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 2016. november 11-én kettős ünnepet ült a hazai evangélikus egyház. És nem csak azért, mert két fontos Mártonra 
– Tours-i Szent Márton püspökre és Lutherre – emlékezhettünk névnapjuk alkalmából. Ezt a napot a reformációi 
emlékév (egyik) nyitányaként defi niálták a püspökök. Ennek a nyitánynak kiemelkedő mozzanata volt a budapes-
ti belvárosban, a Deák téren az Evangélikus Országos Múzeum megújult épületének és új állandó kiállításának 
vernisszázsa. 

Az egykori koszos, városszéli telken álló templom-parókia-iskola épületegyüttes, amely évtizedek alatt a 
pestiek Insula Lutheranája lett, ma a belváros egyik legforgalmasabb pontján, a metróvonalak találkozása fölött, 
a város – talán második – legközhelyesebb találkozási pontján áll. Naponta több tízezer ember halad el a téren 
és a tér alatt. 

Sok viszontagságon kellett átmennie nemcsak a tulajdonos gyülekezetnek, hanem az épületnek is, hogy 
mostanra az lehessen, ami: „az ország temploma”, gyülekezeti óvodának, könyvesboltnak és múzeumnak helyet 
adó, történelmi levegőjű tér és Magyarország egyik legjobb gimnáziuma. Éppen az az erő, az együttes megjelenés 
ereje vezette még a hetvenes években eleinket, jelesül elsősorban dr. Fabiny Tibor egyháztörténészt, hogy a há-
nyatott sorsú épületben valósítsa meg álmát: evangélikus múzeumot szervezett és rendezett a Deák téren. Egy, az 
életéről szóló videóinterjúban vall arról a ráismerésről, amikor teológushallgatókkal, tanítványaival az országot 
járva megdöbbenve konstatálta a szegénynek tartott evangélikus egyházközségek kincseit: míves ötvöstárgyakat, 
különös festményeket, egyedi textileket és értékes nyomtatványokat. 1979-ben, bő másfél évszázaddal a levéltár 
és negyven évvel a könyvtár után múzeumot alapíthatott az evangélikus egyház. Ekkor szinte nem remélt, nagy 
lehetőség volt, ha kultúrtörténeti alapon is, de bemutathatta a múzeum az evangélikusság hazai történetét. 
A szóbeli tárlatvezetés valódi missziós lehetőségét viszont évtizedeken át kihasználták az itt szolgáló nyugdíjas 
lelkészek, Kinczler Irén, Garam Zoltán és dr. Pusztay László. A kései utódok nem lehetnek eléggé hálásak azért, 
hogy ők járták előttük ezt az utat.

Ma azonban új helyzet van. A múzeum állami segítséggel és rengeteg szakmai munkával megújult, a levéltár és 
a könyvtár otthona megszépülés alatt áll. A három gyűjtemény szervezeti átalakulása zajlik, amelynek elsődleges 
– fenntartói – célja az evangélikus értékek folyamatos, kiemelt és megkerülhetetlen jelenléte a magyar társadalom-
ban. Fontos, hogy ezen értékek mennyisége, köre, elérhetősége jelentősen bővüljön. A küszöbön álló jubileum a 
megvalósításnak különösen nagy nyomatékot ad. 

A múzeum kiállítása ötvözi a hagyományos múzeumi szempontokat, a különféle bemutatási módokat, ideértve 
az egyedi digitális alkalmazásokat, de esélyt és teret ad az önálló értelmezés lehetőségei számára is, így kifejezetten 
nem csak egyháztagokhoz szól. 

Luther öröksége – ez a címe a múzeum új állandó kiállításának. Az evangélikus élet színtereit bemutató tereket 
alapvetésként az alábbi mondatok vezetik be.
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„1815-ben ajándékként kapták meg a magyarországi evangélikusok Luther Márton végrendeletét – ez a do-
kumentum jelképe lehet annak, hogy Luther hivatalos örökösei vagyunk Európának ebben a szegletében. Erről a 
majd’ öt évszázados örökségről ad képet kiállításunk, egy anyagiakban mindig is szűkölködő, ám szellemi és lelki 
javaira annál büszkébb közösség történetéről. 

Luther öröksége gazdag és sokszínű. Az 
evangélikus egyházak a teológia, az iroda-
lom, a kultúra, az iskolarendszer vagy akár 
a társadalmi változások elősegítése terén is 
megkerülhetetlen szerepet játszottak Európa 
színes, semmihez sem hasonlítható képének 
formálásában. Magyarországon három nyel-
vi közösség – magyarok, németek és szlová-
kok – életét határozta meg, hogy közülük jó 
néhányan Luther követőiként azonosították 
magukat. Történelmük során mindig kisebb-
ségben voltak, gyakran üldöztetést is szen-
vedtek, hatásuk azonban minden korszakban 
megkerülhetetlen volt. 

Luther örökségét nem könnyű megőrizni. 
Bár a magyarországi evangélikusok mindig 
kapcsolatban maradtak európai hitsorsosa-
ikkal, helyzetük gyökeresen eltért tőlük. Sok 

külső felekezeti, kulturális, politikai és gazdasági hatás formálta hitüket és mindennapi életüket. Az identitás 
megélése és megőrzése soha nem volt könnyű feladat. Saját helyzetükre kellett alkalmazniuk Luther örökségét és 
alakítaniuk ki hagyományaikat.

Luther öröksége élő és nyitott. E gazdag hagyatéknak az évszázadok során mindig más-más eleme vált hang-
súlyossá. A megújulás képessége segített abban, hogy öt évszázad elteltével is élő közösség vallja magának Luther 
örökségét. Ebből az örökségből nemcsak az evangélikusok, de a Kárpát-medencében élő valamennyi közösség 
gazdagodott. Az Evangélikus Országos Múzeum állandó kiállításának célja, hogy látogatói ne csak tanúi, hanem 
részesei is legyenek Luther örökségének.”

Bár mindez a múzeum előterében olvasható, nem tévedünk, ha az egyesített Evangélikus Országos Gyűjteményre 
is értjük. Nem elég lenni, látszani is kell. Luther örököseiként nem kisebb a felelősségünk, mint élve a 21. századi 
technika eszközeivel és a nyilvánosság lehetőségeivel, minél szélesebb körben, de elsősorban az evangélikus egyház 
hálózataiban jelen lenni, feltárni, archiválni és bemutatni a soknyelvű és -nemzetiségű, hazai evangélikus egyház 
szerepét a magyar kultúrában és az evangélium terjesztésében, tudatosítani, hogy a magyarországi evangélikusság 
értékei az európai kulturális örökség része. Ugyanakkor frissen, problémaérzékenyen, nyitottan kell reagálni a jelen 
kérdéseire, szembesíteni az egyháztagokat a kortárs problémákkal és a kortárs kultúra kihívásaival, dolgozni a kul-
túra akadálymentesítéséért és az emberi méltóság védelméért. A legtöbbet a gyűjtemény akkor teszi, ha mindezen 
keresztül az élő evangéliumot szolgálja. Ha mindez az élő evangélium talaján működik.
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