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Ajánlás

Érték és attraktivitás a kulturális örökségközvetítésben és Felelős felnőttek: a múzeu-
mi közösségfejlesztés új útjai alcímekkel hirdették a VII. Országos és III. Nem-
zetközi Múzeumandragógiai Konferenciát Kecskeméten. A két nap során a 
plenáris előadások mellett 13 szekcióban 63 előadás hangzott el és 7 műhely 
jellegű munkaformában dolgozott a megjelent 142 muzeológus és társterüle-
ten dolgozó érdeklődő.

Az andragógia a felnőttképzés tudománya. 1996-ban jelent meg „Learning, 
the treasure within” címmel a Jacques Delors által vezetett, a XXI. század ok-
tatásával foglalkozó nemzetközi bizottság által elkészített, az UNESCO által 
kezdeményezett mű, amely az oktatást négy pillérre építette fel. 

1. Tanulni, hogy tudjak – széles általános ismeretek megszerzése, amelyek 
lehetővé teszik, hogy néhány témában a mélybe menjünk. A tanulás helye 
az iskola. A cél a tudásszomj kialakítása, a kíváncsiság fenntartása az iskolai 
évek utáni időre, fantázia, gondolkodás, probléma-megoldás, rendezett és 
kritikus gondolkodás elsajátítása, a tanulás megtanulása. 

2. Tanulni, hogy tegyek – megtanulni azt a készséget, hogy egyszerre több 
felé tudjunk koncentrálni, és csoportban tudjunk dolgozni. A tanulás terepe a 
munkahely. A szociális készségek elsajátítása a kapcsolatok építéséhez, a vál-
tozó világhoz történő alkalmazkodás készsége, a tudás átvezetése innováció-
ba, kockázatvállalás, konfliktuskezelés, mint a tanulási folyamat főbb pontjai.

3. Tanulni, hogy legyek – a személyiség kialakítása, képesség arra, hogy 
egyre nagyobb önállósággal, ítélőképességgel és személyes felelősséggel tud-
junk tevékenykedni. A tanulás a magánélet területén történik. A feladatok: 
embernek maradni, a személyiség intellektuális, morális, kulturális és fizikai 
fejlesztése, személyes elköteleződés és felelősség.

4. Tanulni, hogy együtt éljünk – az emberek megértése és az összekap-
csoltság felismerése. A tanulás terepe a közélet világa. Jellemzők az empátia, 
egymást segítő szociális viselkedés a törődésben és megosztásban, emberek, 
kultúrájuk és értékrendjük iránti tisztelete, találkozások, összeütközések 
megoldása dialógussal, elköteleződés közös célok megvalósítása érdekében.
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A konferencia sokrétű elméleti és gyakorlati programja, a múzeumpeda-
gógia és -andragógia kritikus területeinek a bemutatásával gazdag lehető-
séget kínált a résztvevőknek arra, hogy az oktatás itt leírt pillérei mentén 
gazdagítsák tudásukat és tapasztalataikat.

Kecskemét városa, páratlan kulturális kínálatával, méltó hely egy ilyen 
gazdag, az ország vezető múzeumainak nagy részét megmozgató szakmai 
összejövetel megrendezésére.

 Dr. Réthelyi Miklós
 az UNESCO Magyar Nemzeti Bizottság
 elnöke
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Tisztelt Olvasó!

Nagy megtiszteltetés volt számunkra, hogy 2018. május 7-én és 8-án Bács-Kis-
kun megye adhatott otthont a VII. Országos és III. Nemzetközi Múzeumand-
ragógiai Konferenciának.

A rendezvényen személyesen is részt vettem, és nagy örömmel töltött 
el, hogy a programoknak több megyei múzeumi intézmény – Cifrapalota, a 
Leskowsky Hangszergyűjtemény, a Tudomány és Művészetek Háza, a Rá-
day Múzeum, a Katona József Emlékház és a Bozsó Gyűjtemény – is otthont 
adott, így a messzebbről érkező vendégek személyes benyomást szereztek az 
intézményekről, az ott folyó szakmai munkáról.

Bács-Kiskun megyében számos turisztikai célú fejlesztés is zajlik napja-
inkban a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 63 milliárdos me-
gyei keretéből, melyek a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat koordinálásban 
valósulnak meg. Ezek között több olyan fejlesztés is található, amelyek mú-
zeumok kialakításához, bővítéséhez kapcsolódnak. Ezen megyei fejlesztések 
egyik zászlóshajója a bugaci Aranymonostor feltáráshoz kapcsolódó látoga-
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tóközpont megépítése. Ennek eredményeként a magyarországi viszonylat-
ban is kiemelkedő Árpád-kori Pétermonostor bemutatása, kulturális és tu-
risztikai célú hasznosítása történik meg. A projekt keretében nagy figyelmet 
fordítanak arra, hogy innovatív kiállításoknak és a látogatók minőségi ki-
szolgálását biztosító tereknek adjanak helyt. Nagyon fontos megemlítenünk 
a kiskunhalasi Thorma János Múzeum bővítését is, amely az ott található 
Thorma János állandó kiállításnak és Magyarország legnagyobb nagybányai 
festészeti kiállításnak nyújt a 21. századi igényeknek megfelelő környezetet. 

Fontosnak tartjuk, hogy a Kecskeméthez kötődő Katona József mellett Pe-
tőfi Sándor, Móra Ferenc szellemi örökségét ne csak őrizzük, hanem láttas-
suk is a nagyvilággal. Bár a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzatnak koráb-
bi, múzeumok fenntartásával kapcsolatos feladatai megszűntek, továbbra is 
kötelességünknek tartjuk, hogy a rendelkezésünkre álló eszközökkel tovább 
segítsük a megyei gyűjtemények gyarapodását, fejlődését.

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat a hungarikum mozgalomban is az 
élen jár, a megyei értéktárban 2018 nyarán már 235 olyan érték szerepel, ami-
re büszkék lehetünk, és büszkék vagyunk arra is, hogy a mozgalom egyik 
szellemi központja a megyénkben, Lakiteleken található.

Szeretnék mindenkit arra biztatni, hogy jelen összeállítás előadásait bát-
ran forgassa, ízlelgesse, hiszen azokból a saját fejlesztéseihez is sok hasznos 
ötletet meríthet azzal kapcsolatban, hogyan tudja a saját múzeumának kiállí-
tási anyagát minél szélesebb rétegek számára vonzóbbá tenni.

 Rausch Sándor
 a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés alelnöke 
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Szerkesztői előszó

Minden, magára valamit is adó szakma művelői régtől törekednek arra, hogy 
a  felhalmozódott tapasztalatok, rendszerezett tanulságok, avagy a  mindezek 
nyomán  keletkezett újabb és újabb kérdések  közreadásával is gyarapítsák a 
kollektív tudások tárházát, – mai szóval élvén: tárhelyeit. Így van ez a magyar 
muzeológia esetében akkor is, amikor nem az egymástól élesen vagy csak 
halványabban, de mégis elkülönülő szaktudományok művelői találkoznak 
valós vagy virtuális térben, hanem azok gyűlnek össze, adják össze például  
egy kötetre való   friss ismereteiket, akiket a részletek közötti természetes 
átjárhatóság, a közös megosztás, a közzététel igyekezete hajt. Természetesen 
nem vadonat új ez a szellemiség a közgyűjteményi szcéna múzeumi, azaz az 
örökül kapott és szerzett, leginkább tárgyiasult kulturális javak felelős meg-
őrzését, odaadó kezelését és sokoldalú közreadását  célzó világában. Miként 
az is egyidős a hazai, az egykori s a mai Magyarország területén létrejött, 
tudatosan életre hívott – jobbára helyi, kis- és nagyvárosi – múzeumi világ 
megalapozóival, hogy maradék, rejtett értékeit megbecsülni tudó, akaró és 
szerető ifjúból gondoskodó polgár  váljék, valamint a felelős felnőtt eszmény-
képe valóság lehessen. 

Az új ezredforduló elején erre szövetkezett itthon a múzeumok s az igen 
színes,  érdektagolt felnőttek világának változó viszonyrendszerét, számos 
gyakorlatát  és elméleti fogódzót is nyújtó tudásokat, kulturális filozófiákat 
művelők-kutatók köre. A 2009 májusában először megtartott múzeumand-
ragógiai konferencia és az annak nyomán született tanulmánykötet immár 
„széphalmi disputa” néven került be a múzeumi kultúraközvetítés foga-
lomtárába. Természetesen nem célunk e helyütt felvázolni az azóta eltelt – a 
gondoltnál is jóval mozgalmasabb és olykor sarokpontjaiban is megváltozott 
– tíz esztendő kulturális állapotának hatásait és következményeit e múzeumi 
hálózatosodásra. Az e kötetben olvasható, egyhíján félszáz írás ezekre a ten-
denciákra, kulturális és művelődési áramlatok változásaira, olykor múló ér-
ték-divatokra, de mindenkor a múzeum direkt vagy sokszor inkább finoman 
árnyalt oktatási, ismeret- és véleményformáló küldetésének kaleidoszkóp 
szerű voltára reflektál. A kategorikus és minősítő állásfoglalások helyett már 
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meglévő,  a változásokat lehetőleg pozitívan (nem csak a túlélés reflexétől 
vezérelt) muzeális intézményeink minden számottevő típusában, különböző 
pozíciókban dolgozó szakemberek esettanulmányait, helyzet-képeit, önkriti-
kus és tanulság kereső problémafelvetéseit és elemzéseit adhatjuk közre itt. 
Érdekes, sőt izgalmas kortársként megfigyelni a nagy múltú intézmények 
egyáltalán nem kalandor útkeresései mellett a még csak most formálódó, 
új vagy újszerű, igencsak aktuális muzeális gyűjtemények megálmodóinak 
tárgy- és ember központú szervezeti programjait. De nem kerültük, mert nem 
is kerülhetjük meg a történelmi emlékezet korunkhoz közelebb eső, azok tár-
gyi és egyéb dokumentációs gyűjteményi kezelésének, bemutatásának prob-
lematikáját, nemzedékek-sorsok megjelölt épületeit, kifosztott házait s az ez-
zel kapcsolatos szakmai felelősség dilemmáit itthon és külföldön egyaránt. 
A nemzeti és interetnikus közegben létrejött, megőrzött tárgyegyüttesek, 
tudományos igénnyel feltárt, sokszor eddig a szakmai figyelem perifériáján 
lévő életutak javai most itt bemutatva kaphatnak reményeink szerint immár 
további publicitást. 

Szisztematikus műhelymunkák kidolgozói és megvalósítói, a főleg fiatal 
és középkorú felnőtt generációk  múzeum használóvá válásában elkötelezett 
szakemberek mutatnak be másutt is megvalósításra érdemes módszereket 
és gyakorlati prakatikákat, – igen sok képpel, meggyőző és hiteles illuszt-
rációk felvonultatásával. A múzeumok és a sokszor  versenytársként kiki-
áltott közművelődési/kulturális intézmények ésszerű együttműködését, sok 
helyen hasznos egymásra utaltságát több szerző igen meggyőző példákkal 
bizonyítja, – a mindennapok mellett kötetünkben is.  Nem véletlen azonban, 
hogy a legnagyobb hangsúlyt a kötet profilja, ám egyúttal napjaink múzeumi 
kultúra közvetítésében, annak lehetséges jövője alakításában legjelentősebb 
szerepet játszó felnőtt tanulás, közösségi művelődés múzeumi viszonyrend-
szere kapott; szám szerint tizennégy tanulmány segítségével. 

Fontosnak tartottuk, hogy a múzeumok által immár sokoldalúan kínált 
kulturális javak közvetítésében – a személyes jelenlét és hitelesség mellett 
– mindenkor fontos szerepet játszó, a tudás átadást kiterjesztő „okos” esz-
köz-technika-installáció használat gazdag köre is megjelenjen. Erényük a 
korszerűség mellett abban rejlik, hogy a világméretű technikai kínálat mellett 
az ezekben rejlő kreativitás és alkotó szellem eredménye: a tartalom  mind-
egyike hazai produktum!

Tanulmánygyűjteményünk az Európai Kulturális Örökség Éve szellemé-
ben állt össze, annak hívó szavait, kulcs mondatait irányadónak tekintve. Ezt 
erősítette meg felvetéseivel és programadásával közösen a három beveze-
tő tanulmány, s amelyek a szakma egyik legjelentősebb kortárs kutatója és 
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missziósa: Margherita Sani két tanulmányával keretezve külön is nemzetközi 
aspektusba helyezték az itt olvasható írások körét. 

Bízunk abban, hogy nem hiú remény: a Pulszky Társaság – Magyar Mú-
zeumi Egyesület e tudományos közlemény-sorozatának újabb darabja önálló 
életre kelvén vitát, haszonnal  járó beszélgetésekre serkent,  és  a múzeumi 
ismeretközlés, tudásátadás útjain velünk együtt tartó  polgár számára hiteles 
fogódzót  nyújt.

Budapest–Kecskemét, 2018. november
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ÚtRavalóK 
EGy KonfEREncIáhoZ
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MARGHERITA SANI
(Istituto Beni Culturali Regione Emilia Romagna

NEMO – Network of European Museum Organisations)

Adding meaning to heritage: a challenge 
of the European Year of Cultural Heritage 2018

Az örökség jelentése és jelentősége: 
a 2018-as kulturális örökség európai évének 

kihívásai

Abstract
2018 is the European Year of Cultural Heritage.

In the EU Decision 2017/864 this reads as „an invitation to encourage ap-
proaches to cultural heritage that are people-centered, inclusive, forward-loo-
king, more integrated, sustainable and cross-sectoral”… „promote solutions 
which make cultural heritage accessible to all, including via digital means” … 
and „raise awareness of the importance of Europe’s cultural heritage through 
education and lifelong learning, in particular by focusing on children, young 
and elderly people, local communities and hard-to-reach groups”

If this is to happen, i.e. if cultural heritage has to become a factor which re-
inforces a community’s sense of belonging and raises awareness on a common 
history and on shared values, then the focus must be on giving individuals 
reasons to get closer to cultural heritage and identify with it.

Adding meaning to heritage means showing its relevance to today’s issues, 
linking it with individuals’ personal stories, but also making it more accessible 
and attractive so that people will acknowledge the value of cultural heritage, 
thereby contributing to its sustainability in a lifelong learning perspective.

Absztrakt:
2018 a Kulturális Örökség Európai Éve. A 2017/864-es számú EU határozat 
szerint „ez egy meghívás arra, hogy emberközpontú, inkluzív, még integ-
ráltabb, előremutató, szektorok közötti és fenntartható megközelítéseket ke-
ressünk kulturális örökségünkhöz” s továbbá: „hogy olyan megoldásokat 
helyezzünk előtérbe, amelyek a kulturális örökséget mindenki számára hoz-
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záférhetővé teszik, digitális eszközökön át is…”, valamint „…és szenteljünk 
kiemelt figyelmet a ránk hagyományozott kulturális javaknak az oktatáson és 
az élethosszig tartó tanuláson keresztül, különösen a gyerekek, a fiatalok, az 
idősek és a nehezen elérhető csoportok körében”.
Ha azt akarjuk, hogy ez megtörténjen, azaz, hogy a kulturális örökség a kö-
zösségek összetartozását erősítő tényezővé váljon, a dokumentum  felhívja a 
figyelmet a közös történelemre és értékekre. Ám ahhoz az egyéneknek olyan 
okokat is kell adni, amelyek miatt közelebb akarnak kerülni az örökségükhöz 
és azonosulni akarnak vele.
Az ’örökséget jelentéssel megtölteni’ annyit tesz, mint megmutatni, hogy mind-
ez miként kapcsolódik relevánsan a mai témákhoz, mit üzen a mai kor emberé-
nek és hogyan kapcsolódik annak  életéhez. De ugyanakkor még vonzóbbá és 
hozzáférhetőbbé is tenni, hogy az emberek (f)elismerjék az  abban rejlő értékeket 
és egy élethosszon át hozzájáruljanak azok megőrzéséhez és fennmaradásához.

Először is szeretném megköszönni a szervezőknek a meghívást, mert ez le-
hetőséget biztosít arra, hogy olyan fontos kérdésekről beszélhessek itt, mint 
az örökség. Annak jelentéseiről és jelentőségéről a különböző közösségek, 
egyének és a társadalom számára. Hogy beszélhessek annak vonzerejéről, a 
felnőttek tanulásáról és az élethosszig tartó tanulásról.

Előadásom vezérgondolata az lesz, hogy ha ki akarjuk használni a kultu-
rális örökségben rejlő lehetőségeket úgy, hogy közben vigyázunk is rá, akkor 

jelentéssel kell megtölte-
nünk, és ez kétféleképpen 
történhet: úgy, hogy még 
relevánsabbá tesszük az 
emberek számára a kü-
lönböző részvételi tech-
nikákkal, gyakorlatokkal, 
vagy úgy, hogy vonzób-
bá tesszük a különböző 
innovatív oktatási és be-
vonási lehetőségekkel és 
az újfajta médiával.

1. kép: LLML Handbook 
– Az egész életen át tartó 
múzeumi tanulás kézikönyve
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Induljunk innen! Hányan ismerik ezt a képet? Ezt a kiadványt? Ez 2007-ben 
jelent meg egy európai projekt eredményeképpen, amelynek a címe: Az egész 
életen át tartó tanulás a múzeumokban volt, és amelyik azt célozta, hogy eszközö-
ket adjon a múzeumok felnőttekkel foglalkozó munkatársainak a kezébe.

Abban az időben egy széleskörű európai kutatás azt mutatta, hogy a mú-
zeumok oktatási programjai elsősorban az iskolás gyerekekre és csoportok-
ra koncentrálnak, és a felnőtt látogatócsoportokat valahogy elhanyagolják. 
Ezért a projektünk olyan tréningeket és oktatási anyagokat dolgozott ki, ame-
lyek ezt a hiányt igyekeztek betölteni, és segítették a múzeumi és örökségi 
szakembereket a felnőttekkel való foglalkozásban.

Ez a kiadvány valóban egy kézikönyv, a felnőttekkel való foglalkozás 
tízparancsolata felsorolásokkal, praktikus példákkal és nagyszerű esettanul-
mányokkal. Különböző nyelveken elérhető és letölthető, tehát, ha érdekli 
Önöket, akkor az interneten megtalálhatják. http://online.ibc.regione.emi-
lia-romagna.it/I/libri/pdf/LifelongLearninginMuseums.pdf

Itt csak néhány dolgot szeretnék kiemelni a tartalmukból, különösebb 
részletezés nélkül, mivel bármikor elolvashatják.

A gyerekek és felnőttek tanulása között egy nagy különbség található: a 
gyerekek és a fiatalok azért járnak iskolába, mert kötelező nekik. A felnőttek 
azért tanulnak, mert valami olyat szeretnének elsajátítani, ami érdekli őket, 
vagy mert a munkájukhoz, a családjukkal vagy a lakókörnyezetükkel kap-

Lifelong Museum Learning 
(2004‐2006)
Objectives

• The project addressed 
museum educators/cultural 
mediators in charge of adult 
education in museums or 
wanting to develop 
programmes addressed to 
adults in and with museums. 

• It aimed at designing, 
delivering and disseminating 
training and didactic material 
to support museum educators 
working with adults

2. kép: Objectives of LLML – A projekt és a könyv céljai
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csolatban szükségük van valami új tudásra. Céllal tanulnak. Ez már kevésbé 
szól a tények és az „előemésztett” információ memorizálásáról, inkább az új 
gondolatokról és tapasztalatokról, a felfedezésről, a tények mérlegeléséről és 
következtetések levonásáról szól. Gyakolati készségek elsajátításáról és a rej-
tett képességek kibontakoztatásáról van itt szó. A legtöbb sajátosság, amely 
a felnőttek tanulását a gyerekekétől megkülönbözteti, jelen van a múzeumi 
tanulásban is.

3–4. kép: Ugyanarról más-más nyelven
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•	 A felnőttek tanulása autonóm és önvezérelt. Szükségük van arra, hogy 
önmagukat irányítsák, és aktívan részt vegyenek a tanulási folyamatban. 
Ők akarják megválasztani, hogy mit tanuljanak, és olyan projekteken sze-
retnek dolgozni, amelyek megfelelnek az érdeklődésüknek.

•	 A felnőttek már rengeteg élettapasztalatot és tudást szereztek, beleértve a 
munkatapasztalatot, a családi felelősségvállalást, az életet megváltoztató 
kihívásokat, a korábbi oktatást és képzést, illetve a személyes hobbikat. 
Az új ismeretek akkor épülnek be leghasznosabban, ha a már megszerzett 
tudáson és tapasztalatokon alapulnak, és azokhoz kapcsolódnak. Az új 
ismereteknek a meglevőkre kell épülniük, de természetesen nem kell csak 
azokra korlátozódniuk.

•	 A felnőttek cél-központúak. Amikor formális tanulásba kezdenek, rend-
szerint tudják, hogy mit akarnak elérni és hova akarnak eljutni a meg-
szerzett ismeretekkel. Formális oktatási szituációkban a felnőttek nagyra 
értékelik a jól-szervezett, világosan körülhatárolható részekből álló prog-
ramokat. Az informális tanulási szituációkban akkor érzik a felnöttek leg-
jobban magukat, ha a lépések világosak, a cél releváns és érdekes számuk-
ra, illetve amikor az érzelmeiket (mint a kiváncsiság, harag, csodálkozás, 
gyönyör) is megmozgatják.

•	 A felnőttek relevancia-központúak. A legtöbb felnőtt számára a tanulás-
nak kapcsolódnia kell valami számára releváns témához, ami kapcsolódik 
az életéhez, a munkájához vagy egyéb kötelezettségeihez. A tanulásnak 
ott kell kezdődnie, ahol az emberek vannak. Ha stimulálva vannak, és töb-
bet akarnak tanulni, akkor annak a határai is kitágulnak, hogy mit tarta-
nak érdekesnek és relevánsnak.

How do adults learn?

• Adult learners are autonomous and self‐
directed. They have to choose what they want 
to learn and to work on projects and subject‐
matter that reflect their interests.

• Adults have accumulated life experiences and
knowledge. New learning is most effective and 
successful when it starts from, and is 
connected to, adults’ existing knowledge and 
experience, but shouldn’t be restricted to 
what they already know.

How do adults learn?

• Adults are goal‐oriented.
When they start a formal 
learning activity, they 
usually know what they 
want to achieve and 
where they want to get 
to.

• Adult learners often start 
out by being practical, and 
want to focus on those 
things that are most 
useful to them in their 
work or lives. 

5–6. kép: A felnőttek tanulásának sajátosságai
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•	 A felnőtt tanulók kezdetben gyakran nagyon praktikusak, és arra sze-
retnének fókuszálni, ami a munkájukban vagy a személyes életükben a 
leghasznosabb számukra. Először talán nem érdeklődnek tanulás iránt 
önmagában, de ha egyszer ráéreznek az ízére, akkor már olyan dolgokról 
is egyre többet szeretnének tudni, amik korábban nem voltak a látóterük-
ben.

•	 Mint minden tanuló, a felnőttek is elvárják, hogy tisztelettel közeledjünk 
feléjük: kezeljük őket azonos tudással és tapasztalattal biró, egyenrangú 
félként, és bátorítsuk őket arra, hogy minden tanulási helyzetben fogal-
mazzák meg a véleményüket szabadon.

A könyv tartalmaz egy fejezetet a különböző tanulási stílusokról is, és ar-
ról, hogy ha a közönséget nem homogén csoportnak tekintjük, hanem olyan 
egyének csoportjának, akik különböző sajátosságokkal és motivációkkal ren-
delkeznek, az nagy különbséget jelent majd az örökségi szervezeteknek a 
tartalom és a kiállítások előállítása, vagy a múzeumpedagógia tekintetében.

Learning 
styles
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Dreamer: 
imagination, 
feelings, 
creativity 

Deliberator: 
theory, logic, 

facts



18

Decider: 
theory and 
practice, 
problem 
solving

Doer: 
experience, 
involvement, 
hands on

7–11. Tanulási stílusok
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KOLB TANULÁSI ELMÉLETE ÉS 
ANNAK MÚZEUMI ALKALMAZÁSA

David Kolb elmélete a különböző tanulási stílusokról a Tapasztalati tanulás 
című könyvében található meg részletesebben. Elméletének hatásai megfi-
gyelhetők a liberális felnőtt oktatásban, de nem annyira ismertek a múze-
umpedagógiában. Azt állítja, hogy nem mindenki ugyanolyan módon tanul. 
Szerinte mindenkinek megvan a kedvelt tanulási módszere, vagy néha az ál-
tala leírt négyből több kedvelt módszer kombinációja lesz hatékony. Az egyé-
ni tanulási stílus meghatározza, hogy az a személy hogyan közelít a tanulási 
folyamathoz. Úgy tűnik, Kolb teóriája a múzeumokban is megállja a helyét, 
hiszen a tapasztalatok szerint a látogatók is különböző módokon közelítik 
meg a kiállításokat, a nekik legjobban megfelelő, eltérő tanulási stílusuk 
szerint. Gyakran egész máshogy közelítik meg a kiállítást, mint ahogy azt a 
muzeológusok vagy kiállítástervezők elképzelték. Ezért, hogy mindenkinek 
biztosítsuk a leghatékonyabb tanulást, érdemes a kiállításokba és egyéb be-
mutatásokba mind a 4 stílusnak megfelelő részeket beépítenünk.

Kolb szerint a tanulás egy társadalmi folyamat. Nem egyszerűen az inst-
rukciókban átadott információk megemésztése, hanem összefüggésben áll 
azzal is, hogy mit hoz magával az egyén a korábbi élményeiből, az életének 
más tapasztalataiból, és hogy általában hogyan reagál az új információkra és 
helyzetekre.

Múzeumi kontextusban ez azt jelenti, hogy nem csak az a tudás számít, 
amit a tanulók megszereznek, hanem az a mód is, ahogyan tapasztalatot és 
tudást szereznek a látogatás során.

A tanulási folyamatnak két dimenziója van (megértés/a befogadás és fel-
dolgozás/ illetve a szándék). Az első azt határozza meg, hogy az egyén mi-
lyen módon ragadja meg a fogalmakat; a második pedig, hogy hogyan teszi 
bensővé a tapasztalatot. Ez a két dimenzió határozza meg a tanulási folyama-
tot, amely négy féle módon történhet. Ezek a következők lehetnek: konkrét 
tapasztalatszerzés, reflektív megfigyelés, absztrakt koncepció-alkotás, aktív 
kísérletezés. A négyféle tanulási mód, négyféle tanulási stílust eredményez: 
•	 Konkrét tapasztalatszerzés a reflektív megfigyeléssel kombinálva hozza 

létre a divergens tanulási stílust, az ilyen módon tanulókat álmodozók-
nak is nevezhetjük.

•	 A reflektív megfigyelés absztrakt koncepció-alkotással párosítva asszimi-
láló típust eredményez, akiket mérlegelőknek nevezünk. 

•	 Absztrakt koncepció-alkotás párosítva a kísérletezéssel egy konvergens 
stílust eredményez, akiket döntéshozóknak nevezünk. 
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•	 Az aktív kísérletezés párosítva a konkrét tapasztalatokra épülő tanulással 
pedig egy alkalmazkodó stílust eredményez, őket tevékenyeknek/cselek-
vőknek is nevezhetjük. 

