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O k t a t á s i  H i v a t a l

I. 1. Határozza meg az alábbi művet (alkotó, cím)!  
Cézanne 
Mont Sainte-Victoire 

(2 pont) 
 
2. A kép segítségével jellemezze az alkotó művészetét! Milyen célokat tűzött ki 
maga elé? Milyen művészi megoldásokat alkalmazott e célok elérésére? 

(15 pont) 
Cézanne célja az volt, hogy az impresszionizmusból valami szilárdat, állandót alkosson, 
"a múzeumok művészetéhez hasonlót", de nem a tudományt hívta segítségül, hanem 
érzéki benyomásai rögzítésének új módszerét fokozatosan kísérletezte ki. 
Cézanne nagy motívuma a Saint-Victoire-hegy volt, amelyet a nyolcvanas évektől 
kezdett festeni. 
A közel és a távol a kép felületén azonos szintre kerül, és az egyes tárgyak körvonalai 
feloldódnak a kisebb ecsetvonásokból kialakított, megközelítőleg négyszögű színfoltok 
szövetében, amelyek a felületet alkotják. Cézanne képépítési módszere révén eljutott a 
reneszánsz óta Európában hagyományosnak tekintett ábrázoló festészet határáig, vagyis 
festményei nem az Alberti-féle metafora értelmében vett ablakok a valóságra, hanem sík 
felületek, amelyeken a valóság képe csupán motívumként tűnik fel. 
 A dolgok plaszticitását nem a fény-árnyékkal, a tónusok testiséget érzékeltető 
fokozataival akarta éreztetni. Elfogadta az impresszionista elvet, amely szerint a dolgok 
csupán színes látványként, valőr- és reflexviszonylatok hálózataként jelentkeznek. De ő 
festői eszközökkel végig akarta követni azt a folyamatot is, hogy miként éreztetik mégis 
e színfoltok, valőrök a tárgy élményét, hogyan tárgyiasulnak az alkotó nézés aktivitása 
révén. A modellálást nála - mint ahogy saját maga határozta meg - a modulálás váltotta 
fel. Rendkívül érzékeny, minden árnyalatra fogékony látással kereste meg a valőrök 
viszonylatait, és a színértékek ezernyi fokozatából építette fel festményeinek motívumait. 
 
 
II. Írja a kép alá festőjének nevét, és azt az irányzatot vagy 
művészcsoportosulást, amelyhez tartozik! (8 pont) 
1. Maurice Denis, szimbolizmus / Nabis 
2. Wilhelm Leibl, realizmus 
3. Renoir, impresszionizmus 
4. van Gogh, posztimpresszionizmus 
 
 
III. 1. Azonosítsa az épületet (alkotó, hely, az épület neve)! (3 pont) 
Antoni Gaudi, Barcelona, Mila-ház 
 
2. Készítsen rövid leírást a homlokzatról, mutasson rá alkotója építészeti 
elképzeléseire, formanyelvének sajátosságaira! (15 pont) 
Gaudinak, az épület alkotójának stílusát nehezen lehet bárhová besorolni. A szecesszióra 
jellemző szabad formálás megtalálható nála is. Ötemeletes, acélszerkezetű épület. 
Falazott üregekként egymáshoz kapcsolódó térsejtjeivel, szabálytalanul hajló felületeivel, 
egész megjelenésével olyan benyomást kelt, mintha sziklafalba vágott barlanglakások 
halmaza lenne. Mesterségesen létrehívott s műves részletekkel kiképzett, de 
szándékosan esetlegesnek tűnő természeti alakzat. 
Organikus formálás jellemzi. Kézműves gondossággal alakított épületei néha a természeti 
alakzatokhoz hasonulva a mintázott anyag kifejező erejével hatnak. 
 
IV. 1.  
Azonosítsa a művet (alkotó, cím)! (2 pont) 
Rodin: Balzac-emlékmű 
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2. Jellemezze a művész pályáját, szobrászi programját, formanyelvét! Említse 
meg legfontosabb alkotásait! (15 pont) 
Rodin szobrain nagy szerepet kapott a fény-árnyék, a festői hatás. Szobrain a fény 
némiképp hasonló szerepet játszik, mint a plein air festményeken, tehát formát lazít, 
feloldja a sziluettet. Az is az impresszionizmushoz közelíti Rodin szobrait, hogy nála is 
hiányzik a szilárd szerkezeti váz, a tulajdonképpeni szigorú kompozíció, gyakran rögzíti a 
mozgást, a hirtelen mozdulatot, a pillanatszerűt, a lebbenőt. E vonatkozásban szobrai 
Degas táncosnő-kompozícióinak a rokonai. Alkotásainak körvonala csak a legritkább 
esetben zárt, a plasztikus sommázást az érzékletes, puha mintázás helyettesíti. Márvány- 
és bronzszobrain is érződik, hogy a puha agyagban fogalmazódtak meg. Az idegesen 
megmozgatott felületeken vibrál a fény, átjárja a szobor bontott formáit. Az hogy nála a 
fény szinte a mintázás része, és a keresett pillanatszerűség, a tovatűnő benyomás 
rögzítése kétségkívül az impresszionizmushoz köti Rodin művészetét. 
Ugyanakkor eltér az impresszionista elvektől, mert művei túlnyomó része szimbolikus 
jelentésű, gyakran misztikus és a plasztikai jelentéssel egyenértékű bennük az érzelmi, a 
szimbolikus, az irodalmi jelentés. Míg Manet-nál a festői oldottság egyre inkább a vizuális 
önelvűséggel párosult, Rodin ellenkező utat járt meg, nála a szimbolikus, filozofikus 
tartalom határozza meg a plasztikai megoldást. Rodin művészete egyszerre érintkezik az 
impresszionizmussal és a szimbolizmussal, mint ahogy kortársa volt mindkét iránynak. 
Formavilága pedig némiképp a szecesszióval is rokon. 
 
