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II. forduló 
A feladatlap: 80 pont   B feladatlap: 20 pont                                            Összpontszám: 100 pont 

A feladatlap 
Megoldások                                                                                                    Elérhető pontszám: 80 
 
I. 1. Hol található, mi a neve az épületnek, amelynek a homlokzatát látja? Ki az építésze, mely 

század, melyik felére tehető az építése? (5 pont) 
 

 
 
Leon Battista Alberti: Mantova, San Andrea (1470 k.).  
 
2. Nevezze meg az építész másik három templom- vagy templomhomlokzat-tervét (hely, 
elnevezés)! (3 pont) 
 
Rimini, Tempio Malatestiano (San Francesco) 
Firenze, Santa Maria Novella homlokzata 
Mantova, San Sebastiano 
 
3. Jelölje be a képen egyértelműen, betűjelekkel és nyilakkal az alábbiakat! (5 pont) 
 

a) archivolt, 
b) pilaszter, 
c) timpanon, 

d) koronázópárkány, 
e) campanile. 

II. 1. Azonosítsa az alábbi műveket (alkotó, cím, mely század melyik felében készült)! 
    (4 x 4 = 16 pont) 



 
 

 
a) 
Leonardo: A muzsikus, 1490 
 

 
b) 
Raffaello: X. Leó, 1518-19 
 

c) 
Raffaello: La Donna Velata, 1516. 

 
d) 
Piero della Francesca: Federigo Montefeltro, 1465-66 
 



2. Az alábbiak közül mely alkotások készültek a „b” jelű portréval egy időben? Karikázza be 
betűjelüket! (4 pont) 
 

a) Stallum a nyírbátori minorita templomból (Magyar Nemzeti Múzeum), 
b) „Visegrádi Madonna”, 
c) Szatmári György breviáriuma, 
d) Sopronkeresztúr, Nádasdy-kastély. 

a, c. 
III. 1. Azonosítsa a művet (alkotó, cím, mely század melyik felében készült, hol található)! (5 
pont) 
 
Michelangelo: II. Gyula pápa síremléke, 1510-es és 40-es évek, Róma, San Pietro in Vincoli 
2. Ismertesse röviden a mű történetét, korábbi koncepcióját! Jellemezze az elkészült változatot, 
azonosítsa az alsó szint alakjait! (7 pont) 
Michelangelo első római megbízatása, amelyet II. Gyula pápától kapott, síremlékének megalkotása volt. Levelezéséből 
tudjuk, hogy a Sixtus-kápolna kifestésének feladata miatt kellett a munkát a tervezés fázisában félbehagynia, és a falképek
befejezése után sem térhetett vissza eredeti elképzeléseihez. A pápa halála után, 1513-tól kezdve pedig már végképp 
meghiúsult a pápa nagyra törő terve, hogy a Bramante tervei szerint elkezdett, hatalmas Szent Péter székesegyház centrális
terének középpontjába, a mártír sírja fölé helyezzék el a síremléket. 
Michelangelo eredeti tervei szerint, amelyet több rajzban is megörökített, egy három szintre osztott, négy oldalán szobrokkal
díszített, monumentális építmény készült volna, amelynek minden oldalán két-két próféta foglalt volna helyet, alattuk 
rabszolgák álltak volna, legtetejét pedig a pápaszarkofágon fekvő, valószínűleg angyalok tartotta alakja foglalta volna el. 
Michelangelo többször hozzákezdett a szobrok kifaragásához. Legkorábban, 1513-körül a Mózes készült el, 1515-6 körül a 
ma a firenzei Accademia gyűjteményébe tartozó, részben befejezetlenül maradt négy rabszolgán dolgozott, és tizenöt évvel 
később faragta ki azt a két, jellegzetesen kicsavarodó pózban álló rabszolgát, az úgynevezett Haldokló, illetve Lázadó
rabszolgákat, amelyek a párizsi Louvre gyűjteményében találhatóak. 
II. Gyula síremlékét, az eredeti tervet jelentősen megváltoztatva és egyszerűsítve, Michelangelo végül a San Pietro in Vincoli 
templom szentélyében helyezte el. A falhoz illesztett síremlék két szintre oszlik, és a hangsúlyos párkánnyal elválasztott 
szinteken három-három mély falfülke található. Az alsó zónában a fülkéket félalakos hermapilaszterek díszítik, és itt található, a
középső fülkében, Mózes szobra. A próféta két oldalán Ráchel és Lea, Michelangelo műhelyében készült szobrai, Mózes fölött 
pedig a pápaszarkofágon fekvő, pontosabban könyökére támaszkodó figurája jelenik meg, amely a legújabb kutatások szerint
szintén Michelangelo műve. A síremlék teljes egésze a firenzei szobrász alkotása, az utókor mégis csak a Mózest látja 
mindebből, és talán nem véletlenül. A feszültséggel teli, erőteljes szobor azt a pillanatot jeleníti meg, vagy inkább fejezi ki 
drámai sűrítéssel, amikor Mózes, a Sinai-hegyről lejőve, a tízparancsolattal a kezében, felismeri, hogy népe a bálványimádás
bűnébe esett. A Mózes-szobor dinamikája ennek a pillanatnak a megragadására épül. Arcának feszült kifejezése, az összevont
szemöldök és az összeráncolt homlok ugyanazt a cselekvés előtti koncentrációt fejezi ki, amelyet az évekkel korábban készült
Dávid-szobor esetében is láthattunk. Mózes izmos ülő alakja a dráma pszichológiai érzékeltetésének remekműve: a próféta
ugyan ül, de bal lábát hátra húzza, jobb kezével a törvénytáblákat magához szorítja, behajlított bal karját megfeszítve ölében
tartja és hirtelen mozdulattal balra fordul. Testének minden mozdulata, az ellentétes irányba forduló testrészek mind-mind a 
cselekvésbe átcsapni készülő koncentrációnak vannak alárendelve. Michelangelo ebben az esetben a klasszikus kontraposztot 
alkalmazta ülő kompozícióhoz, de egyben túl is lépett azon a nyugalmas, harmonikus, tehát statikus ábrázolásmódon, amely 
még a Dávid-szobrot jellemezte.  

