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A Neumann János Gimnázium diákjai ebben a félévben is útra keltek fővárosunkba, hogy egy 

napot a művészetek jegyében töltsenek el. 

 

A nap első állomása a felújított, 2018 novemberétől újra látogatható Szépművészeti Múzeum 

volt, melynek csodálatos épülete már a belépéskor mindenkit rögtön elbűvölt. 

A neumannos diákok két csoportban, két különböző kiállításba nyerhettek betekintést, rendkívül 

felkészült, tapasztalt és elhivatott tárlatvezetők segítségével, akik lelkesedésükkel, jól 

irányzott kérdéseikkel fiatal múzeumi látogatóinkat is magukkal ragadták, kit előbb, kit később. 

A kiállítások megtekintése után egy társasjáték várt a tanulókra - az 1945 óta raktárként 

használt, ám most teljesen rekonstruált Román – csarnokban - melyen a diákok „gyermeki” 

lelkesedéssel vettek részt és természetesen a végén mindenki nyert. 

 

A következő program a zene fellegvárában várta a diákokat, így a tanulók a 2002 – ben 

világörökség részévé vált Andrássy úton a Zeneakadémia felé vették az iránt.  

 

A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem 1907-ben épült kívül szürke, belül annál díszesebb 

palotája, tárt kapukkal várta az érdeklődő, kissé fázó diákokat. Az épület előcsarnokéban a 

belépőt sejtelmes fény és diszkréten hallható, lopakodó zenei hangok fogadták. A tanulók itt is 

két csoportban ismerkedhettek meg a mai napig is az alapító, Liszt Ferenc szellemét őrző 

intézménnyel, betekinthettek, helyet foglalhattak a Nagyteremben és a Solti György 

Kamarateremben, valamint egy mini-koncerten vehettek részt, melyen Váraljai Simon, az 

egyetem doktorandusza Bartók és Mozart darabokat adott elő hangszerén, zongorán. 

A tárlatvezetés végén megtudhattuk, hogy „a Zene szellem”, aki segíti és támogatja a jövő 

művészeit, természetesen itt lakik, valamelyik Zsolnay díszgömbben, melyet az egyetem tanulói 

felkeresnek, különösen vizsgák előtt. 

 

 
     - a Szépművészeti Múzeum                     és           a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem -  

 

 

 

 

 



 

                                             
                                       - középkori német felirat: der, die oder das? -  

 

 

 

 
- a Zene szelleme itt lakik                        vagy itt                                              vagy itt -  
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