V. Ki az alkotója? (5 pont) 
 
a) Bécs, Burgtheater Semper  

b) Brüsszel, Tassel-ház Horta 

c) Glasgow, Szépművészeti Iskola Mackintosh 

d) Bécs, Postatakarék-pénztár Otto Wagner 

e) Bécs, a Secession székháza Joseph-Maria Olbrich 

 
VI. Határozza meg a kép alkotóját, jellemezze a mű stílusát, tartalmát!  
(15 pont) 
Gustav Klimt 
Az osztrák Gustav Klimt a bécsi Sezession alapító tagjai közé tartozott. Portréin, 
tájképein és figurális kompozícióin is nagy felületeket borított be színes mustrákkal, 
amelyeket sokszor japán anyagminták alapján festett meg. A középkori művészetben is 
gyakori aranyalap használatát Klimt esetében a japán paravánok hatására vezetik vissza, 
de a díszítő jelleg mellett képein az arany szín kozmikus és transzcendens dimenziói is 
uralkodnak. 
Képeinek hangsúlyosan erotikus hangjában érződik a bécsi századvég kultúrájának az a 
vonulata, amelynek a pszichológiában a freudizmus volt a képviselője. Juditról Klimt két 
képet is festett, ez az első. Míg a bibliában a hős zsidó asszony, aki megmenti Izrael népét 
az asszírok pusztításától, ezen a képen kéjvágyó és erotikus nő. Ekkoriban elterjedt volt Judit 
témája, Oscar Wilde és Moreau is foglalkozott vele. 
 
VII. Esszéfeladat: Írjon elemzést az alábbi műről!  
Határozza meg az alkotót, a készítés idejét!  
Elemezze a kép formai sajátosságait, a festői eljárást!  
Mutassa be a téma jelentőségét a korszakban! (20 pont) 
Camille Pissarro, 1902 
Az impresszionisták művészetében gyakran találkozhatunk felülnézeti utcaképekkel, mint 
új, a nagyváros élményéhez kapcsolódó témával.  
Párizst az 1850-es évektől Haussmann báró építtette át modern világvárossá. Mintául a 
barokk városépítészetet vette, annak elveit valósította meg mindaddig példátlan 
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méretekben. A rendezés során a régi negyedeket átmetsző széles sugárutakat nyitottak, 
a sugárutak csomópontjain tágas tereket alakítottak ki. Megszervezték a közlekedést, 
kiépítették a közvilágítást, a vízellátást, a csatornázást, s számos középületet emeltek. 
 
Pissarro festménye az egyes motívumok gyors megragadásának érzetét kelti, a gyorsan 
változó napsütés következtében mutatkozó fény- és színviszonyok visszaadásával. 
Szállodája ablakából több ízben megfestette a Pont-Neuf széles passzázsán hömpölygő 
tömeget. A híd és a rakparti házak masszív tömbje, amit kis ecsetvonások foltjaival bont 
fel, a fényeffektusok tünékeny vibrálásában kel életre. 
Az impresszionizmus a modern művészet első jelentős forradalma volt. Az 
impresszionisták elsősorban a fény festői voltak, az adott dolgokat úgy ábrázolták, 
ahogyan adott pillanatban látták, ez az élmény vezette az ecsetjüket. A fény felbontja a 
színeket, a levegő rezgése elmossa a szilárd körvonalakat, a felületen reflex-hatások 
vibrálnak. Ebből a látásmódból következett a sajátos impresszionista festéstechnika: a 
vásznon apró, tiszta színfoltokat raktak egymás mellé, amelyek megfelelő távolságból 
nézve optikailag keverednek, és a szemlélőben kiváltják a megfelelő szín-benyomást. 
Az életből, elsősorban a városi életből vett jelenetek ábrázolására az esetlegesség, a 
kivágat-szerűség volt a jellemző, s ezt a komponálásmódot, vagy még inkább: a 
hagyományos komponálás elhagyását a fényképfelvételek ugyanúgy ösztönözték, mint a 
japán fametszetek. 
 


