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Hild József:  
Esztergomi bazilika
keletkezési idô: 1822–1866.
megtalálható: Esztergom, Magyarország

1846

A bazilika alaprajza


Hild József:  
Esztergomi bazilika

A nagy kolerajárvány Magyarországon



A lyoni (Franciaország)  
selyemszövôk felkelése

Lánchíd építésének kezdete



Az elsô vasútvonal  
Pest és Vác között

I. reformkori országgyûlés


A z épület főhomlokzatának középső tömbje timpanonnal zárt  
 korinthoszi oszlopcsarnok. Felette magas, oszlopokkal körül-

vett dobra emelt kupola látható. A tömbhöz árkádos átkötéssel egy-
egy torony csatlakozik.

Az épület alaprajza téglalap, amely nyújtott görögkeresztet foglal 
magába. A külső tömeget és a belső teret egyaránt a nagyméretű 
kupolának rendelte alá az építész.

A klasszicista irányzat jegyei főként az épület külsején jelent-
keznek. Az építész a főhomlokzat korinthoszi oszlopaival, az azokat 
koronázó timpanonnal, a klasszikus antik körtemplomhoz hason-
lító oszlopos dobra állított kupolával idézi leginkább az antik építé-
szetet. A belső térben átláthatóság uralkodik, mely szintén az irány-
zat sajátossága. Korinthoszi pilaszterek tagolják a falakat, melyeket 
mozaikok díszítenek. A kupola nagyméretű ablakain beáramló fény 
is az átláthatóságot erősíti.

A klasszicista építészekre az antik görög és római emlékek hatot-
tak. A keresztény templomoknak azonban más volt a szerepük mint 
az ókoriaknak. A hívők befogadására épültek. Ebből következik, 
hogy az antik tér- és tömegformálást nehéz volt összeegyeztetni a 
funkcióval.

A bazilika Duna felőli nézete
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A bazilika látképe a levegőből

A templom belső tere a kupolával

A nagy kolerajárvány Magyarországon


I. reformkori országgyûlés



A lyoni (Franciaország)  
selyemszövôk felkelése

Lánchíd építésének kezdete



Az elsô vasútvonal  
Pest és Vác között


Hild József:  
Esztergomi bazilika

1. Hild József édesapja, Hild János építész 
készítette el Pest városának első városren-
dezési tervét. Ezen a terven a mai buda-
pesti Szabadság tér helyére tervezte az Új 
Épületet, amely kaszárnyaként működött. 
Az 1848–49-es szabadságharcban részt vett 
magyarok közül sokakat itt végeztek ki.  
A Műelemzőben található épületek közül 
melyik található a Szabadság tér közelében?

2. Keress még Hild József által tervezett 
épületet! Milyen antik elemeket találsz raj-
tuk?

3. Ki építtette az esztergomi bazilika he-
lyén álló román kori templomot? Melyik 
része szerepel a román kori templomnak a 
Műelemző korábbi füzetében?

4. A klasszicista bazilikába egy korábban 
készült reneszánsz épületet építettek be, 
melyről szó volt az egyik Műelemzőben. 
Melyik az?

Az építkezést 1822-ben kezdték a román 
kori bazilika romjainak lebontásával. Hild 
József, klasszicista építész 1839-ben vette 
át a munkálatok vezetését. Az 1800-as évek 
első felében hazánk egyik legfoglalkozta-
tottabb építésze volt. A Bécsi Akadémián 
tanult, majd itáliai tanulmányúton képezte 
tovább magát.

NTK mûelemzô 7 oszt.indd   33 2007/06/28   15:52:54



1825 18341831 1842

34

Pollack Mihály:
Magyar Nemzeti Múzeum
keletkezési idô: 1837–1847.
megtalálható: Budapest, Magyarország

1846

A nagy kolerajárvány Magyarországon


Lánchíd építésének kezdete


I. reformkori országgyûlés



Pollack Mihály  
Magyar Nemzeti Múzeum


A lyoni (Franciaország)  
selyemszövôk felkelése


Az elsô vasútvonal  
Pest és Vác között

1. Milyen történelmi események kapcsolódnak a Nemzeti Múzeumhoz?

2. A magyar országgyűlés felsőháza is ülésezett a Múzeumban. Nézz utána a 
Műelemzőben, hogy pontosan meddig!

3. Milyen célt szolgált az ókorban a Pantheon? Nézz utána, hogy egy antik 
görög vagy egy antik római templomhoz hasonlít-e a múzeum!

A jobb oldali légi felvételen jól látható a téglalap alaprajzú épület szerkezete. Két udvarra tagolódik. Az  
 ezeket összekötő ponton, a bejárat mögött kupola látható. Az épület homlokzatán lépcsősor vezet a nyolc korint-

hoszi oszlopos, portikuszos bejárathoz. Bent széles lépcső vezet az első emeleti kupolateremhez és kiállítóterekhez.

A Nemzeti Múzeum külső és belső díszítése egyaránt utal a múzeum nemzeti jellegére. A portikusz  timpanon-
jának közepén Pannónia, Magyarország alakja trónol, kezében egy-egy babérkoszorúval, melyet jobbról a Tudo-
mány és Művészet, balról a Történelem és a Hírnév megszemélyesített alakjainak nyújt át. A jobb sarokban lévő 
alak a Dunát, a bal sarokban lévő a Drávát szimbolizálja. A főlépcső falait és mennyezetét 1875 óta Lotz Károly 
és Than Mór allegorikus freskói díszítik, melyeken a magyar történelem fontos alakjait és eseményeit ábrázolták.

A múzeum alapítása már a 19. század elején felmerült, amikor gróf Széchényi Ferenc a magyar nemzetnek 
akarta adományozni gazdag gyűjteményét, csak még épület nem volt annak elhelyezésére. I. Ferenc osztrák 
császár ekkor engedélyezte a múzeum létrejöttét. A francia forradalom nagy hatással volt a múzeumi építkezé-
sekre is. Utána jöttek létre Európa országaiban a közgyűjtemények, a mindenki által látogatható művészeti és 
természettudományos gyűjtemények. Pollack Mihály épülete is egy franciaországi múzeumtervet követett a két-
udvaros megoldással. A kupolaterem szerkezete megegyezik a római Pantheonéval, és Pollack hasonló szerepet 
szánt neki azzal, hogy jeles magyarok mellszobrát helyezte el benne. Az épület klasszicista stílusban épült, meg-
figyelhetőek rajta a görög-római építészet elemei – timpanon, korinthoszi oszlopos portikusz. A Magyar Nem-
zeti Múzeum a reformkori nemzeti öntudatot erősítette, és az épület máig fontos jelkép a magyar nép számára.

Pollack Mihály kupolaterve
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