Az álmodozók a konkrét tapasztalataikon és a megfigyeléseiken keresztül 
dolgozzák fel az információkat. Legnagyobb erejük a képzelőerejük, illetve a 
jelentésekre és értékekre való fogékonyságuk. A szituációkat többféle néző-
pontból is meg tudják közelíteni. A hangsúly a megfigyeléseken át szerzett 
megértésen van, nem annyira a cselekvésen. Az álmodozók olyan szituációk-
ban teljesítenek legjobban, ahol többféle ötlet és lehetőség felsorolása szüksé-
ges, mint pl. a „brainstormingokon”(ötletviharokon). Érdeklődnek az embe-
rek iránt, nagy a képzelőerejük és tisztában vannak az érzelmeikkel.

A mérlegelők absztrakt információkat dolgoznak fel megfigyelésen ala-
puló tapasztalatgyűjtéssel. Összehangolt modelleket alkotnak, logikusak és 
érvek elemzésével jutnak el a koherens megértésig. Kevésbé érdeklik őket az 
emberek, inkább az elvont fogalmakat és az elméleteket szeretik. Az ötleteket 
nem praktikusságuk, hanem aszerint ítélik meg, hogy mennyire logikusak és 
precízek.

A döntéshozók elvont információkat gyakorlat- és cselekvésorientáltan 
alkalmaznak, célratörőek, tervezésorientáltak. A problémamegoldásban a 
legerősebbek, a döntésben és az ötletek gyakorlati megvalósításában. Olyan-
kor teljesítenek legjobban, ha egyetlen jó válasz van, vagy egy problémát 
vagy kérdést kell megoldani. Ebben a stílusban a tudást konkrét problémák 
megoldására használják. A döntéshozók kevésbé érzelmes tanulók. Kevés-
bé érdeklik őket a személyközi vagy társadalmi kapcsolatok, mint a konkrét 
megoldandó feladatok vagy problémák.

A cselekvők (vagy másnéven alkalmazkodók) a konkrét információkat ta-
pasztalásokra építik és aktív kísérletezőként dolgozzák fel. Cselekvésorientál-
tak, rugalmasak, gyorsan alkalmazkodnak és kockázatvállalóak. Legnagyobb 
erejük a cselekvésben van, a tervek megvalósításában és az új élményeken 
keresztül történő tapasztalatszerzésben. A cselekvők akkor teljesítenek leg-
jobban, ha érdekes lehetőségekben, kockázatokkal járó tevékenységben kell 
résztvenni. Ez a tanulási stílus illik legjobban az olyan szituációkhoz, ame-
lyekben gyorsan kell alkalmazkodni változó körülményekhez. Ha az elmélet 
nem illeszkedik a tervekhez, a cselekvők könnyen irányt váltanak. A problé-
mamegoldás nekik intuitív, próba-szerencse módszer, az ilyen típusú tanuló 
más emberekre támaszkodik az információszerzésben, sokkal inkább, mint a 
saját analitikus képességeire. A cselekvők jól boldogulnak más emberekkel, 
de tanulási szituációkban gyakran tűnnek türelmetlennek és erőszakosnak.
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Az egyéni sajátosságok fontosak abban, hogy miként látjuk az örökséget, 
és fontosak abban a személyes kapcsolatban, amit a múzeum- és örökség-pe-
dagógusok igyekeznek kialakítani a látogatókkal. Ezt fontos szem előtt tar-
tanunk, mert visszatérünk még rá ebben az előadásban: az örökség jelentő-
ségére az egyének számára. De nem szeretnék csak a LLML projekttel vagy 
kiadvánnyal foglalkozni, amelyek már nem maiak, bár a tartalmuk még min-
dig aktuális. Tehát lépjünk tovább a Kulturális Örökség Európai Évére (2018)!

A Kulturális Örökség Európai Évének a fő céljai: „meghívni az embereket 
arra, hogy emberközpontú, inkluzív, még integráltabb, előremutató, szek-
torok közötti és fenntartható megközelítéseket keressenek kulturális örök-
ségükhöz”…, „hogy olyan megoldásokat helyezzenek előtérbe, amelyek a 
kulturális örökséget mindenki számára hozzáférhetővé teszik, digitalis esz-
közökön át is…, „és szenteljenek kiemelt figyelmet a ránk hagyományozott 
kulturális javaknak az oktatáson és az élethosszig tartó tanuláson keresztül, 
különösen a gyerekek, a fiatalok, az idősek, a helyi közösségek és a nehe-
zen elérhető csoportok körében”.

Objectives of the 
EYCH

• The European Year of Cultural 
Heritage aims to encourage 
people to explore Europe's 
rich and diverse cultural 
heritage, celebrate, 
understand and protect its 
unique value and reflect on 
the place that cultural 
heritage occupies in all our 
lives.

2018 is designated as "European Year of 
Cultural Heritage" by the European 
Parliament in its decision 2017/864

12. kép: Az év logója
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A cél az, hogy az európai embereket arra bátorítsa, hogy megosszák egy-
mással kulturális örökségüket, megismerjék másokét, hogy a helyi értéke-
ket bekapcsolják az európai vérkeringésbe, és megértsék, hogy mi a közös a 
különböző kultúrákban. Ez majd felhívja a figyelmet a közös történelemre 
és értékekre, megerősíti Európához való tartozásunkat, és végső soron kö-
zelebb hozza egymáshoz az egyéneket és a közösségeket. Segít felfedezni és 
értékelni európai kulturális örökségünk gazdagságát, különös tekintettel a 
nehezen elérhető csoportokra.

Ezek 4 pillérre támaszkodva valósíthatók meg:
Bevonás
Fenntarthatóság
Védelem
Innováció

A négy pillér és a belőlük fakadó kezdeményezések mind olyan elemekre 
mutatnak, amelyek elengedhetetlenül fontosak a jelenlegi európai örökségi 
politikákban, és az örökség fenntarthatóságában: hogy az egyének és a kö-
zösségek (f)elismerjék az örökség értékét. 

Az értékek felismerése segíthet az örökség jelentéssel való megtöltésében, 
és így a közösségek identitásának megerősítésében, illetve annak a személyes 
kapcsolatnak a megteremtésében, amely meghatározza az örökségről mint 
közös értékről alkotott képünket, és így az iránta érzett minél nagyobb fele-
lősség vállalására és konkrét cselekedetekre ösztönöz minket.

A következő képen egy Bosse Lagerqvist1 által kidolgozott modellt lát-
hatunk, amellyel elemezhetjük a különböző érdekeltek szükségleteit és 
értékeit az ipari örökséghez kapcsolódva; azonban ezt a modellt minden 
fajta örökségre alkalmazhatjuk. 

Mit tartunk mi örökségnek? Milyen értékeket azonosítunk vele?
Az örökségi helyszíntől, tárgytól és a közelebbi vagy távolabbi kapcso-

lattól függően, amivel az emberek kötődnek hozzá, változnak az egyének és 
közösségek igényei, elvárásai, felfogása, és végső soron az emberek elkötele-
ződése és részvétele annak a bizonyos örökségnek a gondozásában.

1 Bosse Lagerqvist, ‘The landscape of industrial heritage and issues on heritage valuation’, 
Environment – Landscape – European Identity. 2011 Annual meeting of the Faculty of Geography, 
University of Bucharest, Romania, 2011.
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Ugyanezek az elvek – érték, közösségi részvétel és elköteleződés – talál-
hatók meg az Európa Tanács Faroi Keretszerződésében a Kulturális Örökség 
társadalmi értékéről (2005) 

Adding meaning to heritage
Identifying values in heritage

Lagerqvist’s model to analyse different 
stakeholder’s needs and values

The Framework Convention on the Value of 
Cultural Heritage for Society – Faro 2005

Emphasises the value and 
potential of cultural heritage
wisely used as a resource for 
sustainable development 
and quality of life in a 

constantly evolving society

Underlines the need to 
involve everyone in society
in the ongoing process of 
defining and managing 

cultural heritage
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A FARO-i keretszerződés és számos azóta született EU dokumentum 
egyöntetűen hangsúlyozza a részvétel szerepét, és elemzi a részvételi mód-
szerek bevezetésének szükségességét, különös tekintettel a részvételi kor-
mányzás alkalmazására az örökség menedzsmentben. 

Miért is fontos a kulturális örökség részvételen alapuló irányítása? – Há-
rom évvel ezelőtt én is ezt a témát kutattam.

Open Method of 
Coordination

Toolkit on Participatory 
Governance of Cultural 

Heritage
2018

Participation
Nina Simon, The participatory museum, 2010
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És az Európai Bizottság néhány héttel ezelőtt (2018 tavaszán – a szerk.) ki-
adott egy olyan eszközrendszert a kulturális örökség részvételi kormányzá-
sára, amelyet a témával foglalkozó munkacsoport – amelybe a tagországok 
minisztériumai delegáltak résztvevőket – dolgozott ki egy kétéves nyitott kom-
munikációs folyamatban. 

Gondolom, sokan ismerik Nina Simon Participatory Museum című köny-
vét. Ez egy paradigmaváltást ír le: míg a tradicionális intézmény fentről lefelé 
kommunikál, addig a részvételen alapuló szervezetek bátorítják a kétirányú 
kommunikációt. 

Nina Simon modelljét használtam, hogy besoroljam azokat a részvételi 
példákat, amelyekkel a kutatásom során találkoztam. Vannak más besorolá-
si rendszerek is, de alapjában véve mindegyik ugyanazt a folyamatosságot 
mutatja a minimális bevonástól a maximálisig. Álljon akkor most itt néhány 
bevonási példa a gyűjteményemből, amik azt mutatják, hogy mennyi külön-
böző módon lehet az örökségnek értelmet és jelentést adni.

17. kép. Az Észt Szabadtéri Múzeum

ÉSZTORSZÁGI PROGRAM A KÖZÖSSÉGI ÉPüLETEK 
KARBANTARTÁSÁRA

2008-ban az Észt Szabadtéri Múzeum olyan módon szélesítette a tevékenysé-
gei körét, hogy vidéki épületek gazdáinak továbbképzést szervezett. A leg-
több észt mezőgazdasági épület nincs műemlékként számontartva. A mező-
gazdasági építészet és egyéb örökség megőrzése a tulajdonosok feladata. Hogy 
ebben tanácsokkal és példával segítsék őket, a múzeum különböző tréningeket 
és egyéb rendezvényeket szervezett. A tulajdonosok munkája így már nagy 
segítséget jelent a különböző régiók építészeti örökségének megőrzésében és 
konzerválásában. A program elkezdése óta a múzeum több, mint 80 képzést 
szervezett 1700-nál is több tulajdonosnak. A projekt Europa Nostra-díjat 
nyert az állampolgárok példamutató bevonásáért az örökségvédelembe.

Programme for owners of rural buildings
Estonian Open Air Musem

Programme for owners of rural buildings
Estonian Open Air Musem
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18. kép. Skóciai példa

UK – SKÓT RÉGÉSZETI TANÁCS „FOGADJ ÖRÖKBE 
EGY MűEMLÉKET!” KEZDEMÉNYEZÉSE

A „Fogadj örökbe egy műemléket!” A kezdeményezés ötlete az 1990-es évek-
ben jelent meg először. 

1991 és 1998 között a Skót Régészeti Tanács a „Fogadj örökbe egy műemlé-
ket!” programmal válaszolt azoknak a régészeti társaságoknak, akik szerettek 
volna felelősséget vállalni és gondoskodni egy-egy helyi műemlékről vagy örök-
ségi helyszínről. A program lehetőséget biztosít ezeknek a közösségeknek, hogy 
személyesen ápolják az örökségüket, és szakmai segítséget nyújt nekik ebben.

Bármilyen korú és Skóciában bárhol elhelyezkedő műemléket (beleértve a 
kerteket, épített tájat, csatamezőket stb-t) lehet örökbefogadni, azért, hogy az 
értük lelkesedő önkéntesek gondozzák ezeket.

A folyamat azonban nem egyszerű. Az érdeklődő csoportoknak, közössé-
geknek egy projekt tervet kell benyújtaniuk, amelyben leírják a céljaikat, és 
a tervezett beavatkozásokat, s ehhez csatolniuk kell a terület tulajdonosának 
a hivatalos hozzájárulását is. Csatolniuk kell a forrásteremtési tervüket és 
az emlék gondozására vonatkozó tervet, részletezve abban a menedzsment 
minden részletét, pl. az egészségügyi és biztonsági vonatkozásoktól kezd-
ve az ellenőrzésen át a fenntarthatóságig. S mielőtt az örökbefogadás meg-
történne, a Skót Régészeti Tanácsnak és a csoportnak egy megállapodást is 

Adopt a 
Monument
Scotland, UK
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kötnie kell. Hogy a tervezést és pályázást megkönnyítse, a Régészeti Tanács 
kidolgozott egy eszközrendszert.

Ez érdekes példája az alulról induló kezdeményezéseknek, amelyek azon-
ban hivatalos szerveket ösztönöztek pozitív és strukturált válaszreakcióra – s 
azok most már folyamatos segítséget nyújtanak a helyi csoportoknak. Ennek 
eredményeképp kialakult egy folyamatos háromszögű együttműködés a he-
lyi közösség, az illetékes hivatalos szerv és a földtulajdonosok vagy földhasz-
nálók között. 

A programban való részvétel a régészeti terepmunkában és konzerválás-
ban hasznos képességekkel ruházza fel az önkénteseket, amelyeket azonban 
újra és újra használhatnak a helyi örökség promotálásában.

De vannak más módszerek is, amelyekkel a közönséget bevonhatjuk, pél-
dául visszajelzéseket, megjegyzéseket (kommenteket) vagy válaszokat vá-
runk tőlük. 

Az örökség jelentéssel való megtöltése történhet a hozzáférés növelésével 
vagy a lakosság bevonásával a tárgyak több szempontú értelmezésébe. Egy fon-
tos példája ennek a Manchester Múzeum Csoportos beszélgetések című projektje. 

Ezt a programot 2004-ben kezdte el a Manchester Museum azzal a céllal, 
hogy a helyi közösségeket bevonja a tárgyak beazonosításába, értelmezésé-
be és dokumentációjába. A projekt ötlete a múzeum azon célkitűzésére vá-
laszolt, amelyben a gyűjteményeinek hozzáférhetőségét akarta javítani, és a 
helyi közösségeknek szeretett volna lehetőséget biztosítani arra, hogy a gyűj-
teményekkel kapcsolatos tudást gyarapítsák. 

A programban felszereltek egy filmstúdiót a múzeumban, amit Kontakt 
Zónának neveztek el, ahol a közönséggel olyan beszélgetéseket folytattak 

The museum doesn’t know all codes
Encouraging visitors to complement stories

The museum doesn’t know all codes
Encouraging visitors to complement stories
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egyes tárgyakról, amelyeket filmre is vettek. Az így készített videók mind 
megtalálhatók a múzeum youtube csatornáján vagy a kiállításokban a beszél-
getést elindító tárgyak mellett.

 A program célja az volt, hogy a gyűjtemények használatával párbeszéde-
ket, vitákat indítsanak be a különböző emberek között, és így érdekes törté-
neteket és történelmi adatokat hozzanak felszínre, valamint ezáltal hosszú-
távú és kölcsönösen hasznos kapcsolatokat építsenek ki a helyi közösséggel.

A projekt nagyon eredményes volt. A múzeum szerint: „Ezek az új, meg-
vitatott értelmezések fogják az együttműködésen alapuló innovatív kiállítási 
folyamat építő köveit képezni, amelyek aztán megkérdőjelezik az orthodox 
beidegződéseket, és új ötleteket és értékeket hoznak a múzeumba.”

A Manchester Museum még tovább ment ebbe az irányba, és egy másik 
példát is szolgáltat nekünk egy olyan gyakorlatra, amely egyre gyakoribb a 
múzeumokban, azaz a kiállítás vezérfonalának a közös kidolgozására; minda-
zokkal a veszélyekkel együtt, amelyeket ez a munkamódszer magában hordoz.

Egy 2009-es kiállítás elkészítésekor , amelynek címe „Lindow man a Bog 
Body Mystery” (A lindow-i lápi ember titka) használták ezt a módszert. A 
lindow-i lápi ember egy olyan – 1984-ben Manchestertől délre talált – fel-
nőtt férfi teste, amelyről megállapítható, hogy erőszakos halállal hunyt el (a 
feltehetőleg kelta rituálén kapott három halálos seb erre mutat), és amelyik 
a késői vaskorból vagy a korai római korból származik. A British Múzeum 
állandó kiállításában, illetve 2005-ben a Manchester Múzeum időszaki kiál-
lításán volt kiállítva. Mivel elég keveset lehetett róla tudni, és a múzeumnak 

Multiple perspectives

“Collective conversations”

Manchester Museum
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nem volt egyértelmű mondanivalója, illetve mivel az emberi maradványok-
kal való munka eléggé vitatott és erős érzéseket kelthet a közönségben, ezért 
a Manchester Múzeum elhatározta, hogy a nyilvánosság tagjait is konzultá-
cióra hívja, és a kiállítást velük közösen készíti el. Egy törvényszéki orvosz-
szakértő, egy tájrégész, a test felfedezője, egy volt tőzegmunkás, egy lindow-i 
lakos, egy pogány vallás tagja és két muzeológus alkotta a csapatot, amely 
a különböző értelmezési lehetőségeket felderítette és a kiállítást elkészítette. 
A kiállítás fogadtatása igen vegyes volt: a legharsányabban azok ellenezték, 
akiknek nem tetszett, hogy a múzeum feladta hagyományos irányadó (kizá-
rólagos) szakértői szerepét a kiállítás elkészítésében.

Az ellentmondásos kiállítást övező vita a következő kérdéseket generálta: 
„Az irányadó (kizárólagos) szakértői szerep és egyértelmű narratíva feladása 
a látogató biztonságérzetének elvesztését eredményezi-e?”2 És legyen ez bár-
milyen idegen és dezorientáló is a látogató számára, ez a modell-e a jövőben 
követendő példa, ha a múzeumok teret akarnak adni a különböző nézőpon-
tokat és tapasztalatokat képviselő hangoknak?

Ezidáig a bevonáshoz és értekekhez kapcsolódó példákra és az örökség 
identitás-építő szerepére koncentráltunk. Most nézzünk néhány olyan pél-

2 B Sitch, „Consultation or Confrontation? A Case Study of the Manchester Museum’s 
Lindow Man a Bog Body Mystery”, The New Museum Community. Audiences, Challenges, 
Benefits. A Collection of Essays, Edinburgh, MuseumEtc, 2010.

Lindow Man exhibition 
Manchester Museum

Does the abandonment of a 
single authoritative narrative 
voice by the museum generate a 
disorienting experience for 
visitors?
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dát, amelyben az örökséget a kiállításokon, történeteken és interaktív dig-
italis eszközökön át tehetjük népszerűbbé és jelentőségteljesebbé a látogatók 
számára.

A történetek felhasználása talán az egyik leggyakrabban (már-már túlsá-
gosan is gyakran) használt technika. Minden kutatás azt mutatja, hogy a lá-
togatókat jobban érdeklik a történetek, mint a tárgyak. Tehát, amikor egy-egy 
múzeum felfrissíti a kiállításait, kevesebb tárgyat és több kapcsolódó történe-
tet mutat be.

Ez a Tongerenben található Gallo Roman Múzeum. Mikor egy új épület-
ben újra megnyitották, a terület római kori történetét mutatták be, amelyhez 
a tárgyakat csak illusztrációként használták. Ha nem volt egy részhez ere-
deti tárgyuk, akkor másolatokat vagy egyéb eszközöket helyeztek el, de a fő 
történetszálat nem hagyták el. És nyitás előtt egy komoly látogató kutatást 
végeztek (a nem látogatókat is bevonva), amelyet a Kolb-féle tanulási elmélet 
inspirált.

Természetesen vannak más lehetőségek is a látogatók figyelmének felkelté-
sére is, mint például az Élő történelem program a firenzei Palazzo Vecchio-ban.

Vagy a játék a Waterline Múzeumban Fort Vechten-ben Hollandiában.
Az Új Vízvonal (New Waterlinie) egy korábbi katonai védelmi vonal, 

amelyet 1815 és 1940 között használtak a Régi (17. században használt) Víz-

StorytellingStorytelling
Storytelling

Living history – Palazzo Vecchio FlorenceLiving history – Palazzo Vecchio Florence
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vonal helyett arra, hogy az ellenséges támadások esetén elárasszák a földet. 
Ennek a kb. 85 km-es védvonalnak a gyengébb pontjait erődökkel tették job-
ban védhetővé, s egy ilyenben kapott helyett a mostani múzeum. Az ellenség 
betörésekor elárasztották vízzel a földeket. Az ezt bemutató játékban részt-
vevőknek el kell dönteniük, hogy hová is kéne az erődöket felépíteni, hogy a 
földeket elárasztó víz éppen a megfelelő térdmagasságú legyen: túl mély az 
átgázoláshoz, de túl sekély a hajózáshoz.

Aki részt vesz a játékban, soha nem felejti el, hogyan öntötték el ezeket 
a területeket, meddig kellett a víznek érnie, és hogy működött ez a védelmi 
rendszer. És természetesen a területre virtuálisan fentről is ránézhetünk.

Gamification ‐ The Waterline

36

Az érdeklődés növelése a teljes virtuális belemerülés megteremtésével is 
lehetséges, mert ezekkel az eszközökkel az érzelmeket is megmozgató illúzi-
ókat, környezetet varázsolhatunk a látogató köré.

Gamification ‐ The Waterline
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Az érdeklődés növelése a teljes virtuális belemerülés megteremtésével 
is lehetséges, mert ezekkel az eszközökkel az érzelmeket is megmozgató 
illúzió kat, környezetet varázsolhatunk a látogató köré.

A pszichológusok szerint az érzelmek kulcsfontosságúak a tudás meg-
szerzésében, hiszen ezek a tanulás előfeltételei.

A különböző emberek hátterének bemutatása különösen hatékony lehet, 
ezt látjuk a Holland Ellenállás Múzeumában. Itt egy olyan teret építettek meg, 
négy házzal, egy üzlettel és az iskolával amely bárhol lehetne az 1940-es évek 
Hollandiájában. Mindegyik épület egy olyan személy otthona, akinek a va-
lódi történetét is bemutatják eredeti dokumentumokkal és tárgyakkal alátá-
masztva. A négy személy: a zsidó Éva, a náci családból származó Nelli, Henk 
egy alkalmazkodó/semleges családból, és Jan, akinek a szülei ellenállók.  
A történelmet négy különböző nézőpontból mutatják be: az áldozat, az el-
nyomó, a nézelődő és az ellenálló szemszögéből. Mindegyik gyerek ott-
honába bemehet a látogató vendégként, ahol a történetüket animációk, 
hanganyagok, különböző korabeli szekrényekbe és bútorokba rejtett eredeti 
dokumentumok és tárgyak mesélik el.

Vagy a tengeri élmény-hatás a rotterdami Tengerészeti Múzeumban, 
ami a látogatóknak 360°-os nyílt tengeri környezetet nyújt.

Virtual reality
Flying over the Waterlinie
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Immersive environments
Dutch Resistance Museum

Amsterdam

De a mottónak mindig a Verdi szülőházában berendezett múzeum szlogen-
jével kellene megegyeznie: „A valósággal keltjük fel az érdeklődést”, ami azt 
jelenti, hogy mindig hűek maradnak a történelemhez, vagy az igazsághoz, de 
ehhez figyelemfelkeltő, hangulat-teremtő multimédiás eszközöket használnak.

Tavaly egy pármai konferencián egy digitalis megoldásokat kidolgozó cég 
a tartalmat biztosító tudományos testület munkatársával együtt adott elő, be-
mutatva, hogy az egyik dolog nem zárja ki a másikat, ha megvan a szoros 
együttműködés.
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Van-e ellentmondás a tu-
dományosság és attraktivi-
tás között? Egyáltalán nincs, 
ha a múzeumi és örökségi 
munkatársak hajlandóak a 
digitalis technológia, mé-
dia és más kommunikáci-
ós szakterületek ismerői-
vel együttműködni. Csak a 
megfelelő csapatmunkával 
biztosíthatjuk a tartalom 
magas színvonalát. 

És még egy utolsó példá-
val szeretném zárni az előa-
dásomat:

Talán sokan látták ezt a 
flashmobot (performanszot), amit Amszterdam egyik bevásárló központjá-
ban forgattak a Rijksmuseum 10 év utáni újranyitása alkalmából. Ebben egy 
17. századi Éjjeli őrséget ültettek át 21. századi környezetbe. Adott egy tolvaj, 
akit elfognak és viszik a törvény elé, amikor is találkoznak a maga pompájá-
ban megjelenő polgárőrséggel, és így újraalkotják Rembrandt festményének 
élő verzióját.

Raise wonder 
with reality

Birthplace of 
Giuseppe Verdi

Roncole di Busseto (Parma)

Attractiveness and authenticity
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Ha esetleg nem látták volna az erről szóló 3 perces kisfilmet a youtube-on, 
akkor ajánlom, hogy nézzék meg! De talán még érdekesebb az a kicsit hosz-
szabb film, ami a projekt előtti munkáról szól: a kép alapos tanulmányozá-
sáról, a kosztümök és a gesztusok lemásolásáról, illetve a helyszín alapos 
előkészítéséről.

Általában a digitalis eszközöket, filmeket, interaktív kiállítási részeket 
nem csak a filmesek, dizájnerek egyedül készítik el, hanem ezekbe bevonják 
a különböző szakterületek szakértőit (régészeket, történészeket, művészet-
történészeket stb) is, mivel ők garantálják azt, hogy az átadott üzenet, infor-
máció megfelelő legyen.

Tehát nekem nem kérdés, hogy az élményszerűség és történelmi hűség 
vajon egymásnak ellentmondó fogalmak-e. Hiszem azt, hogy a ti felelőssége-
tek, mint örökségspecialisták, mint a tartalom őrzői, hogy mennyire marad-
tok hűek a valósághoz; és hogy hogyan biztosítjátok a törénelem integritását.

A kulturális örökség valami nagyon értékes, sokszor nagyon törékeny 
közös jószág, ami mindnyájunkhoz tartozik. A tartalommal való megtöltése 
– amely akár úgy történik, hogy az egyéneket és közösségeket bevonjuk a 
fenntartásába, megőrzésébe, értelmezésébe vagy a felértékelésébe; akár úgy, 
hogy vonzóbbá tesszük a mai közönség számára modern eszközökkel és ma-
gas színvonalú bemutatási technikákon keresztül –, mindenképpen növelni 
fogja a látogató szemében az értékét, ami hosszú távon az örökség fenntart-
hatóságához is hozzájárul.