 
3. Milyen allegorikus figurák díszítik a művész két síremlék-alkotását a firenzei San Lorenzo új 
sekrestyéjében?          (4 pont) 
A Nappal és az Éj, az Hajnal és az Alkony 
 
4. Mit jelent a kifejezés: Pietà?         (2 pont) 
A halott Krisztust ölében tartó, fiát sirató Mária ábrázolását. 
 
5. Sorolja fel a művész e témájú alkotásait (lelőhelyük, nevük szerint)!   (3 pont) 
 
Római, firenzei és Rondanini-Pietá 
 



IV. 1. Azonosítsa a művet (alkotó, cím, mely 
század melyik felében készült, hol található)!  

(5 pont) 
 
2. Jellemezze a kép ikonográfiáját! (5 pont) 
 
3. Elemezze a tér ábrázolásának módszerét  (5 
pont) 
 

 
 
A Brunelleschi által kikísérletezett lineáris perspektíva első, programszerű alkalmazását Masaccio Trinita-freskóján találjuk 
meg. A falkép a firenzei domonkosok főtemplomának, a Santa Maria Novellának a bal oldali mellékhajójába készült, 
valószínűleg 1424 körül. Egyetlen monumentális, reneszánsz építészeti keretbe foglalt tere egy valóságos kápolnát imitál, 
amelyben a különböző térrétegekben jelennek meg az egyes figurák. A szereplők hierarchikus alárendeltségét éppen a 
perspektíva támasztja alá. A festett építészeti keretet a kutatás nem véletlenül tulajdonítja Brunelleschinek: Masaccio barátja 
volt, aki, mint láttuk, kikísérletezte a térábrázolás módszerét, és ő volt az az építész, akinek stílusát e festett architektúra 
követi. A freskótémája a Szentháromság. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek hármas csoportján kívül, a keresztre feszített 
Krisztus két oldalán Mária és Evangélista Szent János áll, előttük pedig a donátor házaspár térdel. E jelenet alatt, egy 
illuzionisztikusan megfestett oltárasztal mögött, grisaille technikával megfestve, egy csontváz látható, amely egyes értelmezések 
szerint az emberiséget szimbolizálja. 
A freskó az egyenyészpontos lineáris perspektíva legszigorúbb szabályai szerint lett megszerkesztve, a bekarcolt 
enyészvonalak közelről nézve ma is láthatók a freskón. A horizont vonala a néző valóságos szemmagasságának megfelelően, a 
főjelenet alsó szintjén, a lépcső magasságában lett kijelölve, az enyészpont pontosan ennek felezőpontjában helyezkedik el. 
Ennek megfelelően, a mély, kazettás dongaboltozattal fedett, és kannelúrás pilaszterekkel, illetve az árkádívet tartó 
féloszlopokkal keretezett, fiktív kápolna tere erősen alulnézetből jelenik meg. A középtengelyt a Szentháromság alakjai 
uralják, az Atya és a Fiú között, mintegy kapocsként (vinculum) helyezkedik el a Szentlélek galambja. A megfestett építészeti tér 
olyan pontos, hogy annak hosszmetszete is kiszerkeszthető. Ebből kiderül, hogy a kétszintes kápolnatérben leghátul, az 
emelvényen áll az Atya, és előtte áll a kereszt, a Megfeszített alakjával. Mária és János még e kápolna terén belül, de a 
nézőhöz közelebb áll. Az átmenetet a kápolna fiktív tere és a néző valóságos tere között a két donátor alakja teremti meg. Ők 
ugyanis már a szent téren kívül, tehát valójában a valóságos templomtérben térdelnek a lépcsőn. A perspektíva pontos 
alkalmazása tehát lehetővé tette Masaccio számára, hogy a festmény teológiai tartalmát pusztán e komponálási módszer 
segítségével ragadja meg. 
 
 
 



V. 1. Azonosítsa a művet (alkotó, cím, mely 
század melyik felében készült, hol található)!  

(5 pont) 
 
 
Sebastiano del Piombo: 
Keresztvivõ Krisztus 
 
 
 
2. Jellemezze a kép ikonográfiai sajátosságát, 
ismertesse a téma eredetét és festői 
feldolgozásának itt megjelenő eszközeit! 
                                                                  (6 pont) 
 
A keresztvivő Krisztus elbeszélésbõl kiszakított, 
egyalakos ábrázolása Észak-Itáliában, a velencei Bellini-
követõk és a milánói Leonardo-tanítványok körében volt 
a leggyakoribb. Piombónak ezen a kései, 1535-40 körül 
készült alkotásán - nem utolsó sorban Michelangelo 
hatásával magyarázhatóan - az északi kultuszképek 
szelíd, meditatív hangulatát baljós drámaiság és súlyos 
monumentalitás váltja föl. 
 
 



B feladatlap 
                                                              ESSZÉKÉRDÉS                                                    (20 pont) 

Megoldás 
Az all’antica köznyelv kialakulása – építészet és kőfaragás Magyarországon a Jagelló-korban 
Írjon esszét a témáról! Ismertesse a korszak legjelentősebb művészeti emlékeit, mecénásait, 
jellemezze a stílus sajátosságait!  

  

 
 

 
  



Annak ellenére, hogy II. Ulászló nem fogott olyan nagyszabású építkezésekbe, mint elődje, és a művészet  más 
területein sem követte Mátyás művészetpártoló humanista szellemiségét, mégis azt mondhatjuk, hogy a Mátyás által 
Magyarországra hozott reneszánsz művészet a 16. század első évtizedeire tudott gyökeret verni, és kezdett egyre 
szélesebb körben követőkre találni. Az új stílusú művészet legfontosabb központja Buda mellett Esztergom  volt. Beatrix 
királyné ide vonult vissza Mátyás halála után, az érseki palotát az ő részére és az ő ízlésében építették át. Ebből az 
évtizedből valók a lakótoronynak  a négy sarkalatos erényt ábrázoló freskói . A humanista eszményeknek e jellegzetes 
alakjait antik építészeti elemekből kialakított, festett keretben ábrázolták. Stílusuk  itáliai mintaképeket sejtetnek. Beatrix 
után az esztergomi érsek, Bakócz Tamás  költözött be a palotába. Bakócz a századelő legnagyobb mecénása  volt, 
művészetpártolásában, fényűző megrendeléseiben Mátyást kívánta követni. Esztergom  az ő érseksége  alatt vált a 
humanizmus  és a reneszánsz  új központjává. A szent Adalbert székesegyház déli oldalán 1506-ban kezdte építtetni 
sírkápolnáját. Centrális, görög kereszt alaprajzú, kupolás kápolnát építtetett, az itáliai reneszánsz építészet 
legsajátosabb épülettípusát követve. Itálián kívül az első ilyen épület volt, hatása a szomszédos országokra – 
különösen Lengyelországra – óriási volt. A falak vörösmárvány burkolatának pilaszterei , párkányzata, akantuszindái, 
valamint az archivoltokat  díszítő kazettákba foglalt rozetták  a korabeli Itália legfejlettebb kőfaragó-stílusában 
készültek, mesterük minden bizonnyal itáliai volt. E pompás építészeti keret díszéül az érsekFirenzéből , Andrea 
Ferrucci műhelyéből hozatott fehér márványból faragott oltárt. A kápolna falszakaszait pilaszterek  keretezik, melyek 
párkányt tartanak, ezen fut körbe az érsek  latin jelmondatának felirata. A pilaszterek  között nyílnak az alacsonyabb, 
dongaboltozatos  térbővítmények. A párkányokon  lunettákat képezve ismétlődik meg a félkörív motívuma, ezeket a 
falmezőket kör alakú vakablakok töltik ki. A lunetták között kialakuló címerekkel díszített csegelyeken  nyugodott egykor 
a vasvázas, bronzlapokból álló kupola, mely sajnos elpusztult. A középkori Szent Adalbert székesegyházat az új 
bazilika építésekor, a 19. században lebontották a Bakócz-kápolnával  együtt, és az új templom mellékkápolnájaként 
építették fel újra. Ma is itt látható.  

