
Propedeutika-teszt 4. 

Értelmezéstanok, megközelítések 



2 TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0052 – Propedeutika-alprojekt  

1. Melyik művészettörténeti paradigma (megközelítés) kulcsszava lehet a 

fejlődési sor? 

 

 

 

a) forma- illetve stílustörténeti 

b) ikonológiai 

c) hermeneutikai 

d) recepcióesztétikai 

 

 

Propedeutika-teszt 4 (1) 



3 TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0052 – Propedeutika-alprojekt  

1. Melyik művészettörténeti paradigma (megközelítés) kulcsszava lehet a 

fejlődési sor? 

 

 

 

a) forma- illetve stílustörténeti 

b) ikonológiai 

c) hermeneutikai 

d) recepcióesztétikai 

 

 

Propedeutika-teszt 4. (1) 
megoldás 



4 TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0052 – Propedeutika-alprojekt  

2. Melyik jelentős művészettörténész alkotta meg a jelentésértelem 

[Phanomensinn] fogalmát? 

 

 

 

a) Alois Riegl 

b) Erwin Panofsky 

c) Theodor Hetzer 

d) Meyer Schapiro 

 

 

Propedeutika-teszt 4 (2)  
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2. Melyik jelentős művészettörténész alkotta meg a jelentésértelem 

[Phanomensinn] fogalmát? 

 

 

 

a) Alois Riegl 

b) Erwin Panofsky 

c) Theodor Hetzer 

d) Meyer Schapiro 

 

 

Propedeutika-teszt 4 (2)  

megoldás 



6 TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0052 – Propedeutika-alprojekt  

3. Melyik híres könyv vált a stílustörténet-írás névadójává?  

 

 

a) Erwin Panofsky: Das Problem des Stils in der bildenden Kunst 

b) Jan Bialostocki: Stil und Ikonographie 

c) Alois Riegl: Stilfragen  

d) Goerthe: Einfache Nachahmung, Manier, Stil  

 

 

 

Propedeutika-teszt 4 (3)  



7 TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0052 – Propedeutika-alprojekt  

3. Melyik híres szöveg vált a stílustörténet-írás névadójává?  

 

 

a) Erwin Panofsky: Das Problem des Stils in der bildenden Kunst 

b) Jan Bialostocki: Stil und Ikonographie 

c) Alois Riegl: Stilfragen  

d) Goerthe: Einfache Nachahmung, Manier, Stil  

 

 

 

Propedeutika-teszt 4 (3)  

megoldás 



8 TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0052 – Propedeutika-alprojekt  

4. Kitől származik a „szimbolikus forma” művészettörténeti fogalma? 

 

 

 

a) G. W. Fr. Hegel 

b) August Schmarsow 

c) Hans Sedlmayr 

d) Ernst Cassirer 

 

Propedeutika-teszt 4 (4)  
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4. Kitől származik a „szimbolikus forma” művészettörténeti fogalma? 

 

 

 

a) G. W. Fr. Hegel 

b) August Schmarsow 

c) Hans Sedlmayr 

d) Ernst Cassirer 

 

Propedeutika-teszt 4 (4)  

megoldás 



10 TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0052 – Propedeutika-alprojekt  

5. Kinek a nevéhez fűződik az  általa kifejlesztett művészettörténeti 

módszer alábbi megfogalmazása: „....a szemléletileg megragadott 

alapkoncepcióból (és a hozzá hierarchikusan kapcsolódó másod- és 

többedrendű koncepciókból) a műalkotás konkrét alakjának egy 

szemléletes folyamatban, lépésről lépésre haladó és minden részletre 

kiterjedő kibontakoztatása”? 

  

 

a) Erwin Panofsky 

b) Aby M. Warburg 

c) Hans Sedlmayr 

d) Heinrich Wölfflin 

 

 

 

Propedeutika-teszt 4 (5)  
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5. Kinek a nevéhez fűződik az  általa kifejlesztett művészettörténeti 

módszer alábbi megfogalmazása: „....a szemléletileg megragadott 

alapkoncepcióból (és a hozzá hierarchikusan kapcsolódó másod- és 

többedrendű koncepciókból) a műalkotás konkrét alakjának egy 

szemléletes folyamatban, lépésről lépésre haladó és minden részletre 

kiterjedő kibontakoztatása”? 

  

 

a) Erwin Panofsky 

b) Aby M. Warburg 

c) Hans Sedlmayr 

d) Heinrich Wölfflin 

 

 

 

Propedeutika-teszt 4 (5) 
megoldás  



Az értelmezés tárgya Az értelmezés aktusa 

elsődleges v.természetes 

képtárgy 

a) tárgyi 

b) kifejezésbeli 

együttesen a művész mo- 

tívumok világát alkotják 

másodlagos v. 

konvencionális képtárgy  

mely az ábrázolások, 

történetek és allegóriák világát 

alkotja 

belső jelentés v. tartalom 

mely a „szimbolikus” értékek 

világát alkotja 

Propedeutika-teszt 4 (6) 
 

6.  Egészítse ki Panofsky réteg-

modellje alapján az értelmezés  

aktusára vonatkozó rubrikákat!       



Az értelmezés tárgya Az értelmezés aktusa 

elsődleges v.természetes 

képtárgy 

a) tárgyi 

b) kifejezésbeli 

együttesen a művész mo- 

tívumok világát alkotják 

preikonografikus leírás 

másodlagos v. 

konvencionális képtárgy  

mely az ábrázolások, 

történetek és allegóriák világát 

alkotja 

ikonográfiai elemzés 

belső jelentés v. tartalom 

mely a „szimbolikus” értékek 

világát alkotja 

ikonológiai interpretáció 

Propedeutika-teszt 4 (6) 
megoldás  

6.  Egészítse ki Panofsky réteg-

modellje alapján az értelmezés  

aktusára vonatkozó rubrikákat!       