MISZNÉ KORENCHY ANIKÓ fordításában
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NÉMETH BALÁZS
egyetemi tanár 

(MTA Pedagógiai Bizottság Andragógiai Albizottsága) 

Életen át tartó tanulás és kulcskompetenciák 
fejlesztése együttműködésben a múzeumokkal

Lifelong Learning and the Development of Key 
Competences in Association with Museums 

Absztrakt:
Az életen át tartó tanulás kontextusai jelentős mértékben eltolódtak szakpo-
litikai dimenziókban két irányba, egyrészt az alapkészségek/kulcsképességek 
irányába, másrészt a munkavégzéshez szükséges digitális, illetve STEM (Tu-
dományos, technológiai, mérnöki és matematikai) képességek irányába. Ezen 
utóbbi zömmel technológiai irány redukcionizmusát erősítheti, sőt megala-
pozhatja az első, tehát az alapkészségek- és kulcsképességek szempontjából 
különösen fontos informális tanulás, többek között a múzeumi térben. Hogy 
ne veszítsük el az örökségül kapott ismeretrögzítő és átadó ’skill-jeinket’, hogy 
indentitásunk, képzelőerőnk legyen!

In the policy context, the lifelong learning discourse have been shifted, on the 
one hand, towards basic skills/key competencies development and, on the other 
hand, to dimensions of raising digital and STEM-based skills. This latter, very 
much reductionist horizon can be strengthened, moreover, established through 
the basic skills/key competeincies orientation supported by the growing forms 
of informal learning, especially in museum environment in order not to loose 
our skills to memorize and transfer, to establish identity and imagination.
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The Faure Report - 1972

MellearN

The Learning Context – The Delors Report - 1996

„Education is a collective asset that cannot be left only to market forces. 
Thus whatever the organisation or the degree of decentralisation or 
diversification of a system, the state must assume certain responsibilities 
to its citizens, including creating a national concensus on education, 
ensuring that the system forms a coherent whole and proposing a long 
term view for the future.”

The Delors Report - UNESCO (1996). 

Source: Learning: The Tresure Within. Paris: UNESCO. P. 160.

Terms used:
Competition
Co-operation 
Solidarity

MellearN
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Lifelong Learning

New Educational Order

„Five elements of a future strategy:

• rethinking the role of schooling in a learning society – University LLL (?)
• widening participation in adult learning – EC communications (?)
• developing the workplace as a site of learning – HRD (?)
• building active citizenship by investing in social capital - HEI (?)
• pursuing the search for meaning - HEI (?)

J. Field (2007) Lifelong Learning and the New Educational Order.  
Trentham Books, Stoke on Trent. p.148.

MellearN

The Impact of UNESCO CONFINTEA VI (2009) 

„We are convinced and inspired by the critical role of lifelong learning in 
addressing global and educational issues and challenges. It is 
furthermore our conviction that adult learning and education equip
people with the necessary knowledge, capabilities, skills, competences
and values to exercise and advance their rights and take control of their
destinies. 
Adult learning and education are also an imperative for the achievement
of equity and inclusion, for alleviating poverty and for building equitable, 
tolerant, sustainable and knowledge-based societies.”
Source: UNESCO (2009) Belém Framework for Action – CONFINTEA VI, UNESCO UIL, P. 2. 
http://www.unesco.org/fileadmin/MULTIMEDIA/INSTITUTES/UIL/confintea/pdf/working_documents/Belé
m%20Framework_Final.pdf

MellearN
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UNESCO Actions 
RECOMMENDATION ON ADULT LEARNING AND EDUCATION 

(2015) - Draft

I. DEFINITION AND SCOPE

2. Adult learning and education 
constitutes a major building 
block of a learning society and 
for the creation of learning 
communities, cities and regions 
as they foster a culture of 
learning throughout life and 
revitalize learning in families, 
communities and other learning 
spaces, and in the workplace.

Recomndation on Adult Learnnig and Education –
Draft

. UNESCO, 2015.
CL/4108

Annex – page 2

MellearN

Third Global Report on Adult Learning and 
Education (GRALE III)

In addition to monitoring the Belém 
Framework for Action,  GRALE III 
investigates the impact of ALE on health 
and well-being, employment and the 
labour market, and social, civic and 
community life. This reflects a shift towards 
the more holistic view of education and 
lifelong learning embedded in the 2030 
Agenda for Sustainable Development.

MellearN
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GRALE III – ALE has benefits for Individuals, Employers and for 
Societies

Healthy behaviours & 
attitudes
Longer life expectancy
Reduction in lifestyle
diseases
Lower costs for acute
healthcare

Skills & employability
Higher wages
Job satisfaction & 
commitment
Greater productivity & 
entrepreneurship
Increased tax revenues

Literacy & numeracy
Life skills such as resilience
&  self-confidence
Tolerance of diversity
Attention to the environment
Social cohesion
Political participation

MellearN

Adult and Lifelong Learning: Why Museums?

Section 2. Learning in Museums: 
2.4. Identifying Learning Outcomes:

• Knowledge and Understanding
• Skills
• Attitudes and Values
• Enjoyment, Inspiration and 

Creativity
• Activity, Behaviour

These above are called Generic
Learning Outcomes (GLOs)

Source: Gibbs K. – Sani M. – Thompson, J. (eds.) 
Lifelong Learning in Museums. E European 
Handbook
2007 Ferrara: EDISAI sri. p. 33.

MellearN
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European Heritage – Museums’ Role to Create European 
Identity

The roles of Museums in the 
development of a common identity in 
Europe:
1.Protector of European Heritage
2.Colective European Memory
3.Trans-national Dimension
4.Social Responsibility
5.Museums are Tools
„ to start recognising visitors as responsible 
citizens..”
1.Identification Crisis
European Identity?
Source: Bäumler, C. – Gossner, S.: Facing European 
Heritage. The Role of Museums in the Process of 
Creating European Identity.
In. Negri, M (ed.) Opening Doors. Access to the 
European Heritage in Museums. 2003 Firenze:Tosca 
Musei, Pp. 145-150.

MellearN

And What Can/Should Universities do and promote?

Recognising and Valuing Non-formal
and Informal Learning – the Role of 
Universities, Adult Education and 
Museums
How can we make this happen?
„The prioroty must be the universities, adult
education vocational training organisations
and cultural organisations, including – but
not only – museums begin to collaborate
and share experience so that mutual trust
and confidence in each other’s
approach, methodology, rigour and 
quality can be developed.”
Source: Davies, P. Recognising and Valuing Non-formal 
and Informal Learning – the Role of Universities, Adult 
Education and Museums In. ENGAGE Extra. Museums
and Galleries as Learning Places. 2003 London: 
engage Pp. 59-61..
ISBN0-9536801-5-0 www.engage.org

MellearN
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Revision of European Key Competences for Lifelong 
Learning

Revision of 2006 Key Competences for
Lifelong Learnnig

No mentioning of Intercultural
Competence

Instead, mentioning of competences in 
STEM (Science, Techonlogy, 
Engineering and Mathematics)
No consistency with the 2006. Key 
Compentences layout ( 8 keycomps)

Source: EC Proposal for a
COUNCIL RECOMMENDATION
on Key Competences for Lifelong Learning
Brussels, 17.1.2018
COM(2018) 24 final
2018/0008 (NLE)

MellearN

Descriptors of Learning Cities 

• The Impact of the Scale in Urban Development, Production and Changing 
Social Relations affected by the Structures, Modes and Available Sources of 
Learning; 

Main descriptors of a Learning City to effectively mobilise its resources in 
every sector to: 
• promote inclusive learning from basic to higher education; 
• re-vitalise learning in families and communities; 
• facilitate learning for and in the workplace; 
• extend the use of modern learning technologies; 
• enhance quality and excellence in learning; and 
• foster a culture of learning throughout life.
In so doing it will create and reinforce individual empowerment and social 
cohesion, economic and cultural prosperity, and sustainable development. 
(Source: Key Features of Learning Cities - Introductory Note, UIL 2013. p. 2.)

MellearN
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From the Preamble:
We know that cities play a significant role in promoting social inclusion,
economic growth, public safety and environmental protection. Therefore, cities
should be both architects and executors of strategies that foster lifelong learning
and sustainable development.
We acknowledge that cities differ in their cultural and ethnic composition,
heritage and social structures. However, many characteristics of a learning city
are common to all. A learning city mobilises human and other resources to
promote inclusive learning from basic to higher education; it revitalises
learning in families and communities; it facilitates learning for and in the
workplace; it extends the use of modern learning technologies; it
enhances quality in learning; and it nurtures a culture of learning
throughout life.
We envision that a learning city will facilitate individual empowerment,
build social cohesion, nurture active citizenship, promote economic and
cultural prosperity, and lay the foundation for sustainable development.
(Beijing, 21–23. October, 2013. Pp. 2-3.)

Beijing Declaration on Building Learning Cities 
Lifelong Learning for All: Promoting Inclusion, Prosperity and Sustainability in Cities 

MellearN
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KÁRPÁTI ANDREA
egyetemi tanár

(ELTE TTK, Természettudományi Kommunikáció és 
UNESCO Multimédiapedagógia Központ)

Fiatal felnőttek a múzeumban: mit várnak, 
mit kapnak, és jönnek-e újra?

Absztrakt:
A fiatalabbakat hozza az iskola és a család, az idősebbeket közösségük kulturá-
lis normái vezetik – de miért jönnek (vissza) a fiatal felnőttek a múzeumba? 18-
25 évesekkel kapcsolatos angol, amerikai, német és norvég közönségvizsgálatok 
és múzeumi programok értékelései alapján vázoljuk fel, milyen kiállítási témák, 
kommunikációs stratégiák, bemutató módszerek és társművészeti programok 
azok, amelyek külföldi tapasztalatok alapján alkalmasak a korosztály megszó-
lítására – és melyek hagyják őket érintetlenül. Milyen témákban számíthatunk 
rájuk, mint kortárs tárlatvezetőkre, játszótársakra, múzeumi programok ötlet-
gazdáira és kivitelezőire, és mikor számítanak inkább arra, hogy a múzeumban 
feleletet találnak a kérdéseikre önmagukról és a világról?

Young adults  in museums: what they expect, 
what we deliver, and if they come again?  

Abstract:
The younger kids are escorted to museums by their family or school, the older 
generation feels obliged to visit, driven by cultural norms – but why do young 
adults (re)enter the gates of exhibition facilities? Based on American, British, 
French, German and Norwegian audience research and program evaluation 
studies of 18-25-year-olds, the presentation will outline which exhibition the-
mes, communicating strategies, demonstration methods and programs of the 
sister arts seem to be appropriate for this audience segment, – and which of 
these leave them untouched? How can we inspire them to be peer guides, vo-
lunteers in edutainment activities, and developers of new museum programs 
that their friends might find attractive? And which are the areas where they 
need our guidance, when they come to the museum to find answers to engag-
ing issues of themselves and the world around?
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Elöljáróban
Írásunk témája a múzeumandragógia fiatal felnőttekkel foglalkozó, formáló-
dó új területe. Magyar és nemzetközi látogatókutatási eredmények alapján is 
úgy tűnik, ma a fiatal felnőtt korosztály az, amelynek a legkevesebbet kínálja 
a múzeum. Ebben a fejezetben a huszonévesek múzeumandragógiáját írjuk 
le, sikeres projektek, kutatások tapasztalatai alapján. (A magyar eredmények 
ismertebbek, ezért most nemzetközi az áttekintés). 

Bemutatjuk, mit jelenthet számukra a Múzeum 4.0, milyen alternatív ki-
állításrendezési és tárlatvezetési módszerekkel érhetők el hatásosan, és mi-
lyen digitális szolgáltatásokat tartanának természetesnek a kiállítóhelyeken 
is. Írásunk legfőbb üzenete: fontos a korosztály megismerése célzott látogató 
kutatásokkal, és bevonása a tervezésbe és megvalósításba – a múzeumi kom-
munikáció teljes folyamatába. A fiatal tanácsadók segíthetnek hidat építeni 
egy nagy múltú intézmény és fiatal látogatói között, hogy jöjjenek, sokáig ma-
radjanak és visszatérjenek hozzánk. 

A KIZÁRTSÁG ÉRZÉSE 

Úgy tűnik, a huszonévesek nem találják a helyüket a múzeumban. A fiatal 
felnőttek (14-25 évesek) lényegesen ritkábban jutnak el a kiállítóhelyekre, 
mint a fiatalabb és idősebb korosztályok. Valószínűleg ez a leginkább alul-
reprezentált célcsoport, kivéve, ha a múzeum kifejezetten nekik szervez 
programokat. (Laaksonen et al., 2010). „A huszonévesek gyakran úgy érzik, 
a múzeum nem nekik való. Ez egy olyan hely, ahová gyerekeknek és idősebb 
felnőtteknek kell járniuk. A fiatalok gyakran éreznek szociális szorongást a 
kiállítási tárgyak vagy műtárgyak között, sőt, már akkor is, amikor belépnek 
az épületbe.” (Gibbs et al. szerk., 2007, 65). Egy, az ausztrál kiállítóhelyek 
fiatal felnőtteknek szóló kínálatát szemléző kötet címe, „A kizártság érzése” 
(The feeling of exclusion, Mason, 2006) jól érzékelteti ezt a sajátos viszonyt. Míg 
a 18-30 évesek: 23-25 % vesz részt múzeumi programokon, a hatvan év felet-
tieknél ez az arány 40-47 %. Ha figyelembe vesszük, hogy az európai fiatalok 
körében meredeken nő a felsőfokú végzettségűek aránya, ez az adat nem ad 
okot elégedettségre (NEMO-LEM, 2015, The Guardian, 2012).

A 2007-2008-as magyar múzeumpedagógiai vizsgálat kevés olyan prog-
ramot talált, amely azokhoz a fiatalokhoz szól, akik nem iskolai osztályuk-
kal vagy a kigyerekükkel érkeztek a kiállításra. A megkérdezett múzeumi 
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szakemberek mintegy19 %-a tartotta fontosnak a program-kínálat bővítését 
az egyetemista célcsoportban, és a középiskolai korosztálynak szóló kínálat 
bővítése után (amelyet 22,4 % választott) a második legfontosabb pedagógiai 
cél volt. (Káldy, Kárpáti & Szirmai, 2010). Huszonévesek számára múzeumi 
tanulást szolgáló programokat szervezni nem könnyű, − ez az oka, hogy a 
többi célcsoporthoz képest olyan ritkák a jó példák − de világszerte fontos 
cél a fiatal felnőttek megszólítása. Hogy mikorra érdemes időzíteni ezeket 
a programokat, erre a fontos kérdésre a látógató vizsgálati adatok alapján 
kaphatunk választ. Az iskolai osztályokat főleg a késő tavaszi és kora őszi 
hónapokban viszik szervezetten a kiállító helyekre, a fiatal felnőttek és a kö-
zépkorúak inkább a nyári hónapokban mennek múzeumba, a nyugdíjasok 
pedig egész évben (Putzkó & Rátz, 2011).

A fiatal felnőtteket már nem kötelezi munkahelyük vagy a felsőoktatási 
intézményük arra, hogy múzeumba menjenek. Egy korosztályos látogatóku-
tatásban, amely 200 fő 16-26 éves fiatalt érintett, ilyen feleletek érkeztek a 
„Hogyan lennél rávehető a múzeumlátogatásra?” kérdésre: a megkérdezettek 39 
% -a életközeli témájú tárlatokat szeretne, amelyek olyan témákra reflektál-
nak, amelyek mindennapjaikat meghatározzák. (Hogy melyek ezek a témák, 
azokról nem a kortárs művészeti és tudományos kutatási kínálatból, hanem 
a fiatalok fórumain zajló vitákból értesülhetünk). A válaszadók egyharmada, 
34 % a „kor-társaság” (peer community”) fontosságára hívja fel a figyelmet: ak-
kor menne szívesen múzeumba, ha a barátainak is lenne kedve ehhez. Hogy 
van-e, arról a szociális médiából értesülnek. Nem a múzeumok weboldalai-
ról, melyeket csak akkor fognak majd követni, ha elköteleződtek egy-egy in-
tézmény mellett, hanem a megosztásokból, kedvelésekből, amelyek barátaik 
révén jutnak el hozzájuk (Atkinson, 2014, Shrapnel, 2012).

Az ausztráliai Auckland Gallery Fiatal Felnőtt Látogatókutatásban a leg-
fontosabb motivációs forrás az identitáskeresés volt. Bob Marley zenéjéhez 
kapcsolva az életének megismerése az aborigin fiataloknak nyújt vonzó azo-
nosulási mintát: egy sikeres muzsikus, aki nem tagadta meg az ausztrál ős-
lakosok kultúráját, akikhez családja révén tartozik (Mason, 2006). Az énkép 
megerősítése, azonosulási pontok keresése a cél egy angol múzeumpedagó-
giai szakkönyv szerint is, melynek címe összefoglalja, mit szeretnének a fiatal 
látogatók: „Élni tanulni” (Bellami & Oppenheim szerk., 2008). A kötet szerzői 
szerint az Egyesült Királyságban igen alacsony a fiatal látogatók elérése, az 
összes múzeumba járók mindössze 13-14%-a. Számos kutatás keresi a vá-
laszt: mikor, miért alakult ez így?

A fiatal felnőttek kényelmes, laza társadalmi élményekre vágynak, kor-
társ csoportban: „zárás utáni” (After Hours) programokat szeretnének, hiszen 
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szórakozni este kilenc előtt kevesen indulnak közülük. Számukra fontosabb 
a csoportos játék, a versengő ismeretszerzés, mint az egyéni elmélyülés, a 
zavartalan művészi élmény. Egy történeti kiállítás hatalmas, tagolatlan in-
formáció folyama riasztó és befogadhatatlan, a válogatott művekhez vezető 
feladatok viszont izgalmas bejárási módokat kínálnak A huszonévesek el-
éréséhez tehát a múzeumandragógiai munka szinte minden területe átgon-
dolásra szorul, a témáktól és időzítéstől a színhelyeken át a propagandáig. 
(Farnell, 2009) Nem egyszerűen programtervezésről és szervezésről, hanem 
látogatóvá fejlesztésről (audience development) van szó, hiszen egy szokás ki-
alakításához számos ismétlés és hosszú idő szükséges.

Sok olyan, fiatalokat is magában foglaló csoport van, amely nehezen el-
érhető, de célzott programokkal nagy változást okozhatunk az életükben. 
Ilyenek a munkanélküliek vagy első állásukat keresők, akiknek már nem ad 
művelődési lehetőségeket az iskola, és még nem tartoznak munkahelyi kö-
zösségekhez sem. A NEET Nemzedék (Not in Education, Employment or Tra-
ining – Nincs az Oktatásban, Munkahelyen, Szakképzésben). Ezek a hirte-
len jött, nem kívánt szabadsággal, rengeteg ki nem töltött idővel rendelkező 
huszonéves fiatalok olyan csoport, amelynek nem elég programokat kínálni 
– el is kell érni, hogy higgyenek nekünk: érthető és érdekes lesz, amit a mú-
zeumban találnak. (Eurofound, 2012). A szociálisan kirekesztettek mellett a 
kisebbségekhez tartozóknak és az egészségügyi hátrányokkal élőknek is fon-
tos kapcsolódási pontot, inspirációt és új lehetőségek felfedezését jelenthetné 
a múzeum. Ha az őket támogató szervezetek segítségével sikerül elérnünk 
őket, olyan kulturális hiányt pótolunk, amelyre az életfeltételek javítását elő-
mozdító szervezetek nem vállalkozhatnak. (da Milano, é. n.) A fiatalok múze-
umandragógiája tehát a hátrányos helyzet leküzdése, az esélyegyenlőség pedagógiája 
is kell, hogy legyen.

FIATALOK MÚZEUMANDRAGÓGIÁJA

A Múzeum 4.0

A fiatal felnőttek új múzeumi környezete a Múzeum 4.0, amelyben a kiállí-
tás közösségi élményt nyújt, ötvözi a természettudományos és művészeti 
műveltséget, és autentikusan használja az új technológiákat. A statikus in-
tézményt egy közössége által inspirált, számos helyszínen megjelenő, rugal-
mas és alakítható művelődési formává kell alakítani (Walhimer, 2016). A jövő 
kiállítóterében mindennaposak lesznek a sokféle kulturális intézmény-típus 
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együttműködésével megvalósuló interdiszciplináris programok. Könyves-
boltok és könyvtárak, színházak és hangversenytermek, kutató intézetek és 
vállalati laboratóriumok, mezőgazdasági nagyüzemek és nemzeti örökségnek 
számító árucikkek előállítói a partnerek, közös projektjeikben valamennyi ér-
zéknek kínálnak felfedezni valót. A múzeumok így optimalizálják rugalma-
san változtatható kiállító terük kihasználtságát, és vonzzák magukhoz az él-
mény-alapú tanulást kedvelő, sőt, elváró tizen- és huszonéves nemzedékeket. 
(NEMO-LEM Working Group, 2011). Másrészt, a közterületeken, járműve-
ken, munkahelyeken is megjelennek majd a műalkotások, hogy kilépve intéz-
ményi kereteikből, szélesebb közönséghez juthassanak el (ECDG-EC, 2012).

Ilyen, a közösségi tudásépítést a hagyományos kiállítótermi működéssel 
összekapcsoló projekt a „Tizenévesek a színfalak mögött” („Teens behind the 
Sceens”), a bostoni Gardner Múzeum kezdeményezése. Középiskolás és egye-
temista önkéntesek dolgoznak ki tárlatvezetéseket, játékokat, digitális appli-
kációt saját korosztályuk számára, és részt is vesznek ezek megvalósításában. 
(Gardner Museum, é. n.). A részvevők motivációja a múzeumi ismeretköz-
vetítő szakmák kipróbálásának lehetősége, a bepillantás a raktárak, restau-
rátor műhelyek és múzeumi kommunikációs szerkesztőségek munkájába. A 
fiatalok szeptembertől júniusig hetente egy napon, minimum öt alkalommal 
önkénteskednek és teremőr, tárlatvezető, média és pedagógiai asszisztensi 
feladatokat látnak el. Saját látogatói projektjeik megvalósításában, és minde-
zért ösztöndíjat kapnak.

Közösségépítés, autentikus témák megvalósítása és a digitális eszközök 
integrálása a valós múzeumi élményekkel a célja a „Keresztutak – Ifjúsági 
Panel” (Junctions: the Youth Panel) nevű kezdeményezésnek is (The Guardian, 
2011). „A tárgyakat címkézd meg, ne a látogatóidat!” (Label your exhibits, not 
your visitors!) – mondja a Museum of London ifjúsági tanácsadó testülete, 
amely szerint rendben van, ha egy fiatal nem akar rögtön elköteleződni, és 
inkább az ad hoc látogatások, az „Erre jártam, gondoltam, benézek” alkal-
mak érdeklik, mint a program-sorozatok. Szerintük az a legfontosabb, hogy 
a huszonéveseket ne tekintsék veszélyforrásnak, hiszen már nem gyerekek, 
hanem a fiatal felnőttek. London város múzeuma a korosztályos tanácsadókkal 
a képviseleten alapuló program-tervezést valósítja meg, amely folyamatosan 
hozza ötleteit saját generációja mit szeretne látni, hallani (tapintani, szét-és 
összeszerelni, virtuálisan megforgatni, stb.) és hogyan szeretné megszerezni 
a múzeumi élményeket. „Már nem élünk a rómaiak korában!” – mondja az 
egyik fiatal tanácsadó, aki szerint a történeti múzeumok legnagyobb tévedé-
se az, hogy visszafelé szerveznek idő-utazást, ahelyett, hogy a régi korok ma 
is aktuális üzeneteire hívnák fel a figyelmet. „Számíts ránk!” néven futnak a 
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fiatal látogatói projektek, köztük a „Szeretjük a szabadságot!” címmel aján-
lott, alternatív látogatói utak (The Guardian, 2012).

A múzeumi tárgyakkal kapcsolatos, úgynevezett kiállítási kommunikáció 
sajátos formája a University of Cambridge múzeumai és galériái által szer-
vezett „Fiatalok Művészeti Ösztöndíja” program (Young People Arts Award). 
Ezt a támogatást nem csak művésznövendékek vagy ifjú kritikusok nyerhe-
tik el, hanem bárki, aki érdeklődik a múzeumok iránt, 6-25 éves, és oktatási 
intézményben tanul. A tárlatvezetési, raktárkezelési vagy kiállításrendezési 
módszerek megtanulásával alapfokú, államilag elismert szakképesítés is sze-
rezhető. (University of Cambridge, é. n.) 

A korában már említett NEET-eknek – a már nem tanuló, de még nem 
dolgozó fiataloknak – szól a „Dominó hatás” című, a londoni Nemzeti Port-
ré Galériában szervezett, négy részes fotó workshop. A fiatalok a múzeumi 
kiállításon megismerik a portré sokrétű, sokstílusú műfaját, majd a digitá-
lis fényképezés technikai és esztétikai szabályaiba is beavatják őket. A közös 
műelemzéseket alkotói gyakorlat követi – a fiatalok kimennek a múzeumot 
környező parkba, és fotó portrékat készítenek egymásról vagy az arra járók-
ról. Végül kiállításon mutatják be, milyen jellemábrázolási és (ön)kifejezési 
lehetőségeket rejt a fényképezés. (National Portrait Gallery London, é. n.).

Fogyatékkal élő fiatalok múzeumlátogatását segíti a bolgár Nemzeti Tör-
téneti Múzeum különleges tárlatvezetéseket kínáló projektje (Eurovision, 
2014). Az akadálymentesített kiállító terekben tolószékben ülnek a tárlatláto-
gató csoportok. Segítők juttatják el ide azokat a mozgásukban korlátozottakat, 
akik másképpen nem tudnának a művek közelébe jutni. A múzeum érzéke-
nyítő workshopokat szervezett más kiállító intézményeknek a speciális bá-
násmódot igénylő, mentális vagy fizikai hátránnyal élő fiatalok fogadásáról. 
A Museo Tattile Statale Omero (http://www.museoomero.it/main?lang=4) az 
olaszországi Anconában látássérültek számára készült gyűjtemény, amely-
ben taktilis és hangzó élményszerzésre van lehetősége a látássérülteknek. A 
tapintható tárlat befogadását műalkotó munka követi. A múzeumban folya-
matosan zajlik a tárlatvezetők felkészítése, a honlap és az egyéb tájékoztatási 
felületek akadálymentesítése. A Museu Omero-ban nincsenek különleges, 
csak a huszonéveseket célzó programok, és ebben az írásban csak azért említ-
jük őket, hogy jelezzük: bármely korosztály megszólítása – a huszonéveseké 
is – magában kell, hogy foglalja a széles körű hozzáférhetőséget, az esélyteremtést 
a hátránnyal küzdőknek. (Ez a szemlélet Magyarországon még nem termé-
szetes része a múzeumi építészetnek és a kiállításszervezésnek sem. Az el-
múlt években tolószékkel közlekedő tanítványunk számára Budapesten igen 
nehezen találtunk olyan kiállítóhelyeket, amelyeket meglátogathat. Ő végül, 
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teherlifteket és baráti segítséget felhasználva, néhány épületbe azért bejutott. 
Ám szinte megoldhatatlan lett volna a feladat, ha egy tolószékes csoportot 
kellett volna műtárgyak közelébe vezetnünk, vagy egy látássérült számára 
befogadható kiállító helyet találnunk. 

