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H ASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
A füzetben található feladattípusokat a következő piktogramokkal

Kedves ……………………..............................................………….!

jelöltük:

(írd ide a neved!)

Beszéljétek meg!

A kezedben tartott füzet a Pesti Vigadó épületének és
Írj, rajzolj, karikázz, húzz alá!

történetének játékos felfedezésére hív.
A Duna-korzó impozáns épülete nagyon is mai, modern
igényeket

Fotózz!

kiszolgáló

létesítmény,

amely

története

során számos izgalmas funkciót töltött be a különböző
korokban.

Gondold át!

Nem csak történelmi szempontból és elméletben vizsgálódunk, valóban végigjárjuk a Magyar Művészeti
Akadémia székházaként, összművészeti központként

Kézműves feladat

működő épületet. Az út során az is kiderül, milyen
nevekkel illették, vagy milyen jeles eseményeknek
adott otthont.

Felfedezős feladat

Bízunk benne, hogy sikerül izgalmas információkat
megosztanunk Veled és a füzetben található sokféle
Idővonal

feladatot – rajzolós, gondolkodós, felfedezős, egymás-

Az oldalak tetején húzódó idővonalon a Pesti Vigadó és elődje, a

sal megbeszélős, kitéphető-hajtogatós – szórakoztató-

Redoute történetének legfontosabb állomásait gyűjtöttük egybe.

nak találod majd. Ne aggódj, ha valamire nem találsz

Használhatjátok segítségként a feladatok megoldásaihoz is!

választ, a „végén” mindenre fény derül...
Ha szívesen szereznél még több „Vigadó-élményt",

Tudtad-e?
Ezekben a szövegbuborékokban érdekességeket gyűjtöttünk

keresd fel honlapunkat és jelentkezz játékos foglalkozásainkra!

össze nektek.

Fedezzük fel együtt a Vigadót!
Jó szórakozást kívánunk!
Keresd meg!
A távcsővel az épület apró részleteinek felfedezésére hívunk.

A Pesti Vigadó csapata
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Ahogyan elindultatok felfelé a lépcsőn, biztosan ti is észrevettétek, hogy
egy hatalmas falkép helyezkedik el a középpontban.
Tudtad-e?
A Díszlépcső falfestményeinek elkészítése

Nézzétek meg jól a jelenetet! Mit gondoltok, melyik rege szerepel rajta?

Than Mór és Lotz Károly festőművészek
első megbízása volt. Ezzel a Pesti Vigadó
lett az első, hivatalos megrendelésre
kifestett középület Pesten. Than és Lotz a
Magyar Nemzeti Múzeum lépcsőházának
kifestésén is együtt dolgozott.
A munkálatok költségeit állami ösztöndíj
fedezte, azzal az egy kikötéssel, hogy az
alkotások magyar rege témájában szülessenek meg.
Milyen magyar regéket ismertek?

Keresd meg!

Alább a mese két főszereplőjének neveit láthatjátok, de úgy, hogy a szavak betűit
összekevertük. Fejtsétek meg a rejtvényt! Keressétek meg a képen a két főhőst!
népi olasz tündér …………………….....…….………. árus légy …….....…………………………………………..

A képen a rege fontos tárgyai is megjelennek, a festő azonban kissé elrejtette
őket. Észreveszitek a koronát, a lehullott almákat és a királyi várat?
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II. EMELET

FALFESTMÉNYEK

© Fortepan/Lissák Tivadar

Tudtad-e?
A Díszterem két
oldalán elhelyezett
szoboralakok Álmos,
Árpád, Töhötöm és
Kond alakjait jelenítik
meg.
Helyükön eredetileg
nőalakok álltak,
amelyek a csárdás,
a polonéz, a fandangó
és a menüett táncokat
személyesítették meg.

Fejtsétek meg a következő keresztrejtvényt, amely a Pesti
Vigadó érdekességeit rejti!
Egy kis segítség: a megoldásokkal vagy találkoztatok

Nézz körbe, keresd meg a teremben

már utatok során, vagy pedig az épületben továbbha-

helyet foglaló vezérek szoborfiguráit!

ladva leltek rájuk. Használjátok a füzetet az információgyűjtéshez!
1.

A Díszlépcsőház egyik allegorikus nőalakja.

7.

A Redoute tervezője.

2.

A Díszlépcsőház falképének egyik főszereplője.

8.

Pest, Buda, ….. és a Margitsziget egyesítésével a Pesti

3.

A Vigadó földszintjén található zongora megálmo-

Vigadó egykori kistermében született meg 1873-ban
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dója.
4.

Budapest.

A Pestet és Budát összekötő első híd építésének

9.

vezetője, Clark Ádám is részt vett a Pesti Vigadó

10. A Díszteremben található négy vezér közül az egyik.

főhomlokzatán található oszlopok anyagának kivá-

11.

lasztásában. Melyik budapesti híd az ő fő munkája?
5.

Hagyományos magyar díszítőmotívum, amely az építészetben csak a Pesti Vigadóban található meg.

6.
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A Pesti Vigadó elődjének tartott épület.
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A Vigadó épületének tervezője.
Mesékből is ismert, „igazságos” magyar királyunk,
akinek portrészobra a Vigadó homlokzatán is megtalálható.

12. A Vigadó a Magyar…… székháza.

1867
Koronázási
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bankett
Ferenc József
magyar királlyá
koronázásakor

Ha a sárga mezőkbe kerülő betűket helyes sorrendbe teszed, kiderítheted, mi volt a Pesti Vigadó
híres elnevezése, amellyel már a XIX. század óta illették az épületet.
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IDŐVONAL KIÁLLÍTÁS
Ha a Panoráma terasz felé indultok, egy érdekes folyosóra értek.
Itt található az épület egyetlen, állandó kiállítása, a Pesti Vigadó
Idővonal. Ezen a folyosón a látogatók a Pesti Vigadó történetének legizgalmasabb állomásaival ismerkedhetnek meg.

Az ajtón belépve balra találjátok a pesti Redoute épületét! Nézzétek meg jól a képet! Ismertek ma is álló, hasonlóan kinéző épületeket a városban vagy az országban?

Járjátok végig figyelmesen a kiállítást, és
keressétek meg, melyik képre illenek a

VI. EMELET

következő tárgyak!
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