Propedeutika-teszt 4 (7) 
 

7.  Egészítse ki Panofsky réteg-

modellje alapján az értelmezés  

korrektívumaira vonatkozó 

rubrikákat!       

Az értelmezéshez szükséges 

felkészültség 

Az értelmezés 

helyesbítésének eszköze (a 

hagyományok története 

mindennapi tapasztalat 

(tárgyak és események 

ismerete) 

irodalmi források ismerete 

(tájékozottság meghatározott 

témák és fogalmak körében) 

szintetikus intuíció (az 

emberi elme 

alaptöürekvéseinek ismerete, 

melyet eleve meghatároz a 

személyiség pszichológiája és 

„Weltanschauung’-ja) 



Propedeutika-teszt 4 (7) 
megoldás  

7.  Egészítse ki Panofsky réteg-

modellje alapján az értelmezés  

korrektívumaira vonatkozó 

rubrikákat!       

Az értelmezéshez szükséges 

felkészültség 

Az értelmezés 

helyesbítésének eszköze (a 

hagyományok története 

mindennapi tapasztalat 

(tárgyak és események 

ismerete) 

a stílusok története (annak 

ismerete,ahogy különböző 

tört.i feltételek között a 

meghatározott tárgyakat és 

történéseket formákkal 

kifejezik) 

irodalmi források ismerete 

(tájékozottság meghatározott 

témák és fogalmak körében) 

a típusok története (annak 

ismerete, ahogy kbző tört.i 

felt.k.  a meghatározott 

témákat és fogalmakat 

tárgyaal és eseményekkel 

kifejezik 

szintetikus intuíció (az 

emberi elme 

alaptöürekvéseinek ismerete, 

melyet eleve meghatároz a 

személyiség pszichológiája és 

„Weltanschauung’-ja) 

a kultúra jelenségeinek v.” 

szimbólumainak” története 

(annak ismerete, ahogy kbző 

tört.i felt.k.  az emberi elme 

törekvéseit meghatározott 

témákkal és fogalmakkal 

kifejezik 



Propedeutika-teszt 4 (8) 
 

8. Melyik híres művészettörténész nevezte magát – a szakmai közösségtől 
megkülönböztető módon – „képtörténésznek” és vonta be vizsgálódásaiba még 
a kortárs sajtófotókat is?  
  
a) Alois Riegl 

 
b) Charles de Tolnay 

 
c) Aby M. Warburg 

 
d) Meyer Schapiro 

 
 
 

 



Propedeutika-teszt 4 (8) 
megoldás  

8. Melyik híres művészettörténész nevezte magát – a szakmai közösségtől 
megkülönböztető módon – „képtörténésznek” és vonta be vizsgálódásaiba még 
a kortárs sajtófotókat is?  
  
a) Alois Riegl 

 
b) Charles de Tolnay 

 
c) Aby M. Warburg 

 
d) Meyer Schapiro 

 
 
 

 



Propedeutika-teszt 4 (9) 
 
 

9. Melyik művészettörténeti megközelítés fontos tézise a következő: „Minden 
műalkotás számos ponton befejezetlen ... ez konstruktív és szándékolt 
befejezetlenség. [... ]a műalkotás koherenciára tart igényt – ez teszi üres 
helyeit fontos ízesülési pontokká, az értelemkonstitúció ösztönzőivé.“  
  

 
a) ikonológiai  

 
b) befogadásesztétikai 

 
c) stílustörténeti 

 
d) szemiotikai 

 
 
 

 



Propedeutika-teszt 4 (9) 
megoldás 
 

9. Melyik művészettörténeti megközelítés fontos tézise a következő: „Minden 
műalkotás számos ponton befejezetlen ... ez konstruktív és szándékolt 
befejezetlenség. [... ]a műalkotás koherenciára tart igényt – ez teszi üres 
helyeit fontos ízesülési pontokká, az értelemkonstitúció ösztönzőivé.“  
  

 
a) ikonológiai  

 
b) befogadásesztétikai 

 
c) Stílustörténeti 

 
d) szemiotikai 

 
 
 

 



Propedeutika-teszt 4 (10) 
 

10. Mind Duccio, mind Simone Martini Maesta-képe Sienában készült 1310-1315  körül. 

Melyik az az összefüggés közöttük, amelyet a művek összehasonlító vizsgálatában Hans 

Belting hangsúlyoz? 

 

a) a  stílus finom különbségei  

b) a funkció különbségei (oltár a templomban vs. falkép a városi tanács termében)   

c) az ikonográfiai tárgy (a trónoló Madonna) rokonsága 

d) a festéstechnika (arany és tempera fatáblán vs. freskó) különbségei 

 
  

 
 

 
 
 

 



Propedeutika-teszt 4 (10) 
megoldás  

10. Mind Duccio, mind Simone Martini Maesta-képe Sienában készült 1310-1315  körül. 

Melyik az az összefüggés közöttük, amelyet a művek összehasonlító vizsgálatában Hans 
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Propedeutika-teszt 4 (11) 
 

11. Melyik híres művészettörténész nevezte magát – a szakmai közösségtől 
megkülönböztető módon – „képtörténésznek” és vonta be vizsgálódásaiba még 
a kortárs sajtófotókat is?  
  

 
a) Charles de Tolnay 

 
b) Erwin Panofsky 

 
c) Aby M. Warburg 

 
d) Meyer Schapiro 

 
 
 

 



Propedeutika-teszt 4 (11) 
megoldás  
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