A tárlatvezetés alternatívái

A huszonévesek semmitől sem viszolyognak jobban, mint a tárlatvezetéstől. 
Ezt onnan tudjuk, hogy az itt idézett látogatókutatások mind megemlítik, 
hogy a műalkotások vagy tudományos felfedezések, néprajzi tárgyak előtt áll-
va meghallgatott kiselőadás nem túl népszerű műfaj a fiatalok körében. A ki-
állítás vezetett bemutatására szerencsére számos alternatív megoldás létezik 
(Mailhac, 2010, NMC, é.n.) „A meghekkelt múzeum – rendhagyó túrák érdekes ki-
állítóhelyekre” (https://museumhack.com) tárlatvezetői a Washington Post sze-
rint „művészetbarátok, akiknek történetmesélői tehetsége van”. A történetek 
tudományos hiteléről képzettségük, a vezetett csoportot játékokkal, kvízekkel 
folyamatos aktivitásra ösztönző módszerről sajátos felkészítésük a garancia. 
Több száz vállalat vette igénybe a „múzeumhekkereket”, hogy rendhagyó 
csapatépítő tréninget szervezzen itt fiatal munkatársainak. Szoborutánzó já-
ték a New York-i Metropolitainben, leánybúcsú (!) a San Francisco-i Modern 
Művészeti Múzeumban, a Trónok Harcának kultúrtörténeti vonatkozásai a 
Philadelphia Museum of Art-ban, lánykérés a leendő menyasszony kedvenc 
művészeti korszakát bemutató teremben, egy személyre szabott tárlatvezetés 
záró akkordjaként: művészet és tudomány minden alkalomra. Sajátos mód-
szereikről rendszeresen tartanak képzéseket, és több mint ötven múzeumban 
az állandó és időszaki kiállítások elrendezésében, feliratozásában is segítettek 
már érvényesíteni a fiatalos szemléletmódot. Partnereiknél mindenütt kimu-
tathatóan fellendítették a fiatal felnőtt korosztályt képviselő látogatók számát.

A Kreatív Európa pályázatai is (EC, 2012) részben a művész-közönség kap-
csolatok új formáit is támogatják. A találkozás kortárs művészekkel a fiatal 
felnőttek érdekes és hiteles bevezetése lehet a modern zene, színház, iroda-
lom és vizuális kultúra világába. A művészetek természettudományos alap-
jait feltáró beszélgetések, kamara kiállítások azokat is megszólíthatják, akik 
nem is gondolnák, hogy „reálérdeklődésűként” közük lehet napjaink első lá-
tásra nehezen befogadható képzőművészetéhez. A múzeumok ma már nem 
egymással versengenek, hanem a Netflix, Youtube, Facebook vagy az Instag-
ram tartalmaival. Az emberi kapcsolatok és az eredeti élmények azok, ame-
lyek vonzó alternatívává tehetik a valódi tereket a virtuálisakkal szemben.
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A Betűs Nemzedékek digitális elvárásai

Úgy kezeld a múzeumodat, mint egy YouTube videót – vírusszerűen kell terjednie.” 
– a fentebb röviden bemutatott londoni „Keresztutak – Ifjúsági Panel” egyik 
tagjának javaslata összefoglalja, milyen kommunikációt várnak a görög be-
tűkkel jelzett, a digitális kultúrában felnőtt nemzedékek a kiállítóhelyektől 
(The Guardian, 2011). Bryan Lufkin „Hogyan tartsuk életben a múzeumot a 
„Minecraft” korában?” beszédes címet viselő esszéjében így ír a digitalizáció 
szükségszerű megjelenéséről: „A Tate Britain remixeli a múzeumi élményt is 
robotok és immerzív játékprogramok alkalmazásával. Konzerv-klasszikusok, 
vagy programozott kudarc? (Instant classic or instant headache?) Ez a folyamat 
része egy átalakulásnak, amely jobb minőségben vegyíti a múzeumlátogatás 
személyes élményét a digitális élményben való megmerítkezéssel.” (Lufkin, 
2014,1). A címben hivatkozott közösségi számítógépes program egy verziója, 
amely angol műalkotások megismerését ötvözi a Minecraft játékkal, a Tate 
Gallery-ben már működő alkalmazás, a múzeum által kiírt 2014-es oktatási in-
formatikai díj nyertese (https://www.tate.org.uk/about-us/projects/ik-prize). 

Egy, Puczkó László vezette látogató-kutatásból kiderül, hogy a posztin-
dusztriális társadalomban a múzeumlátogató is a fogyasztói kultúra része. A 
múzeumi multimédia interaktív megoldásai ezt a fogyasztói élményt erősí-
tik. Az informatikai megoldások a „nyitott múzeum” koncepciót is szolgál-
ják, szélesítve a múzeum és közönsége közötti kapcsolati zónát. A hasznos 
és hatásos múzeumi informatika hipermediális: a sokféle látogatónak többfé-
le műfajban, egyidejűleg rendelkezésre álló, változatos tudásanyagot kínál 
(Puczkó & Rátz, 2011). Ma már igen kevesen tartanak attól, hogy az informa-
tikai eszközök természetesen feleslegessé teszik a valós élményeket. Éppen 
ellenkezőleg: a régi és új médium találkozása egymásba olvadást jelent: „Egy 
médium tartalma mindig egy másik médium” – írja Marshall McLuhan a mé-
dia társadalmi szerepéről szóló művének beszédes című, „The Gadget Lover” 
(kb.: „A kütyübarát”) című fejezetében. (Mc Luhan, 1964, 52. old.) 

A fiatalok egyáltalán nem várják el a múzeumtól, hogy digitális játszótér 
legyen. Aki betér egy klasszikus vagy mai kiállítótérbe, már az oszlopcsar-
nokban vagy a modern építészet izgalmas remekéhez közeledve érezheti, 
hogy ez egy különleges kulturális helyszín, ahol nem mindennapi élmények 
várják (Stuedahl & Smørdal, 2013). A digitális kultúra mindennapi. A fiata-
lok csak annyit szeretnének, hogy az információszerzés megszokott eszközei 
legyenek elérhetők a valódi élmények keretbe foglalására. Ne kelljen hossza-
san böngészni egy kisebtűkkel behintett, öles falitáblát azért, hogy egy isme-
retlen fogalmat megértsenek. Ha a látványt gazdagító virtuális valóság (VR, 
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AR) megoldások is elérhetők, az már ajándék és ok, hogy a valódi tárgyakban 
jobban elmélyedjenek. (Kárpáti & Vásárhelyi, 2013)

A múzeumi multimédia megoldások tervezésénél nem árt tudomásul 
venni, miről tanul minden magyar gimnazista az informatika órán, melyek 
a digitális képi kifejezés műfajai a közoktatásban, és hogyan használja őket 
mindennapi életében:

− Digitális grafika: hagyományos módon (papírra nyomtatva) is megjele-
nő kép;

− Digitális animáció és videó;
− Művészi programkód: statikus és mozgó grafikák, melyek alapja egy 

programkód; 
− Digitális szobrászat: a 3D nyomtató segítségével előállított szobor;
− Instagram: képsor, mint komplex információ, önkifejező eszköz, néha 

műalkotás;
− Demoscene: innovatív számítógépes alkalmazások, melyeknek közvet-

len, gyakorlati célja nincs, de gyakran művészi formát öltenek;
− Virtuális valóság: műalkotássá formált kollektív, társadalmi internetes tér;
− „Mély játék”: a számítógépes játékok új esztétikuma, amely a narratívá-

ban, a karakterek megformálásában és a hátterekben ölt testet;

Egyre több múzeum vállal úttörő szerepet ilyen és hasonló digitális tech-
nológiák integrálása terén. A washingtoni Smithsonian-ben 3D-ben otthon 
kinyomtatható műtárgyakat lehet szkennelni, amellett, hogy minden hagyo-
mányos információmegosztó lehetőség adott egy saját képtár vagy képes jegy-
zetfüzet létrehozásához. (https://3d.si.edu/). Az amszterdami Rijksuseumban 
mindenütt működik az ibecon rendszer, amely okostelefonokra automatiku-
san küld hely-érzékeny adatokat arról, mi látható ott, ahol vagyunk. Egyedül 
vagy családban játszható játékok is letölthetők. (https://www.rijksmuseum.
nl/en/app). Az információmegosztás ma már alapvetően digitális – a múze-
umban sem működhet másképp. A tárgyak feliratai, a termek témáit összeg-
ző rövid szövegek maradhatnak a falon – de ha más is csak így, alig tagolt 
szövegfolyamként olvasható, a tudás a fiatalokhoz valószínűleg nem jut el.

A kortárs ifjúsági kultúra személyre szabható, egyedivé alakítható. A Cleve-
land Museum of Art-ban működő „Első Kiállítóterem” digitális magyarázó 
és tájékoztató eszközök sorát elegyíti eredeti művekkel. (www.clevelandart.
org/gallery-one/about) A leghasznosabb megoldás egyben a leglátványosabb 
is: egy 12 méter magas érintőképernyő (az egyik legnagyobb ilyen kijelző a 
világon), amelyen a múzeum 4000 kiállított tárgya látható. A képernyőt keze-
lő eszközzel bármelyik műalkotás megnyitható nagy képként, és a róla szóló 
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rövid információk elolvashatók. Egy újabb kattintással okostelefonra vagy 
táblagépre küldhetjük a kiválasztott művet, majd a böngészés végén saját 
tárlatvezető eszközünk lesz, amely elkalauzol mindegyik alkotáshoz, ame-
lyet látni szeretnénk. A digitális eszköz tehát nem helyettesíti, hanem meg-
könnyíti a találkozást a művel. 

ÖSSZEGZÉS: HOGYAN ÉRHETŐK EL ÉS TARTHATÓK 
MEG A HUSZONÉVES MÚZEUMLÁTOGATÓK?

Akkor tudjuk hitelesen megszólítani ezt a nemzedéket, ha alaposan meg-
ismerjük őket. Jelenleg minden szektor külön gyűjti a felhasználók adatait, 
tehát azt már tudjuk, milyen életkorú és szociális hátterű a színházak, múze-
umok, hangversenytermek látogatója, de arról már kevesebb az ismeretünk, 
hogyan kapcsolódnak össze ezek a kultúrafogyasztási szokások. Ismerjük az 
iskolák kultúraszervező aktivitását, de nem tudjuk, visszatérnek-e az iskolai 
csoportok tagjai barátaikkal, családjukkal a korábban megismert intézmények-
be? Ha létrejön egy összetett, mégis átlátható kulturális információs ökoszisztéma: 
összekapcsolódnak az adatgyűjtési akciók és létrejönnek, majd sokféle szem-
pontból elemezhetők lesznek a multidiszciplináris adatbázisok, könnyebb lesz 
stratégiákat alkotni minden korosztályra és műveltségi területre. 

Egy nemzetközi kutatócsoport 2011-ben és 2015-ben számba vette azokat 
a múzeumpedagógiai és –andragógiai módszereket, amelyek a fiatalok és fi-
atal felnőttek múzeumi tanulását szolgálják (NEMO-LEM Working Group, 
2011, 2015). Az egyik motivációs kutatás, amelyre támaszkodtak, beszédes 
címet visel: „Nem megyek múzeumba!” (Bollo, A. & Gariboldi, A., 2008). Az 
olasz vizsgálat szerint ezek a módszerek alkalmasak arra, hogy a fiatalok elő-
ször, és azután újra meg újra belépjenek a kiállítási intézmények kapuin:

− „fiatal-barát” múzeumi kommunikáció, amelyből kiderül, a múzeum még-
sem az a hely, ami „nem nekem való”;

− azonosulási pontok kiépítése a kiállítás és fiatal látogatója között, a téma 
és a mindennapi élet közötti hidak kiépítése;

− a nem formális tanulás módszertani repertoárjának használata (pl. pro-
jekt módszer, kísérletezés és játék alapú tanulás) 

− kapcsolatteremtési alkalmak, csoportos aktivitások szervezése, hiszen 
ezek felelnek meg a fiatalok életformájának, szabadidős kultúrájukba 
az ilyen társas együttlétek illeszthetők be legjobban;

− a szervezett és szabad időtöltés egyensúlya, amely lehetőséget ad egyéni és 
csoportos célok, tervek megvalósítására,
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− elegendő idő és lehetőség arra, hogy a különféle múzeumi tevékenységek-
kel a fiatalok megismerkedjenek és kiválasszák, mi az, ami számukra 
ösztönzést jelent; 

− felhatalmazás saját tanulási alkalmak, programok szervezésére és meg-
valósítására.

A múzeumandragógia klasszikus kézikönyve (Gibbs et al. szerk., 2007) 
így foglalja össze a fiataloknak szóló múzeumandragógiai projektek legfon-
tosabb akadályait és ezek kezelési módjait: 

„Vedd észre az információs akadályokat már a tervezés időszakában! Aka-
dály lehet például az intézmény imázsa, a munkatársak képességei és atti-
tűdjei, a kapcsolatok hiánya a fiatalokkal és az őket támogató szervezetekkel, 
vagy a közösségi és műhely-terek hiánya. Ha időben felismerted az akadá-
lyokat, könnyebb lebontani őket. Néhánynál egyszerű a dolgunk, például 
a kényelmi szolgáltatások viszonylag egyszerűen megteremthetők: kedves 
fogadtatás, frissítők elérhetősége, hívogató munkatér a látottak feldolgozásá-
hoz. Más akadályok mélyebben gyökeredznek az intézményi kultúrában, és 
ezért nehezebben változtathatók. 

Mindig vond be a fiatalokat és a velük kapcsolatot tartókat (gatekeepers) a 
múzeumi programtervezésbe! A munkatársak kapjanak felkészítést, hogy a kiál-
lítás „fiatal-barát” legyen. A projekt utóélete, fenntarthatósága, integrálása a mú-
zeum szokványos működésébe szintén fontos feladat. A későbbi működtetés 
költségeire már a projekt kereteinek megállapításánál gondolni kell. Ha az újí-
tásnak teret kívánunk adni, akkor is, ha a pályázatnak vége, talán szervezeti 
változtatásokra lesz szükség. Valószínű, hogy fiatalokból álló tanácsadó tes-
tületet kell létrehoznunk, hiszen ez is sokat segít abban, hogy a projekt bevált 
elemei fennmaradjanak. A kapcsolattartás formája lehet egy nekik szóló hon-
lap-aloldal, hírlevél, meghívás múzeumi eseményekre, és egy, az igényeikre és 
lehetőségeiket figyelembe vevő önkéntes program. Az ifjúsági közösségekkel, 
szervezetekkel való rendszeres kapcsolat nélkülözhetetlen felétel az újító kez-
deményezések tovább éléséhez.” (Gibbs et al. szerk., 2007, 71, kiemelések: K. A.)

Korunk új kultúrateremtő típusa a prosumer (alkotó és fogyasztó, azaz produ-
cer és consumer egyszerre). A fiatalok már tizenéves koruktól jellemzi a digitális 
tartalmakat egyszerre készítő és szemlélő magatartás. Cristina da Milano há-
rom fontos feltételt határoz meg, amelyet a fejlesztéseknél figyelembe kell ven-
nünk: a fizikai és kulturális hozzáférés (access), napjaink társadalma minden 
rétegének képviselete (representation) és az aktív, alkotó részvétel (participation) 
a kulturális produktumok létrehozásában. Ha a múzeumi program mindezek-
nek megfelelő, a fiatallátogató szívesen visszatér. (da Milano, 2013). A fiatal 
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felnőttek szerint személyiségük az egyik legfontosabb munkaeszközük, fontos 
feladatuk saját maguk hitelesebb bemutatása. Egy angol kutatás szerint a ké-
pességfejlődés (például a kommunikációs képességcsoport érzékelhető javu-
lása) fontos motiváló erő egy újabb látogatásra. (Bellami & Oppenheim szerk., 
2008). Sokan nem tudják, mely területeken teljesíthetnének különösen jól, tehát 
a „Találd meg a tehetséget magadban” kampány sok angol múzeumban hozott 
látványos növekedést a fiatal látogatók számában (DCMS, 2004). 

Napjaink múzeuma tanít és nevel minket akkor is, amikor már magunk 
mögött hagytuk a formális képzés színtereit. Segít a fiatal felnőtteknek meg-
ismerni és megérteni a világot, amelynek kis szeletével kapcsolatba kerülnek 
munkájuk közben, de az emberi viszonyok, környezeti jelenségek vagy mű-
vészeti értékek sokszínűségét csak olyan környezetben sajátíthatják el, ahol 
a kultúrát érthető és releváns keretbe foglalják. (Drotner et al., 20017). Az 
identitáskeresés a felnőtt korba való átmenet egyik legfontosabb feladata, és 
a múzeum az egyik hely, ahol orientációs pontokat találhatnak. Ezt a folya-
matot támogatja a múzeumandragógia fiatal felnőttekkel foglalkozó, a 21. 
század első évtizedeiben formálódó, új területe.
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BASICS BEATRIX
művészettörténész 

A Zichy Mihály Emlékmúzeum és gyűjteménye 
– egy lokális gyűjtemény, a nemzeti örökség 

feldolgozásra váró rész

A műemléki védelmet élvező zalai kúria Zichy Mihály életének és műveinek 
változatos emlékeit és dokumentumait őrzi állandó kiállításon. Itt született 
1827-ben Zichy Mihály, aki később a kúria nyugati szárnyához építtetett egy 
L alakú toldalékot, műterem céljából. Itt éltek Zichy Mihály szülei, a testvére, 
s miután a festő visszatért Oroszországból, már a négy gyermeke és a felesége 
is itt töltötte a nyarakat, télen a fővárosba költöztek. Akkoriban pezsgő élet 
folyt a településen és a birtokon. Cselédházak, istálló és kocsiszín épült a kúria 
mellé, külső és belső személyzet biztosította a család ellátását.

A múzeumot a festő születésének századik évfordulója alkalmából, 1927-
ben alapította unokája, Zichy Mária Alexandra és férje Csicsery-Rónay István. 
A kiállítást 1979-ben nyitották meg, majd felújítva, átrendezve 1992-ben adta 
át Göncz Árpád köztársasági elnök. A tárlat anyaga nyolc teremben látható, 
részben a művész festményeit, rajzait, illetve életének tárgyait, dokumentu-
mait, valamint gyűjteményét (grúz szoba, fegyverek, sámán ruha) mutatja be. 
Az 5000 kötetes családi könyvtárban számos különlegességet őriznek.

A Zichy Emlékmúzeum, 2013 óta a Szépművészeti Múzeum-MNG tagin-
tézményeként a helyi és regionális kulturális életben is egyre jelentősebb sze-
repet tölt be, ugyanakkor az ország legnagyobb múzeum-együttesének része-
ként, mint a nemzeti örökség fontos eleme vár a teljes feldolgozásra és a minél 
szélesebb körben történő bemutatkozásra.
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A műemléki védelmet élvező kúria építésének korát illetően a források több-
féle dátumot említenek: az 1820-as, 1830-as éveket, illetve a 19. század máso-
dik felét. Minden bizonnyal több periódusban épült, az első épület bővítései-
vel, az 1880-ra elkészült műteremmel. Parkja természetvédelmi terület.

Itt született 1827-ben Zichy Mihály, aki később a kúria nyugati szárnyá-
hoz építtetett egy L alakú toldalékot, műterem céljából.  Itt éltek Zichy Mi-
hály szülei, a testvére, s miután a festő visszatért Oroszországból, már a négy 
gyermeke és a felesége is itt töltötte a nyarakat, télen a fővárosba költöztek. 
Akkoriban pezsgő élet folyt a településen és a birtokon. Cselédházak, istálló 
és kocsiszín épült a kúria mellé, külső és belső személyzet biztosította a csa-
lád ellátását. Ma már a kétszázötven főt sem éri el a falu lakossága, nincsen 
bolt, a templomba máshonnan jár át a pap misézni, még kocsma sincsen. Pe-
dig elhelyezkedését tekintve – alig több mint harminc kilométer a Siófoktól 
való távolsága – kedvező lehetőségeket kínálna turisztikai szempontból is. 

Zichy Mihály (Zala, 1827-Szentpétervár, 1906) Pesten, a velencei szárma-
zású Marastoni Jakab pest magániskolájában kezdte festészeti tanulmánya-
it, majd a bécsi Akadémián Ferdinand Georg Waldmüller (1793-1865) volt 
a mestere. Alig húsz évesen, 1847-ben került Oroszországba, és bécsi mes-
tere ajánlásával Szentpéterváron a cár öccse, Mihály nagyherceg lányának 
lett rajztanára. 1853-tól kapott uralkodói megbízásokat, 1858-ban az Orosz 
Művészeti Akadémia tagja lett, 1859-ben nyerte el az udvari művész rangját. 
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Bár idejének nagy részét hazájától távol töltötte, rövid időszakokra Zalára 
látogatott. 1874-1881 között Párizsban élt, az 1878-as világkiállításra festette 
meg sokat vitatott festményét, „A rombolás géniuszának diadala” címmel.

Párizsi és újabb szentpétervári tartózkodása között Bécsben, Velencében 
időzött, majd az akkor Tifliszként ismert Tbiliszibe, Grúzia fővárosába, és a 
Kaukázus hegyei közé utazott. 

1883-tól ismét Szentpéterváron élt és alkotott, irodalmi művek illusztrá-
cióinak sorát készítette el. A cár uralkodásának eseményeit, így utazásait is 
dokumentálta rajzain. 1906 februárjában Szentpéterváron halt meg. 

„Bármelyik rajzát nézzük, mindenünnen a csodálatosan objektív, kitűnő 
látású, boszorkányos technikájú, de a dolgokon kívül álló ember kézjegye 
bukkan elő.” – írta róla Bálint Aladár a Nyugat 1913 évi 24. számában. Nem 
véletlen, hogy rajzait és technikai tudását emeli ki, elsősorban illusztrációi 
révén ismeri ma is a közönség, bár festményei kétségtelenül jelentős részét 
képezik életművének. Egy kortárs így fogalmazott róla: „…Zichy művészete 
… hasonló egy nagyon szép költeményhez, melynek minden mondata csupa 
szenvedély ..., de egyszersmind az észhez is szól.” 1

1 Zichy Mihály, a „rajzoló fejedelem”. Kiállítási katalógus, MNG, 2007. Szerk.: Róka Enikő. 9. o.
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A múzeumot a festő születésének századik évfordulója alkalmából, 1927-
ben alapította unokája, Zichy Mária Alexandra és férje Csicsery-Rónay Ist-
ván. A kiállítást 1979-ben nyitották meg, majd felújítva, átrendezve 1992-ben 
adta át Göncz Árpád köztársasági elnök. 

Az Emlékház kiállítása jelenleg nyolc termet foglal el, jóllehet az épület 
ennél jóval nagyobb. A tulajdoni viszonyok rendezését követően remélhető-
leg lesz alkalom az állandó kiállítási terek bővítésére, időszaki tárlatok rend-
szeres bemutatására. 

A gyűjtemény legvonzóbb tulajdonsága annak lenyűgöző változatossága, 
ami részben köszönhető a művész igencsak kalandos életének, utazásainak. 
Nemcsak saját művei, illetve életének dokumentumai, relikviái láthatók, ha-
nem mindaz, amit gyűjtött. Pontosabban, ami ebből megmaradt, hiszen a 
második világháború után az épületben található gazdag anyag egy részét 
elhordták, ám szerencsére jelentős hányada megmaradt. 

A termek enteriőrjei ma már kevéssé hasonlítanak a régi fotókon látha-
tó egykori belső terekhez, elsősorban a műfaji változatosság jellemzi őket. 
Nagyméretű olajképek mellett bútorok, iparművészeti tárgyak, tárlókban 
elhelyezett dokumentumok, fotográfiák láthatók. A festmények és grafikák 
részben a családtagokat ábrázolják – Zichy édesanyját, testvérét, gyermekét, 
anyósát, tanítványát, és persze önarcképeit is. 

Mellettük a különböző irodalmi művekhez készült sokszorosított grafi-
kák, vázlatok, rajzok, akvarellek, egy csoport közülük a párizsi világkiállítás-
ra készített nagy olajkép vázlata, tanulmánya, részletrajza. 
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„Vérvörös alkonyi égbolt előtt viharfelhők közé emelkedik széttárt szár-
nyakkal és karokkal a Démon, s ahol megfordul, pusztulás, halál, gonoszság 
uralja az emberiséget. Zichy Démona konkrét és aktuális politikai esemé-
nyekben mutatja meg hatalmát: az orosz cári hatalom törökökkel, bolgárok-
kal folytatott háborúiban, a porosz-francia háborúban s a párizsi kommün 
bukásában. A hatalmas mű mégsem történeti festmény, hanem gondolati-böl-
cseleti alkotás. Német és francia katonák koponyái felett trónol a pápa, aki 
szintén segíti a vérontást. (Mögötte mintegy ellentétpárjaként maga Krisztus 
sugárzó alakja is megjelenik.) Krisztus alakjától balra látható a német császár, 
lábánál III. Napóleon letiport teste és a császárságot elismerő, hódoló német 
fejedelmek. A háttérben a császár és a pápa közt biztos tartással áll egy nap-
fénytől körülvett alak: a francia köztársaság, a République Rouge allegóriája, 
mellette a kommün megszemélyesítője. Baloldalt egy orosz nagyherceg és 
két török harcol. Mögötte II. Sándor cár látszik, aki kettős kereszttel lelkesíti 
harcra az oroszokat a törökök ellen. Mellette újabb mészárlási jelenet. A go-
nosztettek felett a démon vonul el bagolyszárnyakon, egy gyönyörű nőtől 
kísérve, aki gúnyosan csalogat magához egy fiatal embert, elhagyásra kény-
szerítve földön fekvő feleségét és gyermekét. A kép mondanivalója a festő 
vallomása szerint a pusztítás diadala, Kelety, a kritikus egykorú cikke sze-
rint: a jövő a köztársaságé. Az utóbbi azonban csak igen rejtetten van jelen 
a képen. S a köztársaság és a kora alakja mellett hasonló rejtett szereplőként 
a pápa mögött a fénytől megvilágított Krisztus alakja is megjelenik.” Sza-
bó Júlia képelemzése egy az értelmezések közül. 2 A rombolás géniuszának 
diadala című kép más értelmezésre is lehetőséget, Végvári Lajos például a 
következőképpen írt róla. Zichy szerint „két géniusz uralkodik az emberiség 
fölött: a gyilkos hatalomvágy és a kéj vágy géniusza. A Rombolás géniusza 
tartja megszállva a királyokat és az uralkodókat, akik állig felfegyverkezve 
várják a pillanatot, hogy egymást megtámadhassák, s kegyetlen háborúkban 
az emberek millióit pusztítsák el, tegyék tönkre. Ennek a gondolatnak illuszt-
rálására Zichy az előtérben egy küzdő csoportot helyezett el, amely a cári 
gyarmatosítást ábrázolja; az elesett katona kezéből kirepült kard egy gyerme-
két szorongató anyát sújt halálra. A Kéjvágy géniusza elvakulttá teszi a férfit, 
és széttiporja a családi életet. A háborúktól kopárrá és sírhalommá lett föld 
közepén ül a római pápa, erőtlen aggastyán, aki felemelt kezével képtelen 
megállítani ezt az iszonyú vérontást és pusztulást. A kép hátterében a francia 
köztársaság glóriától körülvett diadalmas alakja volt látható, mint a haladás 

2 Szabó Júlia: A XIX. század festészete Magyarországon. Budapest, Corvina, 1985. 281.o.
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szimbóluma. A képet ért sok támadás következtében azonban Zichy Krisztus 
alakját festette a francia köztársaság helyére. Ez a hatalmas méretű festmény 
a magyar liberalizmus romantikus stílusban megalkotott emléke…” 3

Gellér Katalin szerint 4 „Zichy a korábban, Lermontov Démonához készí-
tett illusztrációiban megteremtette a rontás, pusztítás romantikus allegóriá-
ját, melyhez Párizsban is visszatért. Az 1878-ban festett A Démon fegyverei 
vagy A pusztítás géniuszának diadala című festményén újra megfogalmazta 
a megtestesült gonosz kissé teátrális, de hatásos figuráját. Lermontov költe-
ményeihez készített illusztrációin a romantika jellegzetes férfi démon képé-
hez igazodott, hőse a byroni „végzetes férfi”, aki pusztulást hoz a szeretett 
nőre. Az említett, a párizsi világkiállításra készült festményen, talán épp a 
dekadensek által teremtett nőkép hatására már nem csak férfi, hanem női 
démont is szerepeltet. A démon-pár egyértelműen negatív tartalom, a pusz-
tulás apokaliptikus víziójának hordozója.” 

