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Tisztelettel meghívjuk az OSA Archivumba (1051 Bu-
dapest, Arany János u. 32/www.archivum.ws) Raoul 
Wallenberg irodájának megnyitására, a Svéd Király-
ság Second Life-ba (SL) akkreditált  nagykövetségé-
nek épületébe. Az SL egy háromdimenziós, virtuális 
világ, amelyet annak lakói találtak ki és hoztak létre, 
és  akik  mozgatható  avatárok  segítségével  lépnek 
kapcsolatba egymással.

A meghívottak egyidejűleg három sajtóértekezlet 
résztvevői lesznek:  a budapesti nemzetközi sajtóér-
tekezlet mellett módjukban áll figyelemmel kísérni az 
SL-ben zajló virtuális sajtókonferenciát, melynek 
keretében kérdéseket tehetnek föl Carl Bildt svéd kül-
ügyminiszternek és a Svéd Intézet igazgatójának. Vi-
deókapcsolat  segítségével  pedig  jelen  lehetnek  az 
egyidejűleg zajló  stockholmi  nemzetközi sajtótájé-
koztatón is. 

Svédország az első ország, amely diplomáciai képvi-
seletet nyit az SL-ben, míg az OSA Archivum úttörő 
szerepet  tölt  be  az  SL történelmi  tartalommal  való 
feltöltésében. Az így létrejövő interaktív, multimédi-
ás kiállítás nem csak oktatási és humanitárius szem-
pontból  jelentős,  de  az  új  technológiák  nyújtotta 
lehetőségek határait is igyekszik kiterjeszteni. Az e-
redeti közös kiállítás, a “Raoul Wallenberg – életeket 
mentett, világokat mentett” nagy sikere után Wallen-
berg történetét egy más dimenzióban mutatja most 
be a Svéd Intézet és az OSA Archivum együttműkö-
dése. 

  Raoul Wallenberg 
  a Second Life-ban

Wallenberg  SL-beli  irodája,  amely a Svéd Virtuális 
Követség  előcsarnokából  nyílik,  budapesti  irodájá-
nak viszonylag pontos mása, amelynek berendezési 
tárgyai  3D-s fejlesztés  eredményei.  A  “látogatárok” 
(látogató avatárok) meghallgathatják, amint Wallen-
berg utolsó, részben fiktív diplomáciai jelentését dik-
tálja  az  eltűnése  előtti  napon,  1945.  január  16-án. 
Ebben a végül feltételes időutazásba átcsapó, érzel-
mektől fűtött monológban Wallenberg mentési akci-
óiról  készít  számadást  és  felméri  sorsának  további 
esélyeit. 

Élve az egyedi és rugalmas környezet adta lehetősé-
gekkel, a látogatárok kapcsolatba léphetnek Wallen-
berg világával  és a kiállított  dokumentumokkal:  le-
másolhatják azokat, vagy még több információt sze-
rezhetnek  be  róluk  az  üzenőablakként  felbukkanó 
jegyzetekből  és  külső  weblinkekből.  Letölthetik  a 
monológ hangfelvételét  saját  számítógépeikre,  vagy 
leülhetnek Wallenberg íróasztalához, és megoszthat-
ják benyomásaikat az irodában tartózkodó többi lá-
togatárral.
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