Múzeumajánlók
Az Evangélikus Országos Múzeum (1051 Bp., Deák tér 4.) –
Luther öröksége című állandó kiállítása
Insula Lutherana, azaz evangélikus sziget – így nevezik a város
szívében lévő épületegyüttest. Valóban lelki-kulturális sziget ez a
kezdetektől. Itt már 1794-ben paplak, imaterem és elemi iskola állt.
A Deák téri templom közvetlen közelében ma az ország egyik legjobb
egyházi gimnáziuma, mellette pedig óvoda, könyvesbolt és 1979 óta
múzeum is működik. A 2016 őszén átadott, megújult múzeumba élmény
már belépni is a különleges spalettákkal zárható ablak-ajtósoron.
Az előtérben először A ház meséje című rövid, különleges,
felnőtteknek és gyermekeknek egyaránt érdekfeszítő rajzfilmet érdemes
megnézni a templom és a múzeum történetéről (majdnem 2 perces ízelítő
látható belőle a neten https://www.youtube.com/watch?v=YrmnuwLNs4g).
A kiállítás nagy témái: a templom, az iskola és a családi otthon. A középpontban Luther saját kezű
végrendelete és digitális bemutatása áll, mely az Evangélikus
Levéltár legnagyobb kincse. Az iratot 1815-ben Jankovich Miklós
műgyűjtőtől kapta ajándékba az evangélikus egyház. Az
információt rejtő korongokat a tárló lapjába behelyezve és
cserélgetve magunk tanulmányozhatjuk a kivetítőn a magyar
fordítást vagy a tanúk személyét, Luther és családja életét.
Több más digitális alkalmazást is létrehoztak. Kipróbálható
egy preparált orgona is, melyen 12 orgonaművet lehet
sokféleképpen megszólaltatni a regiszterkapcsolókkal.

A tárlókban lévő hagyományos múzeumi tárgyak között is
sok a meglepő darab: pl. egy soha fel nem épült templom
belsejének a makettja. A tervek szerint evangélikus és református istentiszteletre felváltva használt
volna a két felekezet.

A fiókok mindegyike rejt valamit: pl. Kossuth növénygyűjteményét; egy kedves, színes, régi
ábécéskönyvet; két most készült érdekes fa kirakós játékot.
Az egykori légópince új tereiben van most helye időszaki kiállításoknak, múzeumpedagógia
foglalkozásoknak és a Sztehlo–Keken emlékszobának. A két evangélikus lelkész szolgálataira emlékezve
egy óvóhelyet rendeztek be élethűen (félhomály, dohos szag, korabeli tárgyak). A digitális technika itt
is működik: a kannába kukkantva, a képkeretben, a bőröndben a bp-i ostrom megpróbáltatásainak
rövid képsorait láthatjuk.
A kiállítás viszonylag kicsi, meghitt, de látványos és elegáns termeiben nagyon sok ismeretet
szerzünk, és megható dolgokkal
szembesülünk… Lelkesítő a más
felekezetűeknek, mint nekem is.
Három órát töltöttem ott, pedig
nem is olvastam, néztem végig
mindent.
A múzeum kedves dolgozói azt
kérik, hogy gyermekcsoportokkal
előzetesen jelentkezzenek be, mert
csak akkor tudnak egész biztosan
tárlatvezetést
is
adni
(eominform@gmail.com).
Tamás Szilvia

A Bibliamúzeum állandó kiállítása
(1092 Bp., Ráday u. 28.)
A Református Egyház múzeuma 1988-ban nyílt meg. Akkor különlegesnek számított, nem is

volt párja Európában, csak Amszterdamban. 2011 óta nem látogathattuk; vártuk a felújítás
eredményét.
Elsőként a hangulatos Bibliás Könyvesbolt készült el 2012-ben. Mellette, szintén a régi
múzeum területén, időszaki tárlatok helyét alakították ki. 2017 januártól pedig végre az új állandó
kiállítás is látogatható az alagsorban!
A korszerű, új kiállítás a Biblia belső világát mutatja be, és arra a kérdésre keresi a választ:
Miért fontos napjainkban is ez a könyv? Minden korosztály talál élményt és új ismeretet is, ha
végigsétál.
A Teremtés teremben a
nagy körasztal mellé telepedve
meghallgathatjuk
a
tárlatvezetőtől az információkat.
A
kisgyerekek
közben
a
bárkában foglalatoskodhatnak,
a
nagyobbak
egy
bárka
makettet rakhatnak össze. A
sarokparavánon a Bibliát, mint
„nyitott könyvet” modellezték
kivehető mappákkal. A 3.

sarokban egy számítógépen is lehet ismereteket feldolgozni (pl. a mappákhoz kapcsolódó érdekes
feladatokat).
A Nagytermet egy tekercset idéző, hullámvonalú, tárlókkal, szövegekkel borított paraván osztja két
folyosóra. A baloldali folyosón az Ószövetség világa elevenedik meg, majd visszafelé az Újszövetség
kora.

A Kisteremben a korai
keresztyén
közösségek
emlékei láthatók és a Heródes
által újjáépített templom
makettje. (A makett fölé
vetített
virtuális
templomtérben
8
bibliai
történet
helyszínét
kereshetjük meg „sétával”, mely történetek 1-1
percben grafikával és szóban is megelevenednek.)

A történeti hűséget eredeti régészeti leletek és
másolatok
adják
(egy
nyitott
tárló
edénymásolatait kézbe is lehet venni!). Érdekes
interaktív feladatok és vetített filmek (pl. a
Jézus korabeli hajó feltárásáról) gazdagítják a
kiállítást, néhány különleges, szép megoldás
pedig érzelmileg is közelebb viszi a látogatót a
Biblia világához.
Tamás Szilvia

Az ószövetségi folyosóról a kivonulásra
emlékeztető ajtófélfa szemöldökfája átnyúlik az
újszövetségi térbe