3 A magyarországi művészet története. Szerk.: Fülep Lajos, Dercsényi Dezső, Zádor Anna. Bu-
dapest, Corvina, 1970. Végvári Lajos: A magyar művészet a XIX. század második felében. 399.o.
4 Gellér Katalin: A rombolás démonától a „femme fatale”-ig. Zichy Mihály és Félicien Rops. 
Somogyi Múzeumok Közleményei 18., Kaposvár, 2008. 334. o.
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Zichy maga így írt festményéről: „Pusztulás, rombolás mindenütt. A csalá-
dot feldúlta a biblia által megjövendölt gonosz asszony. A szentség megszűnt 
szent lenni; a házasságtörés ma már csak divatos esemény számba megy és 
az elhagyott asszony gyermekével boszulatlanul kesereghet. Az állami és val-
lási életben ezer és ezer ember vérének kell folynia,városoknak rombadülni-
ök, hogy az így megtermékenyített talajban egy új, mindent boldogító eszme 
gyökeret verhessen. A seb, mely a nagy német birodalom megalapítása által 
ezer meg ezer áldozaton üttetett, még ma sem hegedt be; saját vérrokonai-
kat erőszakkal, tüzzel-vassal voltak kénytelenek a nemzeti egység magasztos 
eszméje részére vonni, s hogy ez megvalósulhasson, egy nagy császárságnak 
kellett összeroskadnia! És mennyi vér patakzott vallási villongások miatt! A 
felebaráti szeretettől lelkesített egyház üldözöttből üldöző lett s hecatombá-
kat rendezett holttestekből. És most tiarás feje elhagyatva, figyelembe is alig 
véve ül trónján, hatalma megtört; nyugodtan fekszik a feszület a csonthalma-
zon. Az orthodox keresztet magasra emelve a mindenható czár »in hoc sig-
no!« a vér- és hitrokon törzsek felszabadítására buzdít. A pusztítás és öldök-
lés mindaddig fognak dühöngeni, míg a vér és hitrokon néptörzsek egyesítve 
nem lesznek. Az egyedül szenvedő áldozat itt is az özvegy gyermekével. De 
egy még messze fénynek, a megváltó szeretetnek, fénysugara már áttört a 
sűrű homályon: a vörös kereszt alakjában, melyet barát és ellenség egyaránt 
tiszteletben tart. Talán sikerül a fénynek legyőznie a rombolás démonait, me-
lyek most még ördögi gyönyörrel tombolnak. Azonban eléggé fel van fegyve-
rezve az emberiség arra, hogy a béke olajágát tűzhesse díszül sisakja mellé.” 

A kép Zichy főműve, és mindenképpen a Zichy Emlékház legnagyobb 
vonzereje, itt látható az utolsó, nagy terem hátsó falán. 
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Egy másik, hasonló, kevésbé vitatott és nagy sikert aratott főmű vázlata 
is a kiállításban látható, ez az Erzsébet királyné Deák Ferenc ravatalánál. A 
képet Trefort Ágoston kultuszminiszter rendelte meg a festőtől, akinek ez 
volt az első hivatalos magyar állami megbízása. Zichy 1876-ban Párizsban 
élt, májusban tért haza. Bécsben a királyné fogadta, akiről vázlatokat készít-
hetett, és megtekintette az esemény alkalmával viselt öltözékét. Budapesten 
újra felépítették Deák ravatalát az eredeti helyszínen. A kép 1877 februárjá-
ban készült el, és nyáron helyezték el a Magyar Nemzeti Múzeum állandó 
kiállításának Habsburg galériájában. 

A Vasárnapi Újság beszámolója Deák Ferenc temetéséről és a királyné ko-
szorújáról: „A főváros e napon már külsőleg is teljesen gyászba volt borulva. 
Délelőtt kegyelettel szemlélte a hullámzó közönség a váczi utczai virágkeres-
kedés kirakatában a pompás – babérlevelekből és fehér kaméliákból kötött – 
koszorút, melyet a királyné küldött Deák Ferencz ravatalára, s melynek fehér 
atlasz szalagjára e szavak voltak hímezve: „Deák Ferencznek Erzsébet királyné. 
A király által küldött hasonló koszorú az akadémia egyik termében volt déle-
lőtt látható, s szalagjára szintén arany betűkkel van ráhímezve: „Deák Ferencz-
nek Ferencz József király.”

E napnak feledhetlen eseményét azonban a királyné megjelenése képezte a 
nemzet nagy halottjának ravatalánál. Fönséges, mélyen megható jelenet volt 
az, midőn a nemzet legelső asszonya, mély gyászba öltözve lépett föl a rava-
tal emelvényére, könyezö szemekkel tekintve a nemzet legelső polgárának 
örökre meghidegült arczára, miközben udvarhölgye által segítve, ráhelyezé 
koszorúját a nagy halottra, s aztán áhítatos imába merült a koporsó végé-
nél levő imazsámolyon. A jelenlevők szemei nem maradhattak meghatottság 
nélkül.”

A festmény restaurálása két évet vett igénybe, ezt követően a Gödöllői 
Királyi Kastély állandó kiállításában helyezték el. A végleges kompozícióhoz 
készült láthatók az Emlékházban. 

Habár nem ilyen lenyűgöző hatásúak, de az állandó kiállítás fotográfia 
anyaga is tartogat különlegességeket. Azon túl, hogy a 19. század legjelen-
tősebb fotográfusainak – Borsos József (1821-1883), Kozmata Ferenc (1846-
1902), Sterlisky Lipót (1816-1905), Koller Károly 1838-1889) – munkáit meg-
találhatjuk itt, Zichy külföldi tartózkodásainak emlékeiként számos jeles 
fotográfus képe is idekerült. Mind technikailag, mind témájukban sokfélék 
e képek, részben a festő és a családtagok, illetve Zichy élete állomásainak, 
történéseinek dokumentumai. 

A bútorok, berendezési tárgyak között barokk, empire, biedermeier kü-
lönlegességeket láthatnak a látogatók – 1620-ban készült a halálfejes órával 
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díszített barokk sarokszekrény, a vitrinszekrények, székek, kanapék, aszta-
lok között az empire és a biedermeier remekeit találhatjuk. Külön része a be-
rendezésnek az orientális bútorok együttese, ezekből nagyon kevés maradt 
fönn a történelmi Magyarország kastélyenteriőrjeiben. Az egyik leghíresebb 
példát jelentik a betléri Andrássy kastély indiai bútorai – hozzájuk nagyon 
hasonló a zalai Emlékház indiai fiókos írószekrénye, zsámolya, kanapéja.

Az utolsó, nagy teremben áll Zichy rajzasztala, amelynél ülve több fo-
tográfia is ábrázolja.

Minden bizonnyal a legszebb Zichy portrék közé sorolható az egy ide-
ig Párizsban élő és alkotó lengyel szobrász, Cyprian Godebski (1835-1909) 
mellszobra. Vele Zichy Szentpéterváron is találkozott, ahol a művészeti aka-
démia professzora volt. Godebski nemcsak Zichyt mintázta meg, hanem Teo-
phile Gautier (1811-1872) költő-műkritikust is, aki Zichyt oly nagyra tartotta.

Pierre-Jean David d’Angers (1788-1856) francia szobrász egész sorozat ki-
váló portréérmével büszkélkedhet a kiállítás, a legjelentősebb kortárs művé-
szek, hírességek bronz képmásaival.

A számtalan különleges és értékes apróbb-nagyobb használati tárgy egy 
sajátos része az úgynevezett grúz szobában található, ezek Zichy grúziai tar-
tózkodásának emlékei, egy termet töltenek meg a kiállításban, és teljességgel 
unikálisnak számítanak, csakúgy, mint a sámán viselet, melynek darabjai 
– kabát, mellvédő, combtakaró, sapka, korona, csizma, köpeny – olyan kü-
lönleges együttest jelentenek, amelyből nem sokat találhatunk köz- és ma-
gángyűjteményekben. Az értékes fegyvergyűjtemény, a legkülönfélébb ipar-
művészeti tárgyak sokasága mellett egyedülálló kincset jelentenek a csaknem 
ötezer kötetes könyvtár ritkaságai, közöttük művészeti, jogi, történeti mű-
vekkel. 

Az Emlékház és kiállítása egy olyan sajátos gyűjtemény-együttest őriz és 
reprezentál, amely egyrészt más hasonló nemesi családi gyűjteményekkel 
rokon, egyediségét azonban az adja, hogy a 19. századi magyar és európai 
képzőművészet egy igen jelentős alkotójának életét és művészetét is doku-
mentálja. Mint ilyen, nemcsak regionális, de országos, sőt európai szinten is 
a kultúrtörténet egy kiemelten védendő és őrzendő emléke.

Fotók: Szesztay Csanád
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MERÉNYI GYöRGY 
Művészettörténész, művészeti író 

Egy Zsolnay kutatás margójára, 
avagy védelemre szoruló építészeti örökségünk

A pécsi Zsolnay-gyár maradandó nyomot hagyott Közép Európa historizáló 
és szecessziós építészetén, hiszen az ennek megújításához kikísérletezett épí-
tészeti kerámia anyag, a pirogránit létrehozásával színekben gazdag épületek 
megszületését segítette, ezt inspirálta. Zsolnay Vilmos gyára valójában a rene-
szánsz kor eredményeihez hasonlítható szintézisben működhetett közre: ez 
az építőművészet és az iparművészet olyan szintézisének tekinthető, amely 
megfelelt a technika által egyre inkább meghatározott modern kor igényeinek.

E folyamat tetőződött Lechner Ödön és a pécsi gyár példamutató együtt-
működésében, a szecessziós építészet magyar változatának megteremtésében. 
A régió legjellemzőbb épületei, sok esetben a Zsolnay építészeti kerámiának 
köszönhetik szín- és formagazdagságukat. E gazdag, épített örökségben a 
budapestieken túl jelentős és ismert köz- és magán épületek ( a kecskeméti, 
debreceni, pécsi, kiskunfélegyházi városképet meghatározó épületek, vagy 
határainkon túl a szabadkai Városháza, a Raichle-palota, a marosvásárhelyi 
Városháza és Kultúrpalota) mellett vannak kevésbé ismertek és különlegesek 
(ilyenek például a trencsén-teplici fürdőépület orientalizáló burkolatával, a 
szarajevói régi városháza, a belgrádi Moszkva Hotel ) .

Összességében a kelet-európai régió különleges -a nyugati és keleti kul-
turális/művészeti hatásokból egyaránt táplálkozó- ám napjainkban sajnos 
nem egyszer veszélyeztetett építészeti/kulturális örökségünket alkotják ezek 
a színes Zsolnay kerámiával burkolt/díszített épületek. A gyár által teremtett 
építészeti kerámiaművészet vizuális karakterét, „ízét-zamatát” elsősorban 
a nyugati és a keleti kultúra illetőleg művészetek határán szükségszerűen 
megjelenő komplex hatásoknak köszönheti. Napjaink embere nem véletle-
nül tekint sóvárogva a gazdag múltra emlékeztető színekben tobzódó épüle-
tekre, hiszen egy különleges virágzás építészeti lenyomatát láthatja. A pécsi 
Zsolnay- gyár közreműködésével létrehozott színekben gazdag épületek soka-
sága: ma már leginkább védelemre szoruló és fokozott gondoskodást igénylő 
építészeti örökségünk. 
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A pécsi Zsolnay-gyár maradandó nyomot hagyott Közép Európa historizá-
ló és szecessziós építészetén, hiszen az ennek megújításához kikísérletezett 
építészeti kerámia anyag, a pirogránit létrehozásával színekben gazdag épü-
letek megszületését segítette, ezt inspirálta. Zsolnay Vilmos gyára valójában 
a reneszánsz kor eredményeihez hasonlítható szintézisben működhetett köz-
re: ez az építőművészet és az iparművészet olyan szintézisének tekinthető, 
amely megfelelt a technika által egyre inkább meghatározott modern kor 
igényeinek.

E folyamat tetőződött Lechner Ödön és a pécsi gyár példamutató együtt-
működésében, a szecessziós építészet magyar változatának megteremtésé-
ben. A régió legjellemzőbb épületei, sok esetben a Zsolnay építészeti kerámi-
ának köszönhetik szín- és formagazdagságukat. E gazdag, épített örökségben 
a budapestieken túl jelentős és ismert köz- és magán épületek (a kecskeméti, 
debreceni, pécsi, kiskunfélegyházi városképet meghatározó épületek, vagy 
határainkon túl a szabadkai Városháza, a Raichle-palota, a marosvásárhelyi 
Városháza és Kultúrpalota) mellett vannak kevésbé ismertek és különlegesek 
(ilyenek például a trencsén-teplici fürdőépület orientalizáló burkolatával, a 
szarajevói régi városháza, a belgrádi Moszkva Hotel) .

Összességében a kelet-európai régió kü-
lönleges – a nyugati és keleti kulturális/mű-
vészeti hatásokból egyaránt táplálkozó – ám 
napjainkban sajnos nem egyszer veszélyez-
tetett építészeti/kulturális örökségünket 
alkotják ezek a színes Zsolnay kerámiával 
burkolt/díszített épületek. A gyár által te-
remtett építészeti kerámiaművészet vizuá-
lis karakterét, „ízét-zamatát” elsősorban a 
nyugati és a keleti kultúra illetőleg művé-
szetek határán szükségszerűen megjelenő 
komplex hatásoknak köszönheti. Napjaink 
embere nem véletlenül tekint sóvárogva a 
gazdag múltra emlékeztető színekben tob-
zódó épületekre, hiszen egy különleges 
virágzás építészeti lenyomatát láthatja. A 
pécsi Zsolnay-gyár közreműködésével lét-
rehozott színekben gazdag épületek soka-
sága: ma már leginkább védelemre szoruló 
és fokozott gondoskodást igénylő építészeti 
örökségünk.

Mattyasovszky Zsolnay Tamás 
könyve a budapesti Zsolnay 
kerámiás épületeket mutatja be 
(Nemzeti Tankönyvkiadó, 
2005.)
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A Zsolnay-gyár a kezdetektől készített építészeti kerámiát ennek legko-
rábbi példája az egykori pécsi Zsolnay Bazár (Nick udvar) amelynek díszeit 
még Zsolnay Ignác manufaktúrájában égették 1860 körül. A gyár a 19. század 
második felének és a 20. század elejének legkiválóbb építészeivel működhe-
tett aztán együtt különösen innovatívan. E fénykor épületei – amelyek nap-
jainkig fővárosunk és sok más városunk épített örökségének meghatározói,- 
egyben e korszak művészi ízlésének és az ízlésváltásnak is tükrei. 

Merényi György munkája 
az egykori Monarchia területén 

lévő épületeket veszi számba, 
saját fényképanyaggal. 
A könyvet 2015-ben a 

Vince kiadó jelentette meg.

Márkus Géza terve nyomán 
1902-ben épült a szecessziós
kecskeméti Cifrapalota, egyike 
a legkülönlegesebb Zsolnay kerámiás 
épületeknek.(fotó: Merényi György)



71

A budapesti épületeket Zsolnay Vilmos dédunokája Mattyasovszky Zsol-
nay Tamás kezdte gyűjteni, rendszerezni és fényképekkel is dokumentálni. 
Értékfeltáró és értékmentő munkája 2005-ben a Nemzeti Tankönyvkiadó 
gondozásában jelenhetett meg elagáns albumban. Az ő bíztatására – mint-
egy munkája kiegészítéseképpen- kezdtem el kutatni, adatokat gyűjteni és 
a helyszíneken nem kis energiával fotókat készíteni az egykori Osztrák-Ma-
gyar Monarchia területén levőkről. Budapesten száznál több épület található, 
az egykori Monarchia területén is hasonló, tehát kétszáznál több épületet ír-
tunk le összesen. Utóbbiak egy része ma már az úgynevezett „utódállamok-
ban” van, tehát logikus volt a Vince Kiadó gondozásában 2015-ben megje-
lent „Zsolnay építészeti kerámia az Osztrák-Magyar Monarchiában” című 
munkámban ilyen összefüggésben is csoportosítani, számba venne ezeket. 
A másik szempont az építészek neve szerinti rendszerezés lett. Követhető 
az is, hogy a birodalom legkeletebbi városába Csernovicba is került Zsolnay 
csempemozaik, egykori banképület homlokzatára (a város ma Ukrajna része) 
és a legtávolabb pedig a mexikovárosi Palacio de Bellas Artes színháztermé-
nek szecessziós szcénium-remeke (Kriesch Aladár, Maróti Géza, Róth Miksa 

A színes kerámia Lechner Ödönnél a 
nemzeti identitás kifejezésének eszköze 

is volt. Az Iparművészeti Múzeum 
vesztibüljében készült felvételen

 nemcsak Zsolnay saját fejlesztésű 
anyagai: a pirogránit és a lüszteres 

mázak (eozin a fantázianeve), 
hanem a magyar népi kultúra 

motívumkincsének inspirációja is 
megfigyelhető. (fotó: Merényi György)
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és a Zsolnay gyár közös műve). Igaz utóbbi nem a birodalom része, ám jól 
példázza milyen rangot vívtak ki a korszak hazai alkotóműhelyei.

Több jelentős bécsi épületnek is meghatározója a Zsolnay építészeti ke-
rámia. Érdekesség, hogy ezek másodpéldányai hazai épületeinkre is felke-
rültek. Szép példája ennek a pécsi Vasváry-ház a négy évszak allegóriával, 
vagy a szintén pécsi Zsolnay Negyed udvarán látható minaret formájú má-
zas kerámia építmény amely eredetileg egy bécsi gyárépület, a Zacherl-gyár 
homlokzatát párosan díszíti.

Szerencsésebb sorsú épületeink megújulnak: például a magyar építészet 
történetében korszakhatárt jelölő, Lechner Ödön és Pártos Gáza által terve-
zett, 1896-ban megnyitott Iparművészeti Múzeum teljes felújítása éppen nap-
jainkban zajlik. Ugyanígy a budapesti egykori Belvárosi Takarékpénztáré is 
(„Párizsi udvar” háza), igaz mindez egy funkcióváltással vált csak lehetővé: 
luxusszálloda lesz belőle.
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SHAH GABRIELLA, 
művészettörténész 

(Dornyay Béla Múzeum, Salgótarján)

A csillagigazgató vén remete  
– Balázs János szellemisége Salgótarjánban

Balázs János 1905-ben született Alsókubinban. Nagyapja és édesapja is ismert 
prímás volt, akik biztosítani tudták családjuk megélhetését. Ötévesen félárván 
maradt, s a család Salgótarjánba a pécskődombi cigánytelepre került, ahol a 
maguk tákolta putriban tengették életüket. Az elemi iskola két osztályát vé-
gezte csupán, de sokat olvasott és már gyermekkorában kezdett verset írni 
és rajzolni. Szenvedélyes tudásvágyának köszönhetően folyamatosan fejlesz-
tette műveltségét és kialakította sajátos, csak rá jellemző világszemléletét. 
1971-ben, 66 évesen kezdett el igazán festeni és csupán nyolc alkotó év adatott 
neki. Képein egy különleges világ tárul elénk: a mindennapi élet számos moz-
zanata, fantasztikus látomások és impressziók. Megismerhetjük belőlük egy 
nép, a cigányság hatalmas kulturális örökségét, misztikáját, élni vágyását és 
érzésvilágát. S mindezt úgy alkotta, hogy otthonából soha ki nem mozdult.  
A magyar képzőművészetnek és költészetnek szinte párját ritkító alakja ő, aki 
remeteségében páratlan alkotásokat hozott létre. 

A Dornyay Béla Múzeum egyaránt őrzi képzőművészeti és irodalmi ha-
gyatékát. Az utóbbi években azt a célt tűztük ki, hogy mind szélesebb körben 
ismertessük meg az emberekkel e különleges életművet. Előadásomban azt 
vázolom fel, hogyan jutottunk el a múzeumi foglalkozásoktól egészen odáig, 
hogy már civil szervezetek szabadtéri állandó kiállítást rendeztek műveiből.
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„Erősen akarom, hogy írott dolgaim, 
műveim ne csak hallgassanak elrejtve kunyhómban, 
mint ahogy ezt hosszú évekig tették, 
hanem hosszú alvás után ébredjenek végre fényes napvilágra.”

Vagyok egy nyúzott/emberi bőrdarab,/sivatagban élő/feketére égett arab,/akinek 
testén/se pihe, se szőr,/hajléka sátor:/száraz tevebőr. (…)

Nem homokásó,/se nem szél toló,/hanem az égen/csillag-igazgató./Nappal a na-
pot,/éjjel a holdat/ vezeti, és együtt/a Tejúton vándorolnak./ Van az időben,/él a tér-
ben,/s a napja soha/nincsen lemenőben.

Balázs János 1905-ben született Alsókubinban. Nagyapja és édesapja is is-
mert prímás volt, akik biztosítani tudták családjuk megélhetését. Ötévesen 
félárván maradt, s a család Salgótarjánba, a pécskődombi cigánytelepre, az 
édesanyja szülőhelyére költözött, ahol a maguk tákolta putriban tengették 
életüket.  Balázs János az elemi iskola két osztályát végezte csupán, mert a 
világháború kitörésekor az iskolát átalakították kórházzá. Balázs János már 
gyermekként is a magányt kereste. Önéletírásában így emlékezik: „a velem 
egykorú iskolás társak – értve a Pécskő utcai gyerekeket – nem fogadtak be maguk 
közé játszópajtásnak. Én félénk jellemű, minden gyerekes virtuskodástól visszahúzó-
dó, jelentéktelen gyerek voltam. Ilyen játszópajtás nem kellett a duhajkodó s folyton 
birkózni akaró, hencegő és egymással kötekedő, nagy nyelvű gyerekeknek. (…) Ezt 
követően jött létre egy másfajta életmód: az öreg emberekkel való barátkozás. Azok az 
emberek, akik testi fogyatékosságuknál fogva, avagy elöregedésük révén katonának 
már nem kellettek: ezekhez szegődtem.” (…)Szellemet elámító és lelket marcangoló 
meséket hallgattam én gyerekkoromban; eldugdostam valamennyit gyereknyi szel-
lememnek titkos rejtelmeibe, hogy a bontakozó gondolataimnak a későbbi életemben 
legyen mivel utánozni az írásművészetet, hogy a gondolatot csűrjem-csavarjam, ösz-
szerakjam, széjjelhajigáljam, mint egy világ feletti önhatalmú úr, akinek szeme vil-
lanása nem más, mint a dörgedelmes égiháborúnak mindent elsöprő s meggyújtó 
tüzes villáma, akinek a megszólalása nem lehet egyéb, mint az eget-földet megrázó 
mennydörgés! Ilyen meséket hallgattam gyerekkoromban én, akinek nem csak egy, 
hanem hat apja is volt: mind jóindulatú, öreg, bölcs bácsikák!”

Emellett jutott idő az olvasásra, s már gyermekkorában verset írt és ren-
geteget rajzolt. Tehát gyermekkoromban – tíz éven már felül – olyan sajátos 
szeszélyeim voltak, hogy amerre jártam, (mindig egyedül), a széjjeldobált 
újságlapokat, széttépett könyvek, füzetek maradványait, leginkább a képes-
lapokat mind összeszedtem, és örömmel vittem haza: úgy csináltam, hogy 
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észre senki nem vette. „Feszült kíváncsisággal, izgalommal kutattam az értéktelen 
papírhalmaz között. Ezt követően eljártam a város akkori szeméttelepére: itt már bő-
ségesen akadt újság és képeslap hulladék. Hogy örültem, amikor olvashattam, hogy 
lelkesedtem, amikor nézegettem a képeket, ábrákat, akármilyenek voltak azok.” – írta 
visszaemlékezésében. Szenvedélyes tudásvágyának köszönhetően folyama-
tosan fejlesztette műveltségét és kialakította sajátos, csak rá jellemző világ-
szemléletét. 

Harminckét éves volt, amikor kikerült a frontra. Negyven, amikor hadi-
fogságba esett és végül negyvenhárom, amikor a szaratovi hadifogságból 
hazajött: „a valóság teljes értelmében hitvány árnyéka lettem a régi önma gamnak. 
A testi fogyatékosságot s a fizikai törékenységet még gyarapította a háborúból és a 
hadifogságból összeszedett örökség: a sok különféle kórság, amelyet az élet már nem 
emészt meg, csak a halál!” Lelkileg és fizikailag megtörve is tovább alkotott a 
salgótarjáni cigánydombon, elvonultan, egyedül. Az erdőben, gombát, bo-
gyót szedett, az volt az élelme, s a szomszédok vittek neki olykor egy tál 
ételt. Barátai, tisztelői vittek neki festéket és vásznat, hogy a festést abba ne 

Balázs János: Baglyok 
(Dornyay Béla Múzeum) 

Fotó: Shah Timor

Készül Balázs János szabadtéri 
kiállítása Salgótarjánban 
(Fotó: Niederland Dávid)
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hagyja. Emellett rengeteg verset is írt. A remete-létről így vallott: „Mert hátat 
fordítottam az egész világnak, kivéve azt a kicsinyke tért, amelyben elfér az én éle-
temnek különös világa. Otthonomban az egyszerű, szegényes környezet; távol tőlem a 
szabad térség pompás gazdagsága ezernyi változatban. Mindig riadoztam az emberek 
társaságától, ha nem volt muszáj, nem is tartózkodtam még csak közelükben sem.”

Első kiállítása 1971-ben nyílt Salgótarjánban, amire nem ment el, mond-
ván, hogy a képeket már úgyis ismeri. A közönség ezután gyorsan felfigyelt 
rá, 1972-ben már dokumentumfilmet is készítettek róla, később saját kiadás-
ban megjelentette verseskötetét Füstölgések címmel. A hirtelen jött népszerű-
ség és hogy a putrijából el kellett költöznie, megviselte, életének utolsó éveit 
ágyhoz kötve, lebénultan töltötte, 1977-ben, hetvenegy évesen hunyt el.

