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Hamarosan 3D-s látogatást tehe-
tünk a Maros Megyei Múzeum 
különböző részlegein. Például 
látható lesz a Kultúrpalota elő-
terme, nagy- és kisterme, Tükör-
terme, illetve a román modern 
művészeti galéria – tájékoztatott 
Soós Zoltán múzeumigazgató.

 » ANTAL ERIKA

N oha a múzeumok is zárva 
tartanak a koronavírus-jár-
vány elharapódzása miatt, a 

tudományos munka nem szünetel. 
A kutatásban dolgozó muzeológu-
sok dolgoznak, akinek a munkája 
megengedi, az otthon, mások az 
intézmény falai között. A marosvá-
sárhelyi Kultúrpalotában az orgona 
felújítása sem szünetel.

Hamarosan 3D-s látogatást tehe-
tünk a Maros Megyei Múzeum kü-
lönböző részlegein. Például látható 
lesz a Kultúrpalota előterme, nagy- 
és kisterme, Tükörterme, illetve a 
román modern művészeti galéria 
– tájékoztatott Soós Zoltán múze-
umigazgató, aki érdeklődésünkre 
elmondta, most készül a program, 
amely révén bárki betekinthet a 
múzeumokba, megnézheti a kiál-
lításokat. Azt is lehet majd tudni, 
hogy hány virtuális látogatója volt 
a kulturális intézménynek.

Az igazgató arról is beszámolt, 
hogy a világhálón szeretnék be-
mutatni mindazokat az újdonsá-

gokat, amelyet eddig még nem 
volt alkalmuk az érdeklődőknek 
bemutatni. Például 2019 végén fe-
jeződött be egy több mint tízéves 
kutatási projekt, amely a maros-
vásárhelyi várban feltárt gótikus 
és reneszánsz kályhák bemutatá-
sát és restaurálását tűzte ki célul. 
Ezek közül elsőként egy 15. század 
elejéről származó, Zsigmond ki-

rály korabeli kályhát rekonstruál-
tak, ami a Vármúzeum épületében 
lesz látható. A kályha szinte vala-
mennyi eleme előkerült töredékes 
állapotban, ezek felhasználásával 
készült el a rekonstrukció. A resta-
urálási munkálatokat Orbán Lívia 
végezte, míg a helyreállítás Péter 
Alpár kerámiaművész munká-
ját dicséri. A kályha a legkorábbi 
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Virtuálisan látogatható lesz a Kultúrpalota

Virtuálisan látható lesz a Kultúrpalota előterme, nagy- és kisterme, Tükörterme
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ilyen jellegű rekonstrukció Ro-
mániában.

A nagyterem több mint száz 
éves, műemlékjellegű orgonájá-
nak felújításával jól haladnak, 
hamarosan be is fejezik – vála-
szolta érdeklődésünkre Soós Zol-
tán, hozzátéve, hogy eredetileg 
ünnepi rendezvénnyel szerették 
volna újra használatba venni az 
értékes hangszert, de most más 
formát keresnek az ünneplésnek, 
valószínűleg online módon kerí-
tenek rá sort. A marosvásárhelyi 
Kultúrpalota orgonáját Bernády 
György polgármestersége idején, 
1911. december 30-án rendelték 
meg Rieger Ottó orgonagyárából. 
A hangszerért 47 690 aranykoro-
nát fi zettek, és 1913. július 15-én 
adták át. Első orgonaművésze 
Zsizsmann Rezső volt, őt követte 
Metz Piroska, Csíky László, Koz-
ma Mátyás, majd jelenlegi mű-
vésze, Molnár Tünde. A hangszer 
63 regiszterével és 4500 sípjával 
egy egész szimfonikus zenekart 
képes utánozni. Valamennyi síp-
sornak és sípnak sajátos hangzá-
sa van, amivel egy-egy hangszert 
tud utánozni, annyira gazdag 
hangszínekben. Romantikus or-
gona, amely a gyártás időszaká-
ban, 1911-ben technikailag nagy 
újdonságot jelentett, és amelyet 
ma is csodálat övez az orgonamű-
vészek, orgonaépítők és zeneked-
velők részéről. A szászhermányi 
orgonaépítő és -javító műhely irá-
nyításával végzik a felújítást.

 » Elsőként egy 
15. század ele-
jéről származó, 
Zsigmond király 
korabeli kályhát 
rekonstruáltak, 
ami a Vármúze-
um épületében 
lesz látható. 

