
British Museum

A londoni British Museum-ban 2014 szeptemberében jártam. 
A londoni múzeum egyike a világ legnagyobb, az emberi történelemmel és kultúrával 
foglalkozó múzeumainak. Több mint 13 millió tárgyat őriz a Föld minden sarkából, az 
őskortól napjainkig.
 

A  múzeumot  1753-ban  alapították,  nagyrészt  Sir  Hans  Sloane  orvos  és  tudós 
gyűjteményére  támaszkodva.  Eleinte  ˝univerzális”,  azaz  mindenre  kiterjedő 
múzeumként képzelték el. Sir Sloane élete folyamán rengeteg érdekes, értékes és sehol 
máshol  nem  látott  tárgyat  gyűjtött  össze.  Végrendeletet  írt  és  leszögezte,  hogy 
gyűjteményét  II.  Györgyre  és  a  nemzetre  hagyja.  Cserébe  az  örököseinek 20 ezer 
fontot  kért.  Műtárgyai  között  voltak  már  akkor  is  antikvitások  és  ritkaságok 
Egyiptomból, Rómából, Görögországból, Távol-Keletről és Amerikából is. 
A múzeum 1759. január 15-én nyitotta meg a kapuit. 
A múzeum keretein  belül  működik  az  angol  uralkodók könyvtára  alapján  létrejött 
úgynevezett British Library is, mely Charles Dickens, Karl Marx és Lenin munkájának 
egyaránt otthont ad. 
A múzeum nemcsak közgyűjteményi, hanem kutatási szerepkört is régóta magáénak 
mondhat. Az ókori leletek kémiai vizsgálatait is folytatják itt. 
Az állandó kiállítások mellett szinte mindig vannak különleges kiállítások is. 
Üvegtetővel  fedett  belső  udvara  Európa  legnagyobb  fedett  közösségi  tere.  2000. 
december 6-án nyitották meg ezt a teret. 
Gyűjteményében megtalálhatók a világ leghíresebb archeológiai leletei: az 1802-ben 
megszerzett Rosette-i  kő,  a  világ  legrégibb  üvege  Egyiptomból  (i.  e.  1460),  a 
páratlan múmiagyűjtemény,  valamint  a  világ  legnagyobb ékírásos  gyűjteménye, 
csodálatos  kerámiatárlata. A British  Múzeum gyűjteményének  elrendezése  roppant 
ésszerű, hiszen országokként, kontinensenként van csoportosítva.

http://hu.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAmia


Egyiptomból  számos szobor  található.  II.  Ramszesz hatalmas szobra  fogad minket, 
amikor  belépünk  az  Egyiptomról  szóló  terembe.  A  Rosette-i  kő  a  múzeum egyik 
legfontosabb kincse közé tartozik. 
A múzeum másik leghíresebb kincse, az Elgin-márványok is itt találhatók. Az i.e.5. 
századi Parthenonból való domborművek egy márványfrízt alkotnak, mely egykor az 
athéni Akropoliszon álló Athéné-templomot díszítette.
A kínai gyűjtemény jeles tagjai között szerepelnek különböző porcelánok és a Shang-
bronzszobrok.  Buddhista  templom  falait  díszítő  faragott  domborművek  és  japán 
teáscsészék is gazdagítják Ázsia történelmi kincseit.

A múzeum megtekintése nagy élményt jelentett. Megtekintése ingyenes volt (a legtöbb 
múzeum  megtekintése  Angliában  díjtalan).  Egy  nap  alatt  szerintem  lehetetlen 
megtekinteni a rengetek kincset. Maga az épület is gyönyörű volt.
Nekem legjobban a Rosette-i kő tetszett, hatalmas élmény, hogy megtekinthettem azt, 
ami alapján a hieroglif írást megfejtették. Nagyon tetszett a múmiagyűjtemény is. II. 
Ramszesz hatalmas szobra is gyönyörű. Nekem az egyiptomi rész volt a kedvencem. 
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