2002-ben Versek – Vallomások – Látomások címmel Salgótarján támoga-
tásával megjelenhetett egy kiadvány, amelyben a művész önéletrajzi írásait 
és költeményeit is olvashatjuk, 2008-ban a salgótarjáni múzeum újra kiadta a 
kötetet, de már Balázs János festészeti anyagát is bemutatva, melynek újraki-
adása 2015-ben történt meg. 2009-ben „Cigány méltósággal” címen jelentet-
te meg a Kieselbach Galéria a Balázs János munkásságát bemutató albumot. 
Szintén 2009-ben a Magyar Tudományos Akadémia a „Magyar Örökség” 
posztumusz díjat ítélte a művésznek. A díjat Botos Zoltán festőművész, egy-
kori támogató és barát vette át.

Balázs János tehát 1971-ben, 66 évesen kezdett el igazán festeni és csu-
pán nyolc alkotó év adatott neki. Termékeny festő volt, képei már életében 

Utazó múzeum – Mitikus lényeim – Balázs János foglalkozás (Fotó: Kis-Simon Éva)
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igen kelendőek voltak. Alkotásait Magyarországon több ízben tekinthette 
meg a közönség, Szlovákiában és Hollandiában is rendeztek munkáiból ki-
állítást. Munkái jól szerepelnek az aukcióspiacon, s a kikiáltási ár többszörö-
séért kerülnek az új tulajdonoshoz. Képein egy különleges világ tárul elénk: a 
mindennapi élet számos mozzanata, fantasztikus látomások és impressziók. 
Megismerhetjük belőlük egy nép, a cigányság hatalmas kulturális örökségét, 
misztikáját, élni vágyását és érzésvilágát. S mindezt úgy alkotta, hogy otthoná-
ból soha ki nem mozdult. A magyar képzőművészetnek és költészetnek szinte 
párját ritkító alakja ő, aki remeteségében páratlan alkotásokat hozott létre. 

A Dornyay Béla Múzeum képzőművészeti gyűjteményében képeit, rajza-
it, irodalmi gyűjteményében pedig kéziratait, verseit, önéletírását őrizzük. 
Az irodalmi hagyatékból ahogy fentebb már jeleztük, két kötet jelent meg 
eddig. A hatalmas irodalmi anyag digitalizálása hamarosan befejeződik. 

A Dornyay Béla Múzeumban az ún. Mihályfi-gyűjteményből1 rendezett 
kiállítások mellett Balázs János képzőművészeti és irodalmi anyagát felso-

1 Mihályfi Ernő (1898-1972) jeles publicista a gyűjteményét elsődlegesen a két világháború 
között tevékenykedő, kiemelkedő hazai, elsődlegesen avantgárd alkotók – Uitz Béla, Derko-
vits Gyula, Mattis Teutsch János, Pór Bertalan stb. – művei alkotják, de találkozhatunk sajátos 
életutat bejáró alkotók (Gulácsy Lajos, Mednyánszky László, Rippl-Rónai József stb.) festmé-
nyeivel, grafikáival is.

Roma kultúra napja a Dornyay Béla Múzeumban – Pitypang Óvoda gyermekei
(Fotó: Kaposvári-Bodrogi Szabina)
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rakoztató tárlatot rendeztünk a leggyakrabban, mindig újabb szegmensét 
mutatva be az alkotó életművének. Fontosnak tartjuk azt is, hogy kilépjünk 
e hagyaték bemutatásával a múzeum kapuin, és Salgótarján, Nógrád megye 
iskoláinak galériájában is vándoroltattuk egy kisebb kiállítást Balázs János 
műveiből. 2014-ben meghirdettünk egy zömében roma diákokat tanító álta-
lános iskola számára Balázs János Rajzversenyt, mely egy viszonylag hosszú 
programsorozatból állt. Először a gyerekek megismerkedtek a múzeumban 
őrzött Balázs János festészeti anyaggal, majd egy előadást hallgathattak meg 
életéről, s festészetéről. Következő alkalommal az irodalmi munkásságát is-
merhették meg, s ezt követően kellett elkészíteniük azokat a rajzokat, me-
lyekkel be akartak nevezni a rajzversenyre, külön alsó és felső tagozatos kate-
góriában. Nem titkolt célunk az volt, hogy a nehéz sorsú, páratlan tehetségű 
művész életútjának bemutatásával bemutassuk a halmozottan hátrányos 
helyzetű gyerekeknek, hogy van remény a helyzetükből való kitörésre és a 
képzőművészeten keresztül könnyebben ki tudják fejezni magukat, érzései-
ket, gondolataikat. 

2017-ben elindítottuk a Dornyay Béla hátizsákja című utazó múzeum 
projektünket, mely a járás településeihez kötődő kulturális örökség hozzá-

A Balázs János szabadtéri kiállítás (Fotó: Niederland Dávid) 
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férhetővé tételére és a területi egyenlőtlenség felszámolására irányult. Az 
iskolai és óvodai utazó kiállítások és foglalkozássorozatok célja a Dornyay 
Béla Múzeum és Bányászati Kiállítóhelye gyűjteményeinek, állandó kiállí-
tásainak megismertetése és népszerűsítése, olyan foglalkozássorozatok ke-
retében, amelyek kapcsolódnak a köznevelési intézmények alaptantervéhez 
és a szaktárgyak tanmenetéhez is. A programcsomag keretében a gyermekek 
saját, (óvodai/iskolai) ismerős, biztonságos környezetében zajlottak a fog-
lalkozások. Ebben a programban is helyet adtunk Balázs János alkotói tevé-
kenységének a bemutatására, mind az óvodások, mind pedig az iskolások 
számára kidolgoztunk játékos feladatokat. A „Mitikus lényeim” – szabad 
formaalkotás Balázs János alkotásai nyomán című foglalkozás, mely Balázs 
János festőművész alkotásait ismertette meg a gyerekekkel. Kiemelten azokat 
a képeket vetítették le a múzeumpedagógusok, melyeken állatfigurák talál-
hatók. Balázs János költői világával szintén az állatos versein keresztül ismer-
kedhettek meg. A foglalkozáson a diákok az egyetemes kultúrtörténetben 
fellelhető mitikus lényeket is megismerték, s elkészíthették a saját védelmező 
figurájukat is. A felső tagozatosok számára a Képvers-verskép Balázs János 
verseinek segítségével című foglalkozás Balázs János életének és műveinek 
megismerését tűzte ki célul. A képvers fogalmának elsajátítása után a diákok 
saját képversüket alkothatták meg. Balázs János verseinek illusztrálása volt 
a feladat, de volt olyan diák, aki a festményekhez készített prózai szöveget. 

Természetesen a Dornyay Béla Múzeumban nagyon fontosnak tartjuk azt 
is, hogy a gyerekek mellett a felnőtteknek is színes, változatos programokat 
ajánljunk. Balázs János kiállításai esetében tárlatvezetéseket, rendhagyó órá-
kat tartottunk, a kortársak, barátok visszaemlékezéseivel. Egy meghirdetett 
szakmai nap keretében műgyűjtők és galériavezetők érkeztek Salgótarjánba, 
hogy Balázs János műveit felkutassák a városban, s az érdeklődő tulajdo-
nosoknak ingyenes értékbecslést ajánljanak fel. 2017. évben a legnagyobb 
projektünk egy film elkészítése volt, kollégánk Shah Timor rendezésében és 
készítésében. Az Emberi Erőforrások Minisztériumának roma pályázatán ke-
resztül és a rendező, operatőr finanszírozásában elkészítettük A csillag-igaz-
gató vén remete – Balázs János művészete című 47 perces filmet, mely a mi-
nisztériumi támogatás jóvoltából a múzeumban több ízben óriási sikerrel, 
Salgótarján összes iskolájában, tanodájában és Nógrád megye nagyon sok 
településének iskolájában, művelődési házában vetítésre került. Több hely-
re múzeumpedagógiai foglalkozást is vittünk a filmvetítés mellé. A filmben 
archív felvételen megszólal maga Balázs János is. Kortársai és művészeté-
nek kutatói vallanak Balázs Jánosról, s művészetéről a filmben, s verseit egy 
igen tehetséges Nógrád megyei fiú megrendítően szépen szólaltatja meg. A 
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magyar költészet és a roma kultúra napját is 2018-ban Balázs János munkás-
ságának, irodalmi anyagának szenteltük. A múzeumi boltunk kínálatát is 
Balázs János műveinek felhasználásával bővítettük, bögrék, hűtőmágnesek, 
memóriajátékok kerültek a shopba. De kiadtunk egy Balázs János színező c. 
kifestőkönyvet is. 2018-ban ezenkívül a Dornyay Béla Múzeum anyagából a 
győri Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeumban egy nagy kiállítást 
rendezünk.

Nagyon sok programot kínálunk, hogy megismertessük az embereket Ba-
lázs János művészeti hagyatékával, s nagyon sokat töprengünk, hogy elegen-
dőt e. Idén tavasszal azonban választ kaptunk arra, hogy érdemes-e, van-e 
fogadókészség Salgótarján város lakóinak részéről e sok programra, befo-
gadók-e eléggé Balázs János alkotásaira. Történt ugyanis, hogy fiatalok civil 
kezdeményezésére egy akciócsoport létesült, akik megkeresték a múzeumot 
azzal, hogy szeretnék kifesteni Szabó Tamás Balázs János szobra mögötti la-
kóépület falát, hogy az esztétikusnak nem mondható felületet Balázs János 
műveinek reprodukcióival díszítsék. Ehhez a múzeum örömmel adta segít-
ségét. A Sakkozzuk ki nevű civil szervezet 4 négy éve működik, évente 2-3 
programot szerveznek a városban, ami elsősorban a közösség építésről és a 
város szépítéséről szól. A Balázs János szabadtéri tárlatánál az épület falának 
elemei a művész festményeinek hangulatát idéző pasztellszíneket kaptak, 
a központi részre pedig egy, a művész tipikus motívumait ötvöző montázs 
került felfestésre. Az így elkészült felületre Balázs János alkotásainak repro-
dukciói, illetve versrészletei kerültek, időt álló tabló kon. Több, mint félszáz 
önkéntes segítette az akciócsoport munkáját, s egy esztétikus, a szobrot is 
méltóképpen kiemelő alkotás készült el Salgótarján központjában. A múze-
um is hálás ezért a munkáért, mert egyrészt visszaigazolást kapott arra, hogy 
megéri a sok befektetett munka, másrészt pedig tavasztól őszig akár szabad-
téri múzeumi órákat is tarthatunk a szabadtéri szoborkiállítás előtt.

Sok még a tervünk, s Balázs János anyagának bemutatásával szívesen áll-
nak az érdeklődő és nyitott múzeumok rendelkezésére. 
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MEgjElölt hElyEK, 
KoRtÖRtÉnEtEK
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HAJAGOS CSABA 
történész múzeológus

(Kecskeméti Katona József Múzeum) 

Megjelölt helyek, kortörténetek 

„[…] a gyász attól normális, bár fájdalmas jelen-
ség, hogy „a gyászmunka befejezése után az én 
… ismét szabadabbá és nem gátolttá válik.” 

(Riceour)

Egy az emlékezetpolitika és a kulturális örökségvédelem 
hangsúlyosságát is kiemelő szakmai fórum tapasztalatai 

a szekcióvezető szemüvegén keresztül 

2018. május 8-án  került sor a konferencia szakmai programjában is kiemel-
ten érdekesnek ígérkező „Megjelölt helyek – kortörténetek” című szekcióra, 
amelynek közvetlen és közvetett célja is az volt, hogy körül járjuk és számot 
vessünk a következőkről: A huszadik századi diktatúrák működésének haté-
kony bemutatása – az adott múzeum falain belül és azon túl is – hol tart ma 
hazánkban, melyek azok az egyéb fórumok, amelyek a már közel hetvenöt év 
távlatából hozzájárulnak az életen át tartó tanulás eszközkészletéhez (bármi-
lyen hatásmechanizmusával) és az általam talán újdonságként ható „negatív 
kulturális örökség” fogalmának megértéséhez, feldolgozásához. 

Ugyanis „örökség” címszó alatt nemcsak a pozitív örökségfajtákra (szel-
lemi-, épített-) kell gondolnunk, hanem azokra is, amelyek negatív módon 
mára már hozzá tapadtak egy makrotársadalom történeti kontextusaihoz, 
meghatározzák mindennapjainkat, de mégis a közösségi összetartozás, a 
nemzeti identitás részévé váltak, vagy azzá kellene válniuk. A külföldi szak-
irodalmak a kulturális örökség fogalma alatt „az előző generációktól átvételre 
érdemesített tárgyi és szellemi javak összességét”1 értik. Talán a legmegfelelőbb 
a halmaz azonosítására: a „közvagyon” szó2 amelynek hasznosítása (és védel-
me) azoknak az intézményeknek a kezében van, amelyek saját értelmezésük 

1 Sonkoly Gábor–Erdősi Péter: Bevezetés. In: A kulturális örökség. Szerk.: Erdősi Péter, 
Sonkoly Gábor. L’Harmattan-Atelier, Budapest, 2004. 9. o. 
2 György Péter: Kulturális örökség – társadalmi képzelet. In: Kulturális örökség-társadalmi 
képzelet. Szerk.: György Péter, Kiss Barabara, Monok István. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2005. 7. o. 
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szerint kezelik a szóban forgó „örökölt hagyatékot”. Legnagyobb gond, hogy 
sok esetben ezek az intézmények irányítottan kívánják meghatározni, hogy a 
„köz” hogyan viszonyuljon, illetve hogyan használja azt. Ebben viszont óri-
ási az adott állam szerepe, ám „[…] nyelvünktől nem szabadulhatnak gondolata-
inkat, reflexeinket és álmainkat anyáink és iskoláink kódolták.”3 A Monok Istvántól 
idézett gondolat pedig egyértelműen felhatalmazza a közgyűjteményekben 
dolgozókat – mindannyiónkat – arra, hogy a történeti kontextusok zavarában 
csapongó egyént vezessük olyan irányba, hogy a folyamatok megértésével 
a pozitív és negatív múltbéli eseményekhez kapcsolódó – írott, épített vagy 
szellemi – kulturális örökség valóban beívódjon a társadalom mélyebb „szö-
veteibe” is. Ebben hatalmas felelőssége van az államnak is, hiszen az emlék-
művek és az emlékhelyek létrehozásával – ha most csak a huszadik századi 
diktatúrák emlékezetére koncentrálunk – gyorsítható e folyamat, és szaporít-
ható azon tudásátadásra alkalmas, a közszámára létrehozott helyek száma, 
ahol az életen át tartó tanulás – merev oktatási keretek nélkül – fenntartható 
és működtethető. Hogy hol tartunk ebben a folyamatban?

3 Monok István: A kulturális örökség közvagyon? In: Kulturális örökség-társadalmi képzelet. 
Szerk.: György Péter, Kiss Barabara, Monok István. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2005. 10-11. o. 
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Érdekesség, hogy az ókortól egészen 1960-as évekig4 nagy változás nem 
ment végbe a fogalom – örökség – használatában, a történeti műemlék (régi-
ség, kor, stb.) maradt a meghatározó „örökséghez” tapadt azonosító. Fontos 
itt megemlíteni, hogy Camillo Boito, a modern, tudományos alapokon álló 
műemléki helyreállítás megalapítója már 1883-ban megírta a Carta del Rest-
auro-t, a modern műemlékvédelem „Bibliáját”. A témát fontosnak tartó nem-
zetek először 1921-ben Párizsban, majd 1930-ban Rómában vitatták meg a 
műemlékvédelem alkalmazandó, mindenki által elfogadható és tudományos 
elveit. Ekkor született meg az Athéni Karta, amely tartalmazta a korszerű 
elvi és technikai szabályokat, kitért az egyes nemzetek szervezet-kialakítási 
és jogalkotási kérdéseire. Kiemelte, hogy minden nemzetnek szüksége van 
önálló műemléki törvényre, saját műemléki szervezet felállítására, illetve a 
magántulajdon korlátozására. Elfogadták az anastylosis (helyreállítás) tech-
nikájának alkalmazását, előírták a jegyzékek készítésének kötelezettségét azoktól a 
nemzeti értékekről, amelyeket az oktatásban is népszerűsíteni, tanítani kell. 

A folyamatot megtörte és nagymértékben megváltoztatta a második vi-
lágháború pusztító rombolása, amely egy újabb tanácskozást hívott életre Ve-
lencében 1964-ben, ahol is már nem az egyes épületek védelmére helyezték a 
hangsúlyt, sokkal inkább városrészek integráns képi megjelenésének védel-
mére koncentráltak. A velencei kongresszus egyik további eredménye volt, 
hogy 1965-ben, Varsóban megszületett az ICOMOS, az UNESCO részeként, 
amely a műemlékvédelem nemzetközi szerveként közel 50 éve a világban 
fellelhető örökségi elemek védelmének koordinálását.5 

A szocializmus időszaka a törvénykezés és a jogalkotás kapcsán azonban 
hozott némi újdonságot az örökség fogalmának értelmezésében, hiszen meg-
jelenik az építészeti örökség terminusa, majd a 70-es évek végére óriási for-
dulat következik be a kollektív emlékezet mibenlétének felértékelődésével, 
amely magával hozta a kulturális örökség fogalmának nóvumként történő 
használatát.6 Az 1970-es évektől kezdődő rohamos „örökségiesítő” folyamat 
– véleményem szerint– egyértelműen a második világháborút követő cezú-
rának köszönhető. Nem kívánom újraírni Paul Ricoeur emlékezés–tanának 
téziseit, de az általa megfogalmazott patológiai-terápiai szint a 20. század 
közepén bekövetkezett „nulla év” (lásd a holocaust és a GULAG szörnyűsé-
gei) gyászmunkáját emeli a nagyhatalmak hálójába került európai nemzetek 

4 Az 1860-as éveket azonban valóban határkőnek tekintjük a fogalom használatában. 
5 Kulturális örökségvédelmi jog Magyarországon. Szerk.: VÖLGYESI Levente, Rejtjel Kiadó 
Budapest, 2010. 17-20. o.
6 SONKOLY Gábor–ERDŐSI Péter, 2004. 9. o.
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kulturális örökségrendszerének csúcspontjára.7 Riceour szerint a „[…] a gyász 
attól normális, bár fájdalmas jelenség, hogy „a gyászmunka befejezése után az én … 
ismét szabadabbá és nem gátolttá válik.”8 Azonban ennél a pontnál idéznem kell 
a 2001-ben regnáló nemzeti kulturális örökségvédelem miniszterének, Roc-
kenbauer Zoltánnak szavait. 

„Mi magyarok, bizony nem vagyunk valami szerencsések az épített örökség dol-
gában. Túl sok világégés, megszállás, forradalom, és forradalom utáni rombolás per-
zselte fel és pusztította értékeinket, s ekként ma nem egyszer törmelékből kell össze-
rakosgatnunk múltunk rekvizitumait.”9 Igen, az épített örökségben keletkezett 
kár utal rá, de véleményem szerint meg sem közelíti azokat a szellemi demo-
ralizáló negatívumokat, amelyeket a szovjet megszállás, a Rákosi-diktatúra 
paraszti társadalom irányában gyakorolt terrorja, az 1956. november 4-ét kö-
vető szovjet megtorlás és az azt 1956 novemberétől támogató kádári rezsim a 
koncepciós perek ezreit gyártó szovjet gyakorlat alapján végzett tevékenysé-

7 RICEOUR, Paul: Az emlékezet sebezhetősége. In: A kulturális örökség. Szerk.: ERDŐSI 
Péter, SONKOLY Gábor. L’Harmattan-Atelier, Budapest, 2004. 23-25. o.
8 u.ő. 27. o.
9 Rockenbauer Zoltán, a nemzeti kulturális örökség miniszterének előszava. In: Műemlék-
védelem törvényi keretek között. Szerk.: Tamási Judit, Országos Műemlékvédelmi Hivatal, 
Budapest, 2001. 5. o. 

„Élő emlékezet – Élő tanú.” A kecskeméti ÁVH-történeti kiállítás egyik interjú alanya.
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ge. A második világháborút követő csatlós státusz – akár csak hazánk épített 
és írott kulturális örökségében – úgy a szellemi kategóriában, és a lélekben is 
hatalmas károkat okozott. 

Éppen ezért e konferenciát megelőző időszakban több szakmai fórumon 
– többek között a Pulszky Társaság közösségi média által biztosított felüle-
tein – is kiemeltem, hogy stratégiai fontosságúnak tartom az ehhez hasonló 
tapasztalatcserékre szolgáló alkalmakat, ugyanis az egész múzeumi szakma, 
sőt a közgyűjtemények jövőbeni létét meghatározó kérdésről beszélünk, ar-
ról, hogy hogyan tudunk hatni érdemben felnőtt közösségekre, az ismeret-
terjesztés mellett a kiállítások, az ismeretterjesztő programok hogyan hasz-
nosíthatóak ismeretbővítésre, melyek azok az eszközök, amelyek segítik 
ismeretátadás mellett az egyén személyiségfejlődési (amelyben természete-
sen benne van a gyászmunka is) lehetőségeit. 

A 20. századi diktatúrák feldolgozásához biztosított segítségeket, mankó-
kat (pszichológia)a szakmának mindenképpen ki kell emelnie, hiszen olyan 

gátakat szabadít fel, olyan társadalmi 
feszültséget old fel, olyan politikai, – in-
kább azt mondom – emlékezetpolitikai 
félre-siklásokat rak helyre, amelyeket 
több mint hetven éve magával hurcol 
a társadalom. Ez a tényező kifejezetten 
érvényesült a Gulag Emlékévek és az 
1956-os forradalom és szabadságharc 
60. évfordulója kapcsán. A szekcióban 
elhangzó előadások mind-mind ezeket 
a témaköröket járták körbe, amelyek 
konklúziója azt mondatja velem, hogy a 
társadalom kivezetése a történelem sötét 
alagutjaiból kifejezetten lehet a múzeu-
mandragógia célja és jövőbeni feladata 
is, ehhez természetesen kell egy olyan 
központi szándék, amely a múzeumok 

falain túl is erősíti a „megjelölt helyekhez” kapcsolódó történeti kontextus 
megismerését, hiszen ezen szándék nélkül nem ismerhettük volna meg a Ma-
gyar Kormány és a Magyar Nemzeti Múzeum rendezésében, a Ferencvárosi 
pályaudvaron létrehozott malenkij robot emlékhelyhez kapcsoló „kor”tör-
téneteket, azokat a személyes sorsokat, amelyek a Holocaust tragédiájának 
megismerését követően jónéhány évet várattak magukra. Részben ebbe a ka-
tegóriába tartozik „ Emberkereszt” emlékkő is, amely a Budapest Belvárosi 

„Legurult fejek, elvesztett hatalom.” 
Részlet a kecskeméti ÁVH-t  és 1950-es 
éveket megidéző emlékkiállításból.
 2016. szeptember-december. 
(Kurátor: Hajagos Csaba)
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Honvéd téren a GULAG táboraiban elhunyt magyar polgárok tragédiáját hir-
deti, vagy a Kecskeméten, a Lőcsei utca 4. szám alatt álló „Malenkij robotra 
elhurcoltak emlékműve”, amelyek megszületését mindkét esetben komoly 
közgyűjteményekben végzett kutatómunka előzte meg, kiállítás, konferencia, 
rendhagyó történelemórák kísértek országszerte. A szekcióban bemutatásra 
kerültek a Kecskemét Megyei Jogú Városában, a huszadik század tragédiáira 
utaló emlékművek- és táblák, megismerhettünk egy kiskunfélegyházi szélma-
lom kálváriáját, amely a kollektivizálás tragikus eseménysorozatának nyoma-
it is magán hordozza. 

A negatív kulturális örökség jövőbeni feldolgozásához és a társadalom 
tanulási lehetőségeinek bővítéséhez kifejezetten szükségesnek látom a volt 
Ceglédi Hadifogolytábor történetének közgyűjteményi keretek között törté-
nő bemutatását, a helyszín (a volt huszár- és páncéloslaktanya), mint törté-
nelmi emlékhely muzeális szintre emelését. Olyan színvonalas, az érdeklő-
dést felkeltő témák feldolgozására van szükség elsősorban, amely kiszakítja 
az „embert” a hétköznapok sodrából és akár a szabadidőből elvont 1 óra 
időtartamban burkoltan tanító hatást tud generálni, hiszen véleményem sze-

„Történelmi begyűjtő” – ÁVH-s szállító jármű Kecskemét Főterén. 2017.
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rint ez sokkal nehezebb feladat, mint a direkt múzeumpedagógia, ugyanis 
a felnőttek saját gazdájuk annak az időnek, amivel rendelkeznek a munka 
világán túl. 

Pontosan ezt a célt szolgálják azok a „nóvum”-nak számító, andragógia 
irányoknak egyre jobban megfelelő fejlesztések, amelyek a közoktatás rend-
szerében feladatot ellátó pedagógusokon túl ma már a fiatal felnőtteknek, 
vagy az idősebb korosztályoknak is lehetőség nyújtanak olyan mobil lehető-
ségek (oktatási segédanyagok) felhasználására, amely internet elérés segítsé-
gével azonnal beépülhet az adott közösség kortapasztalatába, jobban meg-
foghatóvá teszi az adott téma valós tartalmát. 

A múzeumban folyó tudományos munka – a kiállítások rendezése mellett 
– egyik jövőben célja, hogy eredményeinket ilyen módon is közzé tegyük, 
hiszen a fiatalok megszólításának egyik kiemelt lehetőségét is látjuk benne. A 
gyakorlat azonban azt mutatja, hogy a felnőttek is használják a felületeket és 
a hozzá kapcsolódó mobilalkalmazásokat, hiszen olyan témákat dolgoznak 
fel, amelyek mind a mai napig a (hely) történelemkutatás igen komoly adós-
ságai közé tartoznak. 



89

REZNÁK ERZSÉBET
történész 

(Kossuth Múzeum, Cegléd) 

Fogolytábor bús lakói, fáradt emberek…

Részlet Bognár Zalán, Jójárt György, Reznák Erzsébet 
„Téglákba vésett történelem. 

A ceglédi fogolytábor története és téglafalainak felirata” 
c. könyvéből

Absztrakt
Egykor Cegléden, a huszár- és páncélos laktanyában működött Közép-Euró-
pa legnagyobb hadifogolytábora; 1945 májusában például 130 000 (!) embert 
tartottak itt fogva  a szovjet hatóságok. A ceglédi fogolytábor 1945 végén meg-
szűnt, a laktanyába beköltözött a szovjet megszálló hadsereg és az 1991 után 
újra nyilvánossá vált területen különleges kortörténeti emlékek kerültek elő.

A ceglédi laktanya épületeinek vakolatlan téglafalaira sok fogoly felirato-
kat írt vagy vésett falakon kb. 1500 felirat maradt meg, tekintélyes részük jó 
állapotban.  A téglákra készített feliratok tömege egyedülálló kuriózum, ha-
sonló lelet a Kárpát-medencében nem fordul elő.

