
 

Élménybeszámoló a Szépművészeti Múzeumban tett látogatásról 

A 9. évfolyammal tanulmányi kiránduláson vettünk részt 2022. szeptember 16-án, a 

Szépművészeti Múzeumban. Izgatottan vártam, főleg azért is, mert régen jártam rajzszakköre, 

és kíváncsi voltam a festményekre, szobrokra. 

Tömegközlekedéssel mentünk fel Budapestre, ami már magában jó buli volt. 

Még soha nem jártam ebben a múzeumban. Nekem már maga a bejárata is tetszett, azokkal a 

hatalmas oszlopokkal. 

 

Mikor beléptünk nagyon megfogott a látvány, nagyon tetszett az egésznek az elrendezése. 

 

Utána elindultunk az egyiptomi kiállítás felé, először pici szobrokat tekintettünk meg, ezt 

követően agyagból készült edényeket csodálhattunk. 

        

Mikor tovább mentünk láttunk egy nagy szarkofágot, ebbe temették a fáraókat, ezek főleg 

égetett agyagból készültek, amik nagyon díszesek voltak. 



 

 

A tároló mellett mumifikált testet láttunk, amely a holttestek tartósítására szolgáló eljárás. Ezt 

leginkább az ókori Egyiptomban alkalmazták. 

 

Ezt követően arcokat formáló szobrokat néztünk, elég furcsán néztek ki, nagyon valósághűek 

voltak. Véleményem szerint kicsit ijesztőek is, volt néhány, amitől meg is ijedtem. 

                        

Ezután különböző szobrokat tekintettünk meg. Itt is volt arcot ábrázoló, meztelen alakot 

ábrázoló, illetve sírszobor is. A sírtáblák általában téglalap alakúak voltak, a főoldalon az 

elhunyt alakja jelent meg. Ezen kívül itt látható volt egy rekonstruált római mozaik is. 



 

                      

 

Felmentünk az emeletre, ahol Magyarország művészetét néztük meg. Itt festményeket 

láthattunk a középkorból és a barokk korból. Nekem inkább ezek tetszettek jobban. A 

festmények nagyon sok mindent ki tudnak mutatni, leginkább érzéseket, gondolatokat, a 

művész fantáziáját is. 

Többször is láthattuk Jézus Krisztust – volt, hogy vitte a keresztet és sok olyan kép is volt ahol 

a keresztre volt feszítve. 

           



 

Mentünk még egy emeletet, ahol szintén festményekkel találkozhattunk, de szobrok is 

láthatóak voltak. Ezek is nagyon tetszettek nekem, bár láthattunk a mai kor emberének elég 

furcsa alkotásokat is. 

Először kinevettük ezeket, majd jóval utána gondolkodtunk el, hogy mit is jelenthetnek az 

akkori és a mostani emberek számára is. 

Összességében nekem nagyon tetszett ez a kirándulás, a múzeum, a kiállítások, és a 

tömegközlekedésen utazni is nagy élmény volt. 

Remélem, a gimnáziumi éveim alatt még sok ilyen programon vehetek részt, hiszen ezek 

nagyszerű lehetőségek a tudásunk bővítésére. 

           

 

Készítette: Nagy Tímea Hajnalka 9.b 


