
 

 

 

Oktatás i  Hivata l   

Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny 2013/2014 tanévi 
Rajz és vizuális kultúra - Döntő 

 

Művészettörténet feladatlap / CSONTVÁRY KOSZTKA TIVADAR  

JAVÍTÓKULCS 
 

A FELADATOKÉRT ÖSSZESEN ADHATÓ: 20 PONT 

 

1) Csontváry a 20. sz.-i magyar festészet egyedülálló, kiemelkedő egyénisége, méltán állítható az egyetemes értékeket 

teremtők sorába. Stílusa nem köthető kategóriákhoz, ugyanakkor ötvözi korának uralkodó művészi áramlatait. A 

következő képek azoknak a stílusoknak / izmusoknak példái, melyeknek jellemzői megtalálhatók művészetében.  

Azonosítsa és írja a képek alá a mű stílusát és a művész nevét! (Van köztük helytelen is.) 

szimbolizmus,    szürrealizmus,    dadaizmus,   expresszionizmus,    szecesszió   

Paul Gauguin,    Paul Klee,    Edvard Munch,    Gustav Klimt,    Salvador Dali, 

 

A) szürrealizmus, Salvador Dali         B) szimbolizmus,  Paul Gauguin  

C) szecesszió, Gustav Klimt                D) expresszionizmus,   Edvard Munch  

(Adható 8 x 1/2 = 4 pont) 
 

2) Nem készült művésznek. Patikussegéd volt Iglón, amikor alkotói pályáját egy különös esemény indította el. Ahogy 

életrajzában írja, 1880. október 13-án égi szózat (emberi számítás szerint hallucináció) azt közölte vele:   

Egészítse ki az alábbi sort Csontváry életrajzában szereplő híres szavakkal!                                   :  

"Te leszel a világ legnagyobb napút festője. Nagyobb Raffaelnél." Jó a válasz így is: Raffaellónál. 

(Adható 2 pont) 
 

3) Egész életében a „nagy motívumokat” kereste, melyeknek megfestésével – ahogy írta – „…halhatatlanná teszi a 

valóságot.” A következő részletek mind olyan képekből származnak, amelyek kivételes kulturális, vagy természeti-táji 

helyszínen készültek. Melyek ezek? Egészítse a ki a képrészletek alatti képcímeket a megfelelő helynevekkel! 

1) A Nagy Tarpatak völgye a Tátrában  2) Vihar a nagy Hortobágyon  3) Sétakocsikázás újholdnál Athénben 

3) A taorminai görög színház romjai      5) A panaszfal bejáratánál Jeruzsálemben      6) Naptemplom Baalbekben 

(Adható 6 pont) 

 

4) A következő színtani fogalom ismerete elengedhetetlen Csontváry alkotásainak elemzéséhez. Fogalmazza meg 

jelentését! KIEGÉSZÍTŐ SZÍNEK 

A megoldásban az alábbi szöveg gondolataiért, elsősorban kiemelt szavaiért, megállapításaiért kapható pont. (A kiemelt 

fogalmak, állítások, s a rájuk hasonlító gondolatok 0,5 pontot érnek. Egyéni, sajátos, helytálló megközelítések, Csontváry 

képről vett példák hangsúlyozottan számítanak.) 
 

A spektrum azon színei, melyek az összeadó színkeveréssel fehéret adnak (vagy színtelen érzékletet hoznak létre). 

Magyarázata, hogy a kiegészítő színek egymást a teljes színrendszerré egészítik ki. A színkörökben ezek az egymással 

szemben elhelyezkedő színek. Ilyen például a hatos színkörben a kék és narancs, ahol a kék az egyik alapszín, a narancs 

pedig a másik két alapszín keveréke. Ugyanígy komplementer színpár a tizenkettes színkörben egymással szemben levő 

vörösesnarancs és zöldeskék. (Más megfelelő példa is lehet! Összesen 2 x 0,5 pont adható szín-példákért.) A 

képzőművészet szívesen használja a kiegészítő színeket, ugyanis ezek kiemelik, felerősítik egymást. 

 (Adható 3 pont) 

 

5) Emlékezetből készítsen vázlatot Csontváry Kosztka Tivadar: Magányos cédrus c. képéről a keretbe!  

(Adható 5 pont) 

Ponttal értékelhetők:  

- megfelelő helyen, aranymetszés arányban elhelyezett fa: 

0,5 pont 

- a fa csonka ága: 0,5 pont 

- szeg a fában: 0,5 pont, 

- „tőrt markoló” ág: 0,5 pont 

- a fa felső levéltömeg foltja: 0,5 pont  

- a fa baloldali lebegő ága: 0,5 pont 

- a föld középen behorpadó formája: 0,5 pont 

- a jobb oldali domb tömege: 0,5 pont 

- a bal oldali „vulkán”: 0,5 pont 

- a tenger síkja: 0,5 pont 

- (ha nem éri el az 5 pontot, beszámítható még a felhők 

arányos jelölése 0,5 ponttal)

 