A ceglédi laktanya helyszíne 2016 óta történelmi emlékhely.

Egykor Cegléden, a huszár- és páncélos laktanyában működött Közép-Eu-
rópa legnagyobb hadifogolytábora; 1945 májusában például 130 000(!) em-
bert tartottak itt fogva a szovjet hatóságok. A ceglédi fogolytábor 1945 vé-
gén megszűnt, a laktanyába beköltözött a szovjet megszálló hadsereg és az 
1991 után újra nyilvánossá vált területen különleges kortörténeti emlékek 
kerültek elő.

A ceglédi laktanya épületeinek vakolatlan téglafalaira sok fogoly felirato-
kat írt vagy vésett. A falakon kb. 1500 felirat maradt meg, tekintélyes részük 
jó állapotban. A téglákra készített feliratok tömege egyedülálló kuriózum, 
hasonló lelet a Kárpát-medencében nem fordul elő.

A ceglédi laktanya helyszíne 2016 óta történelmi emlékhely.
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Lassanként hetven éve már annak, hogy 1945. május 9-én véget ért a má-
sodik világháború. Több mint öt évig tartó pusztítást zúdítottak a világra 
azok a sötét eszmék, melyeknek árnyéka máig megborzasztja a túlélők s 
az utódok lelkét. De a háború réme fél évszázad múltán is kísért közöt-
tünk; ez a kiadvány emlékeztessen az ártatlanul megöltekre és minden 
szenvedőre.

Az itt következő tanulmányban megidézett történetek helyszíne a ceglédi 
hadifogolytábor volt. Ezek, a Szolnoki és a Törteli út, valamint a Szegedre 
tartó vasútvonal találkozásánál lévő területen álló épületek eredetileg a csá-
szári és királyi huszárlaktanya céljául szolgáltak. Az 1905-ben épített ceglédi 
kaszárnya tervezője Tóásó Pál építész volt. A huszárlaktanya tervezője és a 
kivitelezők korrekt munkát végeztek: a laktanyát csak 1920-ban kellett fel-
újítani, mert akkor az első világháború utáni helyzet miatt az épületek gaz-
dátlanná, tehát használhatatlanná váltak. A három század lovasság és egy 
osztálytörzs elhelyezésére alkalmas létesítmény rendeltetésében a következő 
húsz évben nem történt változás; a Ceglédről és környékéről besorozott férfi-
ak töltötték itt a katonaidejüket.1

A második világháború végén, 1944 novemberében azonban újabb sors-
döntő fordulópont várt a régi intézményre. „…1944. őszén Cegléden had-

1 Reznák Erzsébet: Képeslapok Ceglédről. Cegléd, 2003. 90-95. o.

Az 1. épület nyugati oldala 2012-ben
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műveletek voltak, a hadműveletek után a vörös hadsereg a laktanyát hadifo-
golytábor céljaira igénybe vette és azt 1946. év nyaráig ezen célra használta.” 
– olvasható abban a jegyzőkönyvben, amit a ceglédi polgármester irodájá-
ban állítottak ki 1946-ban. Az irat tizenegy, a szovjetek által lefoglalt épületet 
nevezett meg; ezekben „szállásolták el” az ország minden pontjáról idehur-
colt hadifoglyokat 1944 novemberétől 1946 nyaráig.2 Kötetünk tanulmányai 
ezekről a hónapokról szólnak: a foglyok itt töltött napjairól és további sorsá-
ról közölnek olykor megrendítő részleteket. 

A foglyok kiköltöztetetése után az akkor Kossuth Lajos Lovassági Lakta-
nyának nevezett komplexumot ismét a pusztulás fenyegette, hiszen az előbb 
idézett jegyzőkönyv szerint „valószínűleg a hadműveletekből” eredően ko-
moly rongálások keletkeztek benne. Az összesen 22 kat. hold 60 négyszögöl 
nagyságú területen egyébként már ott állt az 1930-as évek végén felépült, a 
helyiek által „páncélos laktanyaként” emlegetett újabb részleg is. Négy gép-
járműszín és két egyéb barakképület tartozott ehhez a létesítményhez, de a 
háborút ezek sem úszhatták meg épségben: „rongált állapotban” vette át a 
város a kincstártól mind a hat építményt.3

Az új névre keresztelt laktanya, bár nem sokáig maradhatott a város bir-
tokában, végül ismét megmenekült a pusztulástól; igaz, ezúttal aránytala-
nul súlyos árat kellett fizetnie ezért a városnak és az egész országnak, hiszen 
Ceglédhez hasonlóan más településeken is a megszálló szovjet hadsereget 
szállásolták el a magyar kaszárnyákban. Cegléden folyamatosan gyűjthették 
össze az addig magánházaknál lakó szovjet tiszteket és a kámáni erdőben 
táborozó közkatonákat és feltehetően 1947-ben vagy 1948-ban rendezkedtek 
be véglegesen a Törteli úton. Csak az ott álló nagy fedett lovardát bonttatta 
le 1947-ben a városi képviselő-testület, így ez már nem tartozott hozzá az új 
tulajdonosok vagyonleltárához.4 

A korabeli szóhasználat szerint „ideiglenesen Magyarországon állomáso-
zó szovjet hadsereg” egy harckocsi ezreddel és egy vegyvédelmi zászlóaljjal 
képviseltette magát Cegléden – legalábbis itt-létük utolsó éveiben; így tudták 
ezt a Törteli út távolabbi pontján időközben megépült, a magyar katonákat 
elszállásoló Dózsa György Laktanya illetékesei.5 Az egykori ceglédi hadi-
fogolytábor területén működő szovjet laktanya több mint negyven évig til-

2 Jegyzőkönyv a laktanya átvételéről. Másolat. (CKMA 2003. 517. 36)
3 U. o.
4 Tanácsülési jegyzőkönyv, 1947. május 20. (PML NKO V. 71-a)
5 Kisfaludi Péter – Reznák Erzsébet: Katonadolog. Beszélgetés Somkutas Imre ezredessel. 
(Gerjepart, 2001/7. szám)
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tott területnek számított; civil ember oda soha nem tehette be a lábát, esetleg 
a magyar laktanya tisztjeit hívták meg állami ünnepeik alkalmából szovjet 
kollégáik. A világ nagyhatalmainak döntése alapján azonban 1991-ben végre 
kivonták a szovjet hadsereget Magyarországból. A ceglédi katonákat haza-
szállító vonat 1991. január 30-án indult el a városból, az év közepére pedig az 
ország teljes területét elhagyta a megszálló hadsereg.6

A ceglédi „szovjet laktanya” így újra kiürült, de csak a katonák költöztek ki 
az épületekből, mert az 1991-től eltelt időben új gazdák és új bérlők vették bir-
tokba a területet. E sorok írásakor lakóházak állnak, idősek otthona működik 
és számtalan raktár található itt az átalakított vagy újjáépített épületekben. A 
mostani lakók már nem tudják, hogy 1944-től 1945-ig ezen a helyszínen hosz-
szabb-rövidebb ideig hadifoglyok nagy tömege élt és szenvedett. Megritkult 
már azok száma is, akik személyesen emlékezhetnek az itt és a közelben el-
temetett halottakra, az itteni tömegsírokra. De az otthoni iratok között őrzött 
megsárgult feljegyzések, a levéltárakban és a múzeumokban összegyűjtött ko-
rabeli dokumentumok, emlékiratok és néhány túlélő elbeszélése még reményt 
jelent mindazoknak, akik meg akarnak ismerkedni ezzel a korszakkal.

A következő lapokon olvasható tanulmányból kiderül majd, hogy a 
ceglédi hadifogolytábor minden valószínűség szerint 1944 novemberétől 
1945 végéig, de lehet, hogy 1946 nyaráig létezett a városban.7 A foglyokat 
az ország többi táborából szállították ide, de raboskodtak itt olyan civilek 
is, akiket, az utcákon, az utakon vagy a vasutakon tartóztattak fel a szovjet 
hatóságok. A lágerlakókat olykor kiszámíthatatlan okok alapján a Szovjet-
unióba szállították innen vagy hazaengedték őket eredeti lakóhelyükre. A 
béke első éveiben a romeltakarítás, a halottak eltemetése, majd az újjáépítés 
alkalmat adott a túlélő áldozatoknak arra, hogy a háború szörnyűségeit mi-
nél előbb elfelejthessék. A második világháborúban való magyar részvétel 
tényszerű részletei sem akkor, sem később nem váltak a közbeszéd részévé. 
Az 1948 után felépülő pártállam ideológiai légköre sem kedvezett a tény-
feltárásnak; bár a hadtörténettel kapcsolatos adatokról vagy a hadvezérek 
visszaemlékezéseiről az 1970-es évektől kezdve már remek kiadványok ke-
rülhettek a nyilvánosság elé.

A családi és baráti beszélgetésekben azonban a kezdetektől jelenvoltak a 
hadifogság – vagy a fronton töltött idő – emlékeinek töredékei.8 Igaz, a ször-

6 Kisfaludi Péter – Reznák Erzsébet: Ceglédi hírek a huszadik századból. Cegléd, 2000. 98. o.
7 L. a 2. jegyzet és Bognár Zalán: Hadifogoly táborok és hadifogoly sors a Vörös Hadsereg 
által megszállt Magyarországon 1944-1945 Kairosz, Budapest, 2012. 191. o.
8 A szerző személyes emlékei
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nyűséges „élményekről” nem minden átélő beszélt szívesen, még a hozzá 
közel álló embereknek és egykori bajtársaknak sem; a kiszolgált katonák el-
beszéléseit olykor saját fiaik és lányaik vonakodva hallgatták, hiszen azok 
számukra már ismeretlenül hangzó vagy felfoghatatlan kegyetlenségeket je-
lentettek. Ám szinte az utolsó pillanatban, a történtek után több mint ötven 
esztendővel, a rendszerváltozás első éveiben mégis felerősödött a második 
világháborúról igazat szólni kívánók hangja. Ezúttal nem a nagy csaták pa-
rancsnokai, nem az ideológusok, hanem az elesettek hozzátartozói, az isme-
retlen helyen nyugvó halottak rokonai, az eltűntek leszármazottai bátorodtak 
fel. Legfontosabb érvük a kegyelet, a méltó gyász volt; erre hivatkozva pró-
bálták végre rendezni a nekik és családjuknak több évtizedes megpróbálta-
tást jelentő lezáratlan emberi sorsokat. A ceglédi (és a többi magyar lágerben 
raboskodó) hadifoglyok története 1944-től egészen napjainkig tart és feltehető-
en az utókornak is lesz még velük kapcsolatos feladata…9

A túlélők, szemtanúk közül többen azért keresték fel a ceglédi Kossuth 
Múzeumot, mert bíztak abban, hogy ennek az intézménynek a gyűjteménye 
talán majd kipótolja az ő hiányzó múltbeli ismereteiket. A segítséget kérők 
sokan voltak és vannak; történeteikből az derül ki, hogy a második világhá-
ború magyarországi áldozatai máig megszámolhatatlanok…

A Kossuth Múzeumba került, a ceglédi hadifogolytáborral foglalkozó le-
velek, kérések, üzenetek, újságcikkek, visszaemlékezések közül Beniczky Lajos 
esetét az Olvasónak is figyelmébe ajánlom; az adatokat az ő testvérétől, Benicz-
ky Ilonától tudtam meg, aki 1990-ben járt először Cegléden, azért, hogy fivé-
rének elégtételt és nyugodalmat szolgáltathasson.10 Az idős asszony 1995-ben 
reménykedve keresett fel a múzeumban, mert egyszerűen nem létezett olyan 
hivatal, amely egyedül képes lett volna az összes kérdésére válaszolni.

A Beniczky Ilona által elbeszélt megrendítő történetet nem lehet felejteni, 
bár ez csak egy volt a sok közül. A régóta őrizgetett emlékek szerint a 25 éves 
pestújhelyi Beniczky Lajos 1945. január 21-én a budapesti Baross téren esett 
orosz fogságba, minden indok nélkül vitték el őt az akkor gyakran emlege-
tett „kicsi munkára”. Rövid idő múlva azonban – már betegen – a gödöllői 
gyűjtőtáborból Ceglédre, a hadifogoly lágerbe, majd az ottani gyengélkedő 
szobába került. Innen írt levelét megőrizte a testvére; ez a megsárgult kockás 
papír az utolsó személyes híradás fivéréről. „Itt egyébként jó dolgom van” – 

9 A Kossuth Múzeumot folyamatosan keresik fel az e témáról érdeklődő adatközlők.
10 Részletesen l.: Beniczky Lajos ügyének dokumentumai. Összegyűjt. Reznák Erzsébet, 1994-
1996. (CKMA 5852-2009) és Reznák Erzsébet: A háborúnak vége lett…? (Ceglédi Kalendárium 
’96. Főszerk. Kisfaludi Péter. 60. o.)
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olvasható a május 6-án kelt megrendítő sorokban – „egymagam alszom egy 
ágyban, igaz, hogy deszkán, de puhafadeszka, 2 rétegben pokróc és három 
rétegben a kabátom van alattam, a pokrócommal takarózom. Éjjel a szobát fű-
tik, délelőtt lehet szalonnát sütni, kenyeret pirítani. 10 fő a létszám, a békebeli 
4-hez képest ez egészen jó arány.”11

A nagybeteg fiatalember átkerült a Vöröskereszt kórházába. Legközelebb 
már csak a haláláról és eltemetéséről érkezett (nem hivatalos) hír a családhoz. 
Beniczky Lajos 1945. május 15-én meghalt s még aznap eltemették a Csen-
gettyűs temető egyik tömegsírjába. Budapesten élő nővére – anyjuk kérésé-
re – mindent megtett, hogy testvére számára a végtisztességet megadhassa. 
Mint akkoriban már oly sokszor, újra Ceglédre jött, hogy a formaságokat el-
intézze. A polgármesteri hivatal által kiállított halotti anyakönyvi kivonattal 
s a tisztiorvos exhumálási engedélyével a katolikus egyház hivatalába men-
tek, s befizették a Csengettyűs temetőben vett sírhely árát. Gyászjelentésen 
tudatták a szomorú hírt az érintettekkel. S következett a legnehezebb feladat: 
az azonosítás. Beniczky Ilona a temetőgondnokkal együtt jelen volt az egyik 
tömegsír kibontásánál. Beniczky Lajost azonban nem találták meg ezen a na-
pon a halottak között, a történtek után a további kereséshez pedig nem volt 
elég lelkiereje, sem lehetősége a családnak.

„A tisztességes temetésről tehát le kellett mondanunk Édesanyám legna-
gyobb szomorúságára. Időközben ő is meghalt. Utolsó kérése az volt, hogy 
soha ne feledkezzem meg Laliról és ha gyakran nem is, de halottak napja 
alkalmával látogassam meg a tömegsírokat. Én ennek igyekeztem is eleget 
tenni, amikor csak tudtam.” – fejezte be mondanivalóját Beniczky Ilona.12

A Kossuth Múzeum adattárában őrzött, hadifoglyokról szóló késői törté-
netek nagyon hasonlítanak ehhez az elbeszéléshez; de az egyes emberek sze-
mélyes sorsa mégis megrendíti és gondolkodásra készteti a kívülállókat is.

Azóta Cegléden 1991-ben felavatták a második világháború áldozatainak 
emlékfalát, 1996-ban pedig keresztet állítottak a fentebb említett Csengettyűs 
temető tömegsírjában valamint az ismeretlen helyen nyugvó hadifoglyok 
emlékére is. Tavaly – 2012 novembere – óta emléktábla jelzi a hadifogolytábor 
helyét a Törteli úton. 

Ám a Cegléden elhunyt foglyok pontos számáról és a végső nyughelyet 
jelentő tömegsírokról még mindig nincsenek teljes és megbízható adataink. A 
halottak létszámának megállapításához némi segítséget jelent a Kossuth Mú-

11 U. o.
12 U. o.
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zeum adattárában őrzött, 1949-ben-ben kelt, aláírás nélküli kimutatás.13 Esze-
rint a Csengettyűs temetőben hat sírban harminc magyar halottat és tizenhat 
sírban harmincöt német halottat temettek el. A mérvadó források közé tartozik 
a ceglédi anyakönyvi kerület halotti anyakönyve; ebben ugyanis név szerint 
és a szükséges adatokkal együtt írták be a halottakat.14 Az innen kigyűjtött 
ötvenkilenc emberről annyi megállapítható, hogy egyikük sem ceglédi lakos 
volt. Az ország különböző pontjain laktak és feltehetően nem önszántuk-
ból érkeztek a városba. Sokat mondó tény az is, hogy a halál helye rovatban 
mindegyiküknél ugyanaz szerepel: Rákóczi út. A megjegyzés rovatba ezt írta 
be az anyakönyvvezető: „Bejegyezve a. u. 107. §-a szerint tett írásbeli bejelen-
tés alapján”. Sokat sejtetnek a halál okát jelző rubrikában feltüntettek tények 
is. Meglehetősen szokatlan például, hogy a huszonnégy éves Ipett Elemér 
neve után a „végelgyengülés” olvasható. A névsorban egyetlen női név talál-
ható. A ceglédi Monostori Antalné Nagy Irma önkéntes vöröskeresztes ápo-
lónő volt, akit negyvenkilenc évesen 1945. június 17-én a hadifoglyok ápolása 
közben ragadott el a halál…

Ők ötvenkilencen a Vöröskereszt 103. számú kórházában, vagyis a Rákó-
czi úti Kossuth gimnázium „kórtermeiben” illetve a Kisfaludy utca – Rákóczi 
út sarkán egykor állt leventeotthonban berendezett elkülönítőben haltak meg. 
Róluk nagy valószínűséggel elmondható, hogy hadifoglyok voltak. Ezt a tényt 
erősítette meg a beteg testvérét kereső, az előbbi sorokban emlegetett Beniczky 
Ilona is, akit – elbeszélése szerint – ezekre a helyekre irányított helyi ismerőse 
1945-ben.

A ceglédi foglyok haláláról tanúskodnak a helyi egyházi anyakönyvi be-
jegyzések és hasonló adatok találhatóak a Bús János – Szabó Péter szerző-
páros 2001-ben megjelent kiadványában is.15 Az ezek alapján összeállított 
listán összesen kétszáznegyven név olvasható; róluk szinte biztosan elmond-
ható, hogy hadifogolyként pusztultak el Cegléden. A ceglédi kórház(ak)ban 
elhunytakról – vagyis a Cegléden meghalt hadifoglyok töredékéről – a Vö-
röskereszt talán értesítette a hozzátartozókat. Ám a ceglédiek és az egykori 
foglyok emlékezete a táborban meghalt foglyok temetési helyeként jelöli meg 
a tábor területét, az ún. Zakar-dombot, a Törteli úti kis erdőt, a 2000 óta üre-

13 Kimutatás Cegléd megyei város területén eltemetett hősi halottakról, 1949. (CKMD 69. 136. 1)
14 A ceglédi anyakönyvi kerület halotti anyakönyve, 1943. szeptember 15–1945. augusztus 21. 
és a ceglédi anyakönyvi kerület halotti anyakönyve, 1945. szeptember 18–1948. március 23.
15 Bús János – Szabó Péter: Béke poraikra II. Dokumentum emlékkönyv a II. világháborúban 
a történelmi Magyarország területén elesett, meghalt magyar katonákról és munkaszolgálato-
sokról. Budapest, 2001.
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sen álló Dózsa György Laktanya sportpályája alatti területet. Egy nemrég je-
lentkezett szemtanú szerint a később exhumált maradványokat elszállították 
a városból Kazincbarcikára.16 Hányan lehettek és kik voltak ezek a foglyok? 
Hozzátartozóik jóvoltából csak egy-két főt ismerünk közülük név szerint.

A ceglédi hadifogolytábor története természetesen nemcsak a Kossuth 
Múzeum munkatársainak érdeklődését keltette fel. Hosszú a névsora azok-
nak a hadtörténettel foglalkozó kiváló szakembereknek, (pl. Bús János, Stark 
Tamás, Szabó Péter vagy Tilkovszky Lóránt) akiknek köszönhetően újabb és 
újabb fejezetek jelenhettek meg a magyar hadifoglyok és a magyarországi 
lágerek sorsáról. Az első átfogó tanulmány összeállítása Bognár Zalán ne-
véhez fűződik és ő szerzője annak a könyvnek is, amelynek Ceglédről szóló 
részletét ebben a kiadványban közreadjuk. Bognár Zalán gondos és alapos 
kutatás után összegezte a téma minden fontos részletét; munkásságért hálá-
val tartozik neki az utókor.

Az írásos és szóbeli forrásokon valamint a feldolgozásokon kívül külön-
leges dokumentumok is tanúskodnak a ceglédi fogolytábor életéről és múlt-
járól. A volt „szovjet laktanya” épületeit őrző egyik alkalmazott, Habina 
Vince hihetetlennek tűnő hírrel kereste fel a Kossuth Múzeumot 1992-ben; 
feliratos téglákat emlegetett, amelyek az egykor ott-tartózkodó foglyok nevét 
vagy üzenetét örökítették meg. Az akkori múzeumigazgató, Kocsis Gyula vé-
gigjárta a hírhozó által emlegetett épületet és így derült ki, hogy a téglákon 
számtalan hadifogoly kézjegye maradt meg épségben. A rövid feliratokról 
azóta született néhány újságcikk, bekerültek egy kiadványba és egy televízi-
ós műsorba is. Néhány év múlva, 2012-ben Jójárt György módszeresen végig-
fényképezte e rendkívüli monumentumokat. Az ő semmihez sem hasonlítha-
tó fotóalbuma alkotja ennek a kiadványnak a másik fejezetét; a fényképek a 
helytörténet egyik páratlan részletét örökítik át az utódoknak.

„Fogolytábor bús lakói, fáradt emberek…” – a címet a ceglédi hadifogoly-
tábor egyik túlélőjétől kölcsönöztem.17 Tőle tudom azt is, hogy itt keletkezett 
az a „Hadifogoly dal”, amelyből ez az idézet származik, és amelyet egymás 
biztatására énekelgettek a szabadulásban örökké bízó, kényszerből összezárt 
emberek. Annak a háborúnak és annak a rabságnak régen vége már; ehhez 
hasonló tragédia többé nem szabad, hogy előforduljon ebben az országban…

16 Hadifoglyok maradványai lehetnek az egykori tömegsírban. Beszélgetés Markity Pállal 
és Szováti Árpáddal. (CTV híradó, 2012. március 26. www.ctv.hu) A szemtanún kívül egyéb 
forrás nem erősíti meg ezt az állítást.
17 Jerney Gábor: A fogság. Nagypapi emlékei alapján 1945-1948. CKMA
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BALAHÓ  ZOLTÁN
múzeumandragógus-történész-kurátor 

(Magyar Nemzeti Múzeum)

A Ferencvárosi pályaudvar 
– MNM Málenkij Robot Emlékhely bemutatása

Absztrakt:
2017. november 25-én a Ferencvárosi rendezőpályaudvar mellett álló felszín-
feletti vasbeton bunker évekig tartó elhanyagoltság és mellőzés után új éltre 
kelt, ugyanis megnyitotta kapuit benne a Magyar Nemzeti Múzeum új, állan-
dó kiállítása „Pokol bugyrai… Málenkij robot – Kényszermunka a Szovjetuni-
óban” címmel. Az emlékhely létrehozásának az volt a célja, hogy a kiállítás 
méltó emléket állítson azoknak a tíz-, sőt százezreknek, akiket 1944-1945 telén 
illetve 1945 tavaszán hurcoltak el Oroszországba, hogy „háborús jóvátétel” 
címen gyakorlatilag rabszolgamunkát végezzenek a lerombolt Szovjetunió 
európai részének az újjáépítése érdekében.

A 2015-ben meghirdetett, majd meghosszabbított Gulág Emlékév lezárása-
ként egy központinak szánt emlékmű elkészítését és felállítását határozta el 
az emlékév bizottsága, aminek meghívásos pályázatát Párkányi Raab Péter 
szobrászművész nyerte el. Ő Birkás Gábor építésszel közösen alkotta meg 
több kompozícióból álló tehervagonos emlékművét. Ennek központi eleme 
egy korabeli vagon, aminek oldalai dombormű formájában megjelenített 
emberek-alakok, akik a vagon végéből szinte kihullva, az égbe emelkedve 
változnak át áldozatokká. Az emlékmű hátterét a közel tíz méter magas szür-
ke bunkerépület adja, aminek két és fél méter vastag falait lebonthatatlanná 
minősítettek. Ezt szerették volna hasznosítani, ráadásul egy olyan budapes-
ti helyszínen (a Népligeti távolsági buszpályaudvar és a Lurdy Ház között 
félúton), ami valamilyen módon kötődik az elhurcolásokhoz. Ezt a rende-
zőpályaudvar közelsége jelenti, ahol annak idején szovjet hadifogolyszállító 
vonatok százai haladtak át nyugatról a messzi Oroszország felé.

Az emlékmű alig két és fél hónap alatt készült el és bár a hely abból a 
szempontból befejezetlen maradt, hogy a központi tehervagon talapzatára 
végül is nem kerültek fel azok a településnevek, ahonnét embereket hurcol-
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tak el a szovjetek, a mű így is nagyon kifejező és feltűnőre sikeredett, amire 
felfigyelnek az arra járó emberek, vonatra siető gyalogosok, autóban, vagy 
villamoson utazók egyaránt. Az emlékmű 2017. február 25-i felavatását köve-
tően még az előtte elhaladó 1-es villamos megállóját is átnevezték, „Ferenc-
városi pályaudvar – Málenkij robot emlékhely”-re.

A jól sikerült alkotás kedvező fogadtatásán felbuzdulva (szemben a mű-
vész sokat vitatott Szabadság téri alkotásával) a politikai döntéshozók újabb 
elhatározásra jutottak. Felismerve a bunker meghökkentő jellegét egy tör-
téneti kiállítás megrendezésével bízták meg a Magyar Nemzeti Múzeumot. 
Erre a feladatra alig fél év állt rendelkezésére a múzeumnak, ami idő alatt 
nemcsak a kiállítás szakmai részét kellett összeállítania Balahó Zoltánnak, 
Baják Lászlónak, Chapó Ibolyának és Varga Lujzának, hanem számos mű-
szaki problémával is meg kellett küzdeni. Legfőképpen azzal, hogy a bunke-
répület abban az állapotában gyakorlatilag alkalmatlan volt kiállítás rende-
zésére és látogatók fogadására.

A bunker, az 1960-as évek közepétől hivatalosan a Magyar Államvasu-
tak tisztjeinek volt a kijelölt „atombiztos”-nak vélt légoltalmi óvóhelye és 

A szovjet lágerek világa. IV. kamra.
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vezetési pontja. Támadás esetén innen irányították volna a pályaudvar mű-
ködését, a vasúti forgalom újraindítását. Ennek érdekében a bunkert ellátták 
a kornak megfelelő színvonalú áramfejlesztő generátorral, üzemanyag- és 
víztartályokkal, valamint légszűrő berendezéssel. Ezek a gépek a mai napig 
láthatóak, kiszerelésük ugyanis megoldhatatlannak bizonyult, és bár a kiállí-
tás részét nem képezik ezek a termek, a látogatók egy plexiüvegen keresztül 
benézhetnek ezekbe. Ezeken kívül még egy hagyományos telefonközponttal 
is fel volt szerelve az objektum, ennek nagy része azonban leszerelésre ke-
rült, valamint rendelkezik egy használatba soha nem vett hullakamrával is. 
Mindezek úgy maradtak eredeti helyükön, hogy a látogatók ugyan érzékelik 
ezeket a berendezéseket, de a látvány mégsem vonja el a figyelmüket a tör-
téneti kiállítástól, lehetőséget ad ugyan némi párhuzamosságra a látogatás 
során, de a helyszín eredeti hidegháborús miliője diszkréten mindvégig a 
háttérben marad.