 »   KISS JUDIT

Régi klasszikusok, irodalmi adaptá-
ciók, ifj úsági, rajz-, mese- és doku-

mentumfi lmek érhetőek el ingyenesen 
online: a Nemzeti Filmintézet így járul 
hozzá a koronavírus-járvány miatt be-
vezetett digitális oktatáshoz és az ott-
hon maradni kényszerülők tartalmas 
szórakozásához. A Nemzeti Filmin-
tézet (NFI) összesen 90 fi lm ingyenes 
online hozzáférését biztosította. A vá-
logatásban irodalmi alkotások fi lmvál-
tozatai, fontos történelmi, ifj úsági és 
animációs fi lmek szerepelnek, melyek 
felhasználhatók a magyar irodalom, 
történelem és médiaismeret online ok-
tatásához, továbbá hozzájárulhatnak 
a tartalmas kikapcsolódáshoz is.

Irodalom, történelem
Az irodalmi klasszikusok válogatás-
ban a legkiemelkedőbb írók alkotá-
sainak fi lmes feldolgozásai válnak 
elérhetővé, különös tekintettel a kö-
telező olvasmányokra. Ingyenesen 
hozzáférhető így A kőszívű ember fi ai, 
A Pál utcai fi úk, az Egri csillagok, az 
Édes Anna, a Légy jó mindhalálig vagy 
a Szent Péter esernyője. A történelmi 
válogatásban játékfi lmek szerepelnek, 
köztük A tizedes meg a többiek, a Bu-
dapesti tavasz, a Feldobott kő, a Hideg 
napok, a Szamárköhögés és a Valahol 
Európában is, amelyek történelmi for-
rásként is fontosak, mert pontos lát-

leletet mutatnak arról, hogy az adott 
korszak alkotói hogyan gondolkodtak 
a magyarság létét meghatározó esemé-
nyekről, helyzetekről. A válogatásba 
bekerült dokumentumfi lmek – köztük 
a Pócspetri, a Pergőtűz, A Dunánál és 
az Én is jártam Isonzónál – a magyar 
történelem fehér foltjait, traumáit fel-
térképező művek a túlélők vallomása-
ival. A népszerű ifj úsági fi lmek, mint a 
Keménykalap és krumpliorr, az Égigé-
rő fű vagy a magyar népmeséken ala-
puló rajzfi lmek, továbbá olyan nagy 
kedvencek, mint a Vuk vagy a Szaffi  , a 
legkisebbeknek szólnak. Az NFI Film-
archívum elérhetővé teszi továbbá 
oktatási célú portálját, az Alapfi lmek 
honlapot (www.alapfi lmek.hu), amely 
az általános iskoláktól a gimnáziumig 
kínál segédanyagokat a magyar fi lmek 
feldolgozásához. A folyamatosan bő-
vülő Alapfi lmek jelenleg 312 feldol-
gozott magyar fi lmről kínál informá-
ciókat és fi lmrészleteket is, amelyek 
szintén segíthetik a digitális oktatást. 
Az NFI az Alapfi lmek projekttel szeret-
né erősíteni a magyar fi lmek, a nem-
zeti fi lmkincs szerepét a közismereti 
tantárgyak oktatásában. Az online fi lm-
klasszikusok az NFI Filmarchívum 
honlapjáról érhetők el.

Több száz hangoskönyvet tett 
ingyen elérhetővé a közmédia
Az MTVA Archívum több száz han-
goskönyvet, köztük meséket, kötelező 

és ajánlott olvasmányokat, valamint 
rádiójátékokat tett ingyenesen hallgat-
hatóvá a koronavírus-járvány miatt.

„A közmédia a kialakult helyzetre 
reagálva jelentős lépéseket tett, hogy 
megkönnyítse az oktatási tartalmak-
hoz és kulturált szórakozáshoz történő 
hozzáférést” – olvasható az MTVA köz-
leményében.

Az Archivum.mtva.hu/radio/ oldalon 
mostantól olyan klasszikusok érhetők 
el, mint A kőszívű ember fi ai, az Abigél, 
az Ábel a rengetegben, A Pál utcai fi úk, 
a Mesék Mátyás királyról, Az aranyem-
ber, az Iskola a határon, az Utas és hold-
világ, a Szindbád hazamegy, a Rómeó 
és Júlia, A kincses sziget, a Robinson 
Crusoe vagy a Tom Sawyer kalandjai.

Számos irodalmi adaptáció, hangoskönyv segítheti a digitális oktatást

 » A váloga-
tásban irodalmi 
alkotások fi lmvál-
tozatai, fontos tör-
ténelmi, ifjúsági 
és animációs fi l-
mek szerepelnek.

Törőcsik Mari az 1958-ban készült, Szent Péter esernyője című fi lmben 




