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MŰVÉSZETTÖRTÉNETBŐL 
 
I. 1. Hol áll, mi a neve a képen látható épületnek? (2 pont) 

 
2. Nevezze meg építészét! (3 pont) 
 
3. Készítsen rövid leírást az épületről! Emelje ki stíluselemeit! (10 pont) 
 
4. Az alábbi alkotások közül melyek készültek az épülettel egy időben? 
Karikázza be betűjelüket! (5 pont) 
 

a) Strawberry Hill kastélya 
b) Boulle Newton-emlékmű terve 
c) Thorvaldsen: A három Grácia Cupidóval 
d) Szentpétervár, Izsák-székesegyház 
e) Rude: Marseillaise 

 
1. Brighton, királyi nyaraló (Royal Pavilion) 
2. John Nash 
3. A 19. század elején megjelenő keleties romantika, az „indiai stílus” egyik legkarakteresebb 
alkotása. Festői tömegét finoman ívelő hagymasisakok, szeszélyes formájú ablakok, a 
csipkézett loggiák, karcsú öntöttvas oszlopokon nyugvó erkélyek, dekoratív pártázatok 
gazdagítják. 
4. c, d 
 
 
 
II. Azonosítsa az alábbi épületeket (alkotó, hely, elnevezés)! 

(4 x 3 = 12 pont) 
 

1. Fót, plébániatemplom, Ybl Miklós 
2. Debrecen, református nagytemplom, Péchy Mihály 
3. Párizs, Étoile-diadalív, Chalgrin 
4. Kőbánya, csősztorony, Brein Ferenc 
 
 
 
III. 1. Mit jelent az „angolkert” kifejezés? Mikor, hol jelent meg Európában,  

melyek első példái? Említsen magyarországi angolkertet is! (5 pont) 
 
más néven: tájkert. A 18. század első felében Angliában kialakított kertépítési forma. 
Szemben a szabályos és szimmetrikus franciakertekkel, az angolkert szabálytalan 
alaprajzú. A tulajdonos házán vagy kastélyán kívül a kertekben számos más építményt is 
elhelyeztek, a fákat, bokrokat szabadon hagyták nőni, és egzotikus növényeket is 
betelepítettek. A kert és a környező természet határai egybemosódtak, és sokszor a 
megművelt vagy gazdaságilag hasznosított területek is a kert részei voltak. 
 
2. Mit neveznek „mór stílusnak” a 19. századi művészetben? Említsen 
magyarországi példákat! (5 pont) 
 
Mór stílus: a 19. sz. közepének a romantikához kapcsolódó stílusirányzata, mely a spanyol-
mór építészet formakincsét veszi át. Általában keleties épületeknél (pl. zsinagógák, 
görögkeleti templomok) alkalmazták. 

 

O k t a t á s i  H i v a t a l  



 
IV. 1. Hol áll, mi a neve a képen látható épületnek? (2 pont) 

2. Kik vettek részt tervezésében a 19. század folyamán? (3 pont) 
3. Jellemezze az épület tömegének kompozícióját, írja le tagolóelemeit, 
stílusjegyeit! (10 pont) 

 
1. Esztergom, prímási székesegyház (bazilika) 
2. A román-kor Szt. Adalbert székesegyház helyén 1822-től Kühnel Pál tervei szerint kezdték 
építeni. A munka vezetője és a tervek részbeni átalakítója Kühnel unokaöccse, Packh János 
volt. A koronázópárkányig ő építette fel a templomot. Packh halála után, 1839-től Hild 
Jószef vette át az irányítást, aki módosított a terveken és egységesebb formába zárva 
összefogta a tömeget, megnövelte a kupolát s átalakította a főhomlokzatot. 
3. Alaprajzi formája hossztengelye mentén megnyújtott görögkereszt. A hosszirányba eső 
keresztszárak közül a bejárat mögötti a hajónak felel meg, a másik tágasabb melléktér a 
kórus. A sarkokat a keresztszárak között a sekrestyék s a hajót közrefogó kápolnák töltik ki. 
A bal oldalon nyíló Bakócz kápolna a lebontott régi székesegyházhoz tartozott, Packh János 
telepítette át a mai helyére. A nagyszabású tér és a tömbszerűen zárt tömeg összhatását a 
kupola határozza meg. Annak központosító vonzása egységesíti az enteriőrt, s hatalmas 
méreteivel az uralkodik kívül is az épület fölött. A tömeghatásban játszott szerepét a tambur 
oszlopgyűrűje fokozza. A főhomlokzat a templom teljes szélességét elfoglaló, nyolcoszlopos, 
korinthoszi portikusz. Két oldalról összekötő átjárókkal egy-egy harangtorony kapcsolódik.  
 