A kiállítás megtervezésekor figyelembe kellett venni, hogy a háromszin-
tes, dupla lépcsőházas épület rendkívül tagolt. Zsilipkamrák és lépcsők ural-
ják a tér jelentős részét, a termek pedig inkább kamra-szerű helyiségek, ab-
laktalanok, alacsony belmagasságúak, egymástól vasajtókkal elhatároltak, és 
mindezek mellett a falakon rengeteg vezeték és csőrendszer fut keresztül, 
villanykapcsoló szekrények és légbefúvó csőrendszer foglalja el a hasznos 
falfelületeket. Ez a tagoltság adta az ötletet a cím megválasztásakor is. A 
„pokol bugyrai” jól kifejezik a termek bugyor-szerűségét, ami egyben uta-
lás a lágereket megjárt emberek pokolbéli útjára is. Az egymástól elszigetelt 
termek, bugyrok egyben kijelölték a kiállítás témaköreit, stációit is. Termek 
egybenyitására csupán két helyen volt lehetőség. A harmadik szinten így lett 
kialakítva az orosz lágeréletről szóló nagyobb helyiség és az első szinten a 
média- és múzeumpedagógiai foglalkoztató terem, ahol egykori foglyokkal 
felvett interjú részleteket lehet megtekinteni.

Mivel az egész épület nem rendelkezett és ma sem rendelkezik fűtéssel, 
ezért a belső klimatikus viszonyokra a pinceklíma kifejezés a legtalálóbb, té-
len hideg van benne, nyáron pedig kellemesen hűvös. Már önmagában ez az 
egy tényező is szinte kizárta, hogy a kiállításban eredeti műtárgyakat szere-
peltessünk, igaz nem is rendelkezett túl sok témába vágó tárggyal a Nemzeti 
Múzeum, bár a papír alapú dokumentumokkal egészen jól álltunk. Végül is 
három helyiségben helyeztünk ki nem károsodó műtárgyakat: vas- és alu-
mínium tárgyakat, valamint feliratos téglákat. A fűtetlenségből adódott még 
egy fontos dolog, ami alaposan befolyásolja az emlékhely látogathatóságát, 
és pedig az, hogy a bunker csak előzetes bejelentkezéssel tekinthető meg, 
mivel huzamosabb emberi tartózkodásra alkalmas helyiséggel nem rendel-
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kezik, ezért állandó személyzete sincs. A kiállítás csak csoportosan és veze-
tővel látogatható, egyéni megtekintésre nincs lehetőség. Az egyszerre bent 
tartózkodók számát 20 főben maximalizálta a Nemzeti Múzeum vezetése, a 
bent eltölthető időt pedig egy órában.

A kiállítás szöveges és képi elemeit grafikailag megszerkesztett panelekre 
sűrítettük, amiket az adott térigényhez idomítva méreteztünk. Ezeket lami-
nált önhordó táblákon a falba szerelt kampókra, vagy gipszkarton vendégfal-
ra felvitt fóliákon rögzítettünk. Az emlékhely kivitelezésének generál belső 
munkáit a Vasáros Zsolt és Vasáros Ákos fémjelezte Narmer kft. végezte, be-
leértve a kiállítás grafikai elemeinek a tervezését is, amiben Brotesser Zsu-
zsanna volt a segítségünkre.

A kiállítás koncepciója a következő témaköröket öleli fel, miután az épület-
ben a lépcsőn elindulva a háború képei vezetnek fel a szenvedéstörténet első 
stációjához: I. Kamra / Bugyor: 1945 kül- és belpolitikai helyzete Magyarorszá-
gon. Itt azt mutatjuk be, hogy milyen pusztító véget ért az ország számára a 
második világháború és ennek milyen súlyos és mélyreható következményei 
lettek, hogyan épült ki a szovjet világ Magyarországon. A háború pusztítása-
it a romokra emlékeztető téglafal jeleníti meg, rajtuk az ellenállást fokozó és 
azok szovjet ellen propaganda-plakátjai, röplapok másolatai és a romos fő-
várost bemutató nagyított fényképek láthatók. Egy hangsúlyos Sztálin idézet 
pedig azt támasztja alá, hogy a Vörös Hadsereg miközben megszabadította 
Magyarországot a német megszállóktól, azonnal megkezdte a saját uralmá-
nak kiépítését. Ezt nemcsak néhány szöveges röplap és falragasz jelzi, hanem 
az oroszok által fedezet nélkül nyomtatott ún. vörös pengők bemutatása is, 
amiknek kötelező jellegű elfogadása komoly mértékben járult hozzá a háború 
utáni magyar fizetőeszköz gyors romlásához. A győztes orosz katonák sorfa-
lán meggyűrten megjelenő fegyverszüneti egyezmény pedig azt üzeni, hogy 
az szinte korlátlan lehetőséget nyújtott az oroszok számára az ország politikai 
életének manipulálására a kollaboráns kommunisták érdekében és alkalmat 
teremtett bármilyen önkényeskedésre a lakossággal szemben.

II. Kamra / Bugyor: A polgári kényszermunkások deportálása. A Szovjet-
unió a Közép-Európa felett katonai erővel megszerzett korlátlan hatalmát fel-
használta arra is, hogy a legyőzött országok lakosságát tömegesen rabszolga-
munkára hurcolja. Ennek egyik meghatározó eleme volt, hogy az ostrom utáni 
Budapesten és közvetlen környékén a civil lakosság, utcai járókelők, munkába 
igyekvők, élelmiszerért sorban állók és az egyenruhát viselő állami alkalma-
zottak jelentős részét összefogdosta és hadifogolyként táborokba zárta. Ilyen 
eseteket konkrét példákon keresztül is bemutatunk, idézetek formájában. A 
kamra másik fele a magyarországi fogolytáborokat idézi fel, különösen Gö-
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döllő, Baja és Cegléd esetében. Az utcákról elhurcoltak sokszor kétségbeesett 
módon próbálták értesíteni az otthoniakat, így született meg a szélposta fogal-
ma, ahogy a vagonokból kidobált néhánysoros leveleket elnevezte a köznyelv. 
Ezeket összeszedték az emberek és ismeretlenül is segítettek azok célba jutta-
tásában. A kamra központi elemét is ilyen szélposták alkotják. A cinkotai Sári 
Mihály egyik ilyen levelét a Ferencvárosi pályaudvarról írta édesanyjának. A 
kamra egyébként ún. hangosterem. Egyrészt vonatkerekek csattogása hallható 
a háttérben, valamint egy monitoron a ceglédi fogolytáborról készített animáci-
ós filmet nézhetik meg a látogatók a Nemzeti Emlékezet Bizottsága jóvoltából.

III. Kamra / Bugyor: Az etnikai és politikai deportálások. A kamra első fele 
a magyarországi és erdélyi németek, ill. német származásúak deportálásáról 
szól, amit 1944. december 22-e és 1945. február 2-a között hajtottak végre a 
szovjetek által ellenőrzött területeken, helyi községi vezetők közreműködé-
sével. A hivatalosan jóvátételi munkára vonatkozó moszkvai parancsot az 
orosz katonák válogatás nélkül érvényesítették minden munkaképesnek te-
kintett német, vagy csak német nevű férfira és nőre. A kamra másik fele a 
kárpátaljai terület tragikus sorsát idézi fel. Az itt élő magyarok számára a 
„málenkij robot – kicsi munka” kifejezés egy éltre beivódott az emlékezetük-
be. Kárpátalja tragédiájának és egyben a Szovjetunió általi bekebelezésének 
a szimbóluma lett a Munkács melletti szolyvai tábor, ahol az összezsúfolt 
embereket tífuszjárvány tizedelte meg. Az ott megélt szenvedéseket egy is-
meretlen fogoly által írt verssel, a „Lágerballadával” szemléltetjük.

IV. Kamra / Bugyor: A szovjet munkatáborok. A Szovjetunióba hurcolt 
kényszermunkások között a németek után a magyar állampolgárok voltak 
a legtöbben, összlétszámuk elérhette akár az 1 millió főt is. Ők a külföldi 
foglyok számára fenntartott ún. GUPVI táborokba kerültek és többnyire a 
Kelet-ukrajnai Donyec-medence életveszélyes szénbányáiban dolgoztak.  
A több hétig tartó kiutazás embertelenségeit, a táborok külső képe a szögesd-
rótokkal és őrtornyokkal, valamint az életveszélyes bányák világa a kamra 
első felében kerül bemutatásra, egy szenes csille másolatával és Berghoffer 
Róbert egykori civil fogoly rajzaival. Ezt követően a kamrát egy jelképes ke-
rítés választja ketté. Az üveg mögé zárt szögesdrótokra rabok által készített 
tárgyak fotói vannak feltűzve, köztük három eredeti alumínium ételhordó-
val. Ezen keresztül lépünk a láger belsejébe, egy stilizált barakkba. A látogató 
itt leülhet a durva, fa priccsekre és megnézheti a rabok egy átlagos napját 
bemutató rajzfilmet, valamint megismerkedhet a lágerélet hétköznapjaival: 
a rossz és gyenge étkezéssel, a reménytelenséget árasztó zord orosz telekkel. 
A kijárat mellett híres magyar láger-rabok fotóival és idézetivel találkozhat 
a látogató, köztük Örkény István, Rózsás János és Olofsson Placid atyáéval.
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V. Kamra / Bugyor: Az áldozatok. A folytatásban jutunk el a kiállítás legki-
sebb méretű kamrájába, és az előzőkétől eltérően itt nem fekete a falak színe, 
hanem fehér. Itt azokról az elhunytakról emlékezünk meg, akik nem élték 
túl a lágerélet megpróbáltatásait, sírjuk pedig jeltelenül domborodik / ho-
morodik Oroszország, Ukrajna, vagy valamelyik más volt szovjet utódállam 
területén. Rájuk emlékezünk a teremben felépített jelképes tömegsírhanttal 
és a rajta korhadó fakeresztekkel. Az elhunytak pontos számát, ahogy az el-
hurcoltakét sem tudjuk pontosan megállapítani, de ha a becslések szerint a 
teljes magyar fogolylétszám közel egy millió is lehetett, akkor feltételezhető, 
hogy a fogságba esettek mintegy harmada nem élte túl a viszontagságokat. 
A falon olvasható az a hivatalos orosz statisztika, ami a szovjet lágerekben 
regisztrált magyar elhunytakról készült. Ezen 66 277 személy szerepel. A te-
remben közben folyamatosan szívdobogás hallható.

VI. Kamra / Bugyor: A hazatérés. Lefelé haladva a látogató a következő 
kamrában a foglyok hazaszállításával ismerkedhet meg, annak kül- és belpo-
litikai vonzatával. A foglyok hazahozatala minden magyar politikai erő szá-
mára fontos volt, ám a Szovjetunió csak a Magyar Kommunista Párttal volt 
hajlandó tárgyalni erről. 1947-ben, a békeszerződés aláírása után, közvetle-

Az áldozatok kamrája
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nül a választások előtt a Szovjetunió valóban megkezdte a foglyok rendsze-
res hazaszállítását, akiket a Debrecenben székelő Hadifogoly Átvevő Bizott-
ság regisztrált és látott el igazolással. Ezt szimbolizálja a terem közepén álló 
íróasztal, benne három fiókkal és azokban Berghoffer Róbert, Baják László és 
Rutay István hazatért foglyok dokumentumaival.

VII. kamra / Bugyor: Az emlékezés. Az utolsó kamra a foglyok vissza-
emlékezésével, az emlékek feldolgozásával foglalkozik. A kommunista hata-
lomátvétel után a szovjet hadifogságról, de különösen a „málenkij robotról” 
nem lehetett többé beszélni. A helyzet akkor változott meg, amikor a magyar-
országi rendszerváltással egy időben kivonták a szovjet csapatokat Magyar-
országról. Ezt a történelmi pillanatot egy nagyított fénykép is szemlélteti, 
amint orosz katonák masíroznak háttal a fotósnak. Az 1990-as évek elején az 
akkor még népes számú túlélők egyesületbe (Volt Hadifoglyok Bajtársi Szö-
vetsége) tömörültek és újból kiadták újságjukat, Hadifogoly Híradó címmel. 
Gödöllőn és másutt is rendszeresen tartottak hadifogoly találkozókat, emlék-
táblákkal jelölték meg a fogolymenetek kiinduló pontjait, fontosabb épületeit 
és megindult az emlékek írásbeli rögzítése is, sorra jelentek meg a különféle 
visszaemlékezések, könyvek. A Gulág Emlékév során pedig kisebb-nagyobb 

Az emlékhelynek otthont adó bunker a vagonos emlékművel
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konferenciák és kiállítások (pl. a Pécsi Német Kör vagonkiállítása) sokasága 
igyekezett ébren tartani a múlt század e tragikus fejezetének emlékét.

A lépcsőn lefelé haladva a kijárat közelében pedig a kortárs képzőművé-
szeti reflexiók sem maradhatnak el, a kolozsvári M. Lovász Noémi alkotási-
ból, a pécsi egyetemisták fotómontázsaiból és a kecskeméti középiskolások 
rajzaiból látható egy kisebb kép-válogatás.

Az önmagában is nyomasztó épület speciális környezetet biztosít a láto-
gatók számára, kellően sötét és nyomasztó ahhoz, hogy átélhessük benne a 
20. századi magyar történelem egyik szörnyű fejezetét. Az átláthatatlan kam-
rarendszer bizonytalanságot, félelmet és a kiszolgáltatottság érzetét kelti, 
amely a belépés pillanatától kezdve segíti a látogatót abban, hogy nyitottá 
váljon a téma iránt.

A GULAG, a GUPVI, a málenkij robot európaiak milliói számára jelentett 
szenvedést, pusztulást, gyászt. Ma sem tudjuk pontosan a számát azoknak, 
akik ezekben a táborokban raboskodtak, rokkantak meg, vesztették életüket. 
Különösen a volt szocialista országokban kényszerültek hallgatásra azok a csa-
ládok, akiket ezen a módon is érintett a szovjet diktatúra. A Ferencvárosi pá-
lyaudvar – MNM Málenkij Robot Emlékhely éppen ezért is játszhat, vagy már 
játszik is fontos szerepet az elhallgatás, a témát övező csend megtörésében.

Fotók: Dabasi András
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BEZSENYI ÁDÁM
gyűjteménykezelő

(Kecskeméti Katona József Múzeum)

Egy szélmalom kálváriája a XX. században 
– Műemléki védelem, áttelepítés, megőrzés

Absztrakt
A Kiskun Múzeum udvarán álló Pajkos Szabó-féle szélmalom az egyetlen 
megmaradt alulhajtós szélmalom Magyarországon. A malom története híven 
tükrözi a népi műemlékek, főleg a malmok sorsának alakulását a XX. század-
ban. Jelen épület 1939 óta védett, 1962-ben lebontották és jelenlegi helyére 
szállították, rengeteg fenntartási gonddal küzdött, sok sérülést látott épület. A 
szélmalomhoz kapcsolódó újabb kutatás alátámasztotta, hogy történeti-nép-
rajzi részről is mindenképpen lokális értékkel rendelkező örökségi elemként is 
tud funkcionálni. A Kiskun Múzeum jelenleg is sokat tesz megőrzéséért, 2018-
ban teljesen megújul és elfoglalhatja méltó helyét Kiskunfélegyháza kulturális 
örökségei között.

A népi műemlékek, ezen belül is a hagyományos malomszerkezetek száma 
már a XX. század elején fogyásnak indult. Ezzel párhuzamosan fedezték fel 
egyedülálló értéküket a gyerekcipőből éppen kinőtt néprajztudomány műve-
lői. Egy különleges szélmalom, a kiskunfélegyházi Pajkos Szabó szélmalom 
sorsán keresztül nyerhetünk betekintést abba, hogyan jutott el ez az egyedül-
álló szerkezet a rendeltetésszerű használattól a múzeumi attrakcióként való 
megjelenéséig.

A Kárpát-medence meglévő tornyos szélmalmai szerkezetük szerint két 
nagy csoportra oszthatóak, az általánosabb felülhajtós és a már csak két he-
lyen létező alulhajtós típusra. Ezen osztályozást még Lambrecht Kálmán 
kezdte el használni a XX. század elején.1 A kategorizálás azon alapul, hogy 
az őrlést végző malomkövek közül a felső, mozgó követ alulról vagy felülről 

1 LAMBRECHT Kálmán: A magyar szélmalom, Ethnographia, 1911.
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hajtja meg a szerkezet. A Kárpát-medencében fennmaradt két alulhajtós szer-
kezet sokban különbözik egymástól, bár nem kizárható a közös eredetük, 
az egyik Burgenlandban Podersdorf (Pátfalu) területén található, a másik a 
Kiskun Múzeum udvarán, Kiskunfélegyházán.

Ez utóbbi – utolsó tulajdonosáról Pajkos Szabó-féleként emlegetett – szél-
malom tehát a mai Magyarország területén teljesen egyedülálló szerkezet! 
A múzeum udvarára 1962-re telepítették át a város határából. Igyekeztek a 
lehetőségekhez képest eredeti anyagokat felhasználni, ám mivel vályogtéglá-
ból épült, a malom fala már nem az eredeti, újra kellett gyártani. A szerkezet 
viszont autentikus, kisebb cserék történtek csak. A szélmalmok tájképi érté-
két általában maga az épület adja, de történeti-néprajzi jellegét csak akkor 
tudja megőrizni, ha az őrlőszerkezetei is megvannak, nem is beszélve a vi-
torlákról. A félegyházi műemlék szélmalom tehát tárgyi kulturális örökség-
ként is megállja a helyét, ám szellemi örökséget is tud közvetíteni: egyetlen 
egészében fennmaradt emléke az egykor virágzó félegyházi faragó és malo-
mépítő mesterségnek. 

Különleges dísze ezen malomtípusnak a földszinti kőpadokon látható 
fafaragások gazdagsága, egykor általános jellemzője lehetett a kiskunsági 
malmoknak, a Kiskun Múzeum több gazdagon díszített fafaragást, ún. kő-
padelőt őriz a XIX. század első harmadából.

A szélmalom utolsó tulajdonosa Pajkos Szabó István
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Lokális örökségként, mint egye-
di kiskunfélegyházi „termék”, 
került kiállításra 1896-ban a Mil-
lenniumi kiállításon. Egy híres ma-
lomfaragó dinasztia tagja, Kesik 
Gáspár közreműködésével2 épí-
tettek egy működő alulhajtós szél-
malom-modellt a Wörner gépgyár 
közreműködésével, amely ma is 
megvan a Mezőgazdasági Múze-
um gyűjteményében.3

A félegyházi múzeumőrök fo-
lyamatosan foglalkoztak a szél-
malmok megőrzésének kérdé-
sével, a két világháború közti 
időszakban Szalay Gyula nagy 
mennyiségű adatot és kőpadelő-
ket gyűjtött, Pál Kálmán nagyban 
szorgalmazta legalább egy szél-
malom eredeti állapotban történő 
megőrzését Szabó Kálmán kecs-
keméti múzeumőrrel közösen. 
A Kiskunfélegyházán még ma is 

fennálló, bár hiányos szerkezetű Kürtösi-féle szélmalom megmentése érde-
kében írott levélből idézzük Pál Kálmán szavait 1935-ből:

„Mentsük meg tehát azt, ami a Városé és ami lakássá átalakítva nem a park diszé-
re, hanem groteszk voltánál fogva gúnytárgyul szolgálna! Mutassuk meg a jövőben 
is a mi kis iskolás gyermekeink(sic!), hogy milyen is az a Petőfi által megénekelt, 
cigánykereket hányó félegyházi szélmalom! Különben is, ha a meglévőt elpusztítjuk, 
utódaink azt 50 év mulva rekonstruálni fogják, de közben nem valami hizelgő hangon 
emlékeznek meg az ő nagyapáikról.”4

Ezen igyekezet vezetett aztán majd oda, hogy 1939-ben a Pajkos Szabó-féle 
lesz az első védett szélmalom, amelyet a Magyar Néprajzi Múzeum elődje 
megvásárolt.

2 SZALAY Gyula: A haldokló félegyházi szélmalom = Cumania 5, Kecskemét, 1978, 385-394.
3 BALÁZS György közlése, amit ezúton is köszönök
4 MNL BKML KfR, V.157/b, 3343/1942.

A szélmalom újraépítése 1962-ben
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A népi műemlékek iránti érdeklődés már a XX. század elején megjelent. 
A megőrzés és a fenntartás igénye ugyancsak felmerült; majd a két háború 
között egyre markánsabban, a 30-as években már „magyar Skansen” létreho-
zásán fáradoztak. Első kísérlete ennek a balassagyarmati múzeum udvarán 
1932-ben felállított Palóc ház, majd három évre rá a veszprémi Bakonyi ház. 
A Néprajzi Múzeum is már skanzen létesítésére gondolva vette meg a félegy-
házi szélmalmot, amely így az első épületek között lett volna, ha megvaló-
sul.5 A komolyabb munka természetesen csak a II. világháború után indul-
hatott be, ekkor készült az újjászerveződő műemlékvédelem által a meglévő 
szélmalmok felmérése, egy részük műemlékké nyilvánítása. A 60-as években 
elindult helyreállítások, ezzel kapcsolatos megőrzésük módjának kérdése is 
napirendre került. A műemlékvédelem legnagyobb gondjának tartják már 
ekkor is a malmok védelmét6. 44 szélmalmot próbáltak műemlékké nyilvá-
nítani, köztük 9-et kiemelten fontosnak tartottak,7 végül 22 lett műemlék.8  
A helyreállítások során ugyan cél volt működtethető állapotba hozni a mal-
mokat, de a rendszeres vagy legalább valamilyen mértékű működtetésük el-
maradt a későbbiekben, statikus műemlékekké váltak.

Felmerülhet a kérdés, hogy vajon miért éppen Kiskunfélegyháza lett az 
a központ, ahol ilyen, mára már különlegesnek számító szerkezetű malmok 
épültek és hogyan válhatott ez ennyire jellegzetes malomtípusává a városnak?

Röviden összefoglalva a helyi kutatás eredményeit,9 képet kaphatunk egy 
sor olyan körülményről, ami ezt magyarázza. Az újratelepült kiskun városok 
a század végére jelentős gazdasági erőt képviseltek, köszönhetően a redemp-
ciónak és az egyre nagyobb arányú földművelésnek. Félegyháza az egyik leg-
dinamikusabban fejlődő jászkun település, 1753-ban ide helyezték a kiskun 
települések kapitányi székét és bíróságát, 1774-ben városi rangot nyert. 1779-
ben 9000-es lakosságával a Kiskunság legnépesebb településévé vált, a lakos-
ság növekedése a szabadabb társadalmi viszonyoknak és a könnyebb földtu-
lajdonlásnak is köszönhető.10 Az eddigi legelőket feltörték, pusztákon egyre 

5 LÉNÁRT Anna: A Magyar Skansen és a Székely Nemzeti Múzeum = Acta Emlékkönyv, 2. 
köt., Sepsiszentgyörgy, 2002,162.
6 TÓTH János: Népi műemlékek vizsgálata = Magyar Műemlékvédelem 1959-60, Bp., 1964, 212.
7 MENDELE Ferenc, NÉMETH B. Ferenc: A kiskunhalasi műemlék-szélmalom helyreállítása = 
Technikatörténeti Szemle, 1965-67, 209.
8 ERDÉLYI Gábor, SISA Béla: Tés – Szélmalmok = Tájak Korok Múzeumok Kiskönyvtára 
181, Veszprém, 1984, 2. 
9 BEZSENYI Ádám: A kiskunfélegyházi szélmalom, mint kulturális örökség, (szakdolgozat) 
SZTE-BTK, Kulturális örökség tanulmányok MA, 2017.
10 MEZŐSI Károly: Kiskunfélegyháza története és XVIII. századi társadalma = Cumania 2, Kecs-
kemét, 1974, 362.
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inkább szántóföldi növénykultúrákat alakítottak ki. A rendelkezésre álló te-
rület 90%-át a félegyházi lakosság egy évszázad alatt szántóföldi művelés alá 
vette.11 Az egyre nagyobb mérvű gabonatermelés, az egyre növekvő számú 
lakosság szükségképpen megnövelte az igényt a malmok építése iránt.

Félegyházán a szélmalmok megjelenéséig kétféleképpen lehetett őrletni: a 
helyi szárazmalmokban vagy a Tiszán lévő malmokban, melyek kilométerek-
re voltak a várostól. Ha pedig nem volt ló, marha vagy egyéb igásállat, amely 
vagy Alpárig vitte volna a terményt vagy a szárazmalomba beállva megőröl-
te volna a gazda búzáját, akkor az őrlető bérőröltetésre szorult, vagyis bizo-
nyos összegért a molnár saját lovait vehette igénybe. Márpedig a földnélküli 
irredemptusok, zsellérek szegényebbjeinél itt volt a probléma: többnyire há-
zuk volt, de igásállatuk kevésbé. Tehát vagy bizonyos taksa fejében őröltetett 
vagy saját lovát, ökrét használta, nem egyszer ezek hiányában a zsellérek 
saját maguk húzták a nagykerék rúdját.12 Mondanunk sem kell, hogy mind 
az igásállatoknak, mind az igás embereknek igencsak nagy terhet jelentett a 
nehéz fizikai munkát jelentő malomhúzás. 

Kialakult tehát egy olyan, egyre jelentősebb réteg, amelynek bőven elég volt 
a malomvám levonása, de plusz költségek vagy igásállatának tönkretétele már 
komoly érvágást jelentett volna. Itt jelentkezett az egyre sürgetőbb igény egy új 
malomtípusra, amely természeti energiát használ fel, de olyat, amely a Kiskun-
ság folyóktól távoli közepén is jelen van. Itt meg kell jegyezzük, hogy nem volt 
egyértelmű döntés a szélmalom. A korai szélmalmok működtetésének nehéz-
ségei sokszor a vízimalmokkal történő próbálkozás felé terelték az építtetőket. 
Mind Halasról, mind Majsáról, de Félegyházáról is van adatunk vízimalom 
építésére, de ezek hamvukba holt ötletek voltak, aszályosabb években, illetve 
állandó folyóvíz hiányában nem működhettek sokáig.

A másik oka a szélmalmok megjelenésének az, hogy a földnélküli sze-
gényebb rétegnek kitörési lehetőség volt még a faragó, malomfaragó, vagy 
ácsmunka. Kevés szerszám kellett hozzá és a földművelés mellett is lehetett 
benne dolgozni, ezért aztán a faragók száma is növekedésnek indulhatott. 