Bakócz Tamás  műpártolását utódja, Szatmári György érsek  folytatta. Mielőtt esztergomi érsek lett volna, pécsi 
püspök volt. Pécsett Janus Pannonius püspöksége óta nagy hagyománya volt a humanizmusnak , ezt teljesítette ki 
Szatmári György püspök . Esztergomból , Bakócz udvarából hívott szobrászokat, akik megrendelésére elkészítették a 
pécsi székesegyház tabernákulumát. A szentségtartónak ez a firenzei  eredetű változata Mátyás idején kezdett 
elterjedni. Architektonikus alapformáját a két szélső pilaszter  adja, melyek párkányt tartanak, ezen pedig lunetta van. 
A középrész perspektivikusan szerkesztett, belső teret ábrázoló dombormű . Az egész tabernákulum tehát nem más, 
mint egy reneszánsz templom stilizált modellje, melyben angyalok őrzik Krisztus  testét. Hasonló monumentális 
szentségtartókat állíttatott a pesti plébániatemplomban  Nagyrévi András plébános illetve Pest városa (1507).  

Lázói János telegdi főesperesnek a gyulafehérvári székesegyházhoz épített kápolnája  (1512) ugyan nem mérhető a 
Bakócz-kápolnához , mégis fontos lépése a királyi központtól távol eső Erdély felé terjeszkedő reneszánsz 
művészetnek. Az épület szerkezete alapvetően gótikus, részleteiben azonban reneszánsz . Homlokzata  a bejáratot 
keretező pilaszterekkel , és a bejárat fölötti párkányzattal  az itáliai típusú homlokzatalakításra emlékeztet. 
Szobordíszeinek nagy része sajnos elpusztult, de a megmaradt részletek egy összetett, az antik mitológiát a keresztény 
hagyománnyal párhuzamba állító humanista programról tanúskodnak. 

A humanista műveltségű egyházi személyek mellett az ország nemesei közül a Báthoryak emelkedtek ki 
reneszánsz műpártoló megrendeléseikkel. Báthory István erdélyi vajda nyírbátori birtokán kastélyt, ferences kolostort  
és plébániatemplomot  (ma református templom) alapított, melynek építését utódai, I. és II. Báthory András fejezték be. 
A késő-gótikus, hálóboltozatos teremtemplom a Báthoryak családi temetkezőhelye volt. A 16. század elején készült 
tabernákulum, a papi ülőfülke, és a déli kettős kapu már a budai reneszánsz szobrászműhely munkája, akárcsak a 
ferences templom fa stalluma (ma a Nemzeti Múzeumban). Báthory II. András volt a megbízója egy Máriát a gyermek 
Jézussal  megjelenítő domborműnek . A félalakos kompozíció, Mária arctípusa, a Gyermek testének természethű 
megformálása és az antik keretdísz itáliai mester keze munkájára utal. Anya és fia minden mesterkéltség nélküli 
természetes egyszerűsége a reneszánsz szoborfelfogás legszebb magyarországi emlékévé avatja a Báthory-Madonnát. 

 