 
 
V. 1. Azonosítsa a művet: alkotó, cím, lelőhely (3 pont) 

2. A szobrász egy magyar arisztokrata hölgy egész alakos portrészobrát is 
megfaragta. Ki ez a modell, hová, milyen együttesbe helyezték az alkotást, 
ki volt az építészeti környezet tervezője? (4 pont) 

 
3. Mutassa be a képen látható mű ikonográfiai sajátosságait, szimbolikus 
motívumait! (10 pont) 
4. Soroljon fel további három hasonló műfajú és funkciójú alkotást a 
művész munkásságából, és hármat a magyarországi emlékanyagból! (6 
pont) 

 
1. Antonio Canova: Mária Krisztina főhercegnő síremléke, a bécsi Augustinerkirchében 
2. Esterházy Leopoldina, Kismarton, Esterházy-kastély parkja: Leopoldina-körtemplom, 
Charles Moreau 
3. Canova műve – számos rokon témájú korabeli műalkotáshoz – a halál és a 
halhatatlanság újfajta szemléletét tükrözi: a keresztény jelképek visszaszorulnak, 
elmaradnak a barokk bonyolult allegóriái. Canova élőképszerű jelenetet formáz, amelynek 
építészeti kerete a piramis, a legősibb síremlék-forma. Kapuja felé allegorikus figurák 
menete vezet: az urnát a Kegyelet viszi, mögötte balra a Jótékonyság, jobbra a Gyász 
szárnyas alakja az Állhatatosság oroszlánjára támaszkodva. A kapunyílás felett a 
Boldogság tartja az elhunyt képmását, amelyet a halhatatlanság ősi szimbóluma, a saját 
farkába harapó kígyó vesz körül. 
4. Canova: XIV. Kelemen pápa síremléke, XIII. Kelemen pápa síremléke, Giovanni Volpato 
síremléke 
Ferenczy István: Kultsár-síremlék, Huber József: Nedeczky-síremlék, Bálint János 
gyulafehérvári síremléke, Kolozsvár, Mauks-mauzóleum



VI. Esszéfeladat: Írjon műelemzés az alábbi együttesről! Határozza meg az alkotót, 
a készítés idejét! Elemezze a művek formai sajátosságait, mutassa be a téma jelentőségét 
és a művek helyét a korszak szobrászatának történetében! (20 pont) 
 
 
Legfontosabb válaszelemek: 

● Izsó Miklós: „Táncoló paraszt”-sorozat 
● 1864-70 között mintázta kis méretű terrakotta táncoló figuráit 
● egy-egy figurára koncentrálva a térbeli mozgás érzékeltetése foglalkoztatta, 

amelyet a hellén művészet kontraposzt elvével ötvözött. 
● Virtuóz anyaghasználat 
● improvizatív lendület 
● szimbolikus erő: a nemzetre jellemző sajátosságokat, a belső függetlenséget,  

büszkeséget képes volt a szobrászat egyetemes nyelvén elmondani. 
 
Értékelési szempontok: 

● A témát megfelelő tájékozottsággal, világosan, átgondoltan fejti ki, tudásának 
meggyőző alkalmazásáról tesz tanúbizonyságot.  

● Ismeri a korszak fő építészeti irányelveit, alkotóit, azoknak a kor művészetében 
elfoglalt jelentőségét, az általuk képviselt stiláris sajátosságokat. Tudomása van a 
kor művészetének szélesebb, kultúrtörténeti beágyazottságáról.  

● Megfelelő szakszókinccsel rendelkezik.  
● Az írásmű megfelel az értekező szöveg műfaji, nyelvhasználati és stílusbeli 

normáinak. Szerkezete logikus: felvezeti, kifejti és lezárja a szöveget, lényegi 
állításait megfelelően kifejti, mondanivalójának elemei világosan kapcsolódnak 
egymáshoz, példái relevánsak, meggyőzőek. Gondolatmenetét képes összefoglaló 
következtetéssel lezárni, a korszak művészetét történetileg elhelyezni.  

 


