

„egyszerűen reális” – topografikus pontosságú 

 Eötvös Józsefnek a nemzeti kultúra felemeléséről vallott elvei nagy 

hatással voltak rá 

 szimbolikus tartalmakkal telített romantikus tájkép 

 a címnek aktuálpolitikai jelentése is van: a száműzöttek egykor virágzó 

kertjét felveri a gaz 

 a romantikus „angolkertet” legelésző állatok dúlják szét (de: nemzeti 

viselet sejlik a pásztoron) 

 ugyanakkor: az élet megy tovább (a nemzet él) 

 a magyar romantikától távol áll a metafizikus német romantika, illetve a 

vizionárius Turner, nálunk hazafias tartalmak 

 visszafogott, borongós („sfumató-s”) színhasználata a drámai sötét-világos 

kontraszttal egészül ki 

 jellemző a történeti tájakon a várábrázolás (pl. Visegrád) 

 

 

 

 

 

 

 



4. kép  

Johann Ender: „Borúra derű” (A Magyar Tudományos Akadémia 

allegóriája), 1831. 

 

 
 

      Kulcsfogalmak: 

 bécsi festő 

 megrendelő gróf Széchenyi István 

 Hébé, az ifjúság istennője, a görög mitológia szerint az Olümposzon nektárral 

töltötte meg az istenek poharát 

 Hébé itt a felvilágosodás megtestesítője, aki sasként megjelenő magyar 

nemzetet táplálja  

 a pajzson Pallas Athéné, a tudományok és művészetek pártoló istensége 

fellebbenti a tudatlanság fátylát Pannónia alakjáról  

 a pajzs szélén Raffaello Stanzái alapján megfestett jelenet, amelyen a barbár 

Kelet és a keresztény Nyugat kölcsönhatását Attila és Leó pápa találkozása 

jelképezi 

 allegorikus beszédmód, mitologikus jelképrendszer  

 Raffaello idézet miatt klasszicizáló, a viharos táj viszont a romantikára utal 

 romantikára utal az is, hogy a klasszikus mítoszok egyetemes távlatát felváltja 

a nemzeti történelem idősíkja 

 sötét-világos kontrasztja egyszerre drámai és fennkölt 

 felragyogó tiszta színek 

 

 

 

 



5. kép 

Lotz Károly: Az Operaház nézőtermének mennyezetképe, 1882-84. 

 

 
 

                     Kulcsfogalmak: 

 

 művészetterjesztés széles közönségnek: középületek díszítése (illetve 

sokszorosítás) 

 előzmény: Bécs, München, Berlin, Párizs – a jól megválasztott képi 

program a nemzeti kultúra reprezentációjának látványos és közérthető 

eszköze lehet 

 Operaház – a lokálpatrióta s kozmopolita értékrend első látványos 

összeütközése 

 antik mítoszok, együtt a zene hatalmát és megdicsőülését hirdetik 

 a dekorációs programot a Fővárosi Közmunkák Tanácsának elnöke, 

Podmaniczky Frigyes és Ybl Miklós dolgozta ki 

 más középületen nemzeti történelmi téma (Magyar Nemzeti Múzeum, 

Magyar Tudományos Akadémia) 

 Lotz Károly nézőtér mennyezete: Olümposz istenségeinek körében Apollón 

és Dionüszosz zenéje 

 elmozdulás a nemzeti historizmus elbeszéléseitől a kozmopolita, európai 

kulturális hagyomány irányába,  ezért  Ipolyi Arnold élesen bírálta 

 jelentősebb lesz az általános emberi tartalmakat kifejező, történelem előtti 

mítosz 

 színhasználatában a hideg-meleg kontraszt és a komplementerek tudatos 

alkalmazása dominál 

 a freskószerű színhasználat fontosabb nála, mint a kortárs sötét tónusú 

festészet 

 figurális falképek: Than Mór, Lotz Károly, Székely Bertalan, Vastagh 

György, Feszty Árpád 



 Than Mór a lépcsőházban: Apollón és Marszüasz története, Héra 

énekversenye, Orpheusz mítosz 

 Vastagh György a foyerben: Dionüszosz története, Feszty Árpád nimfák és 

faunok 

 Székely Bertalan puttófríze a fogadószalonban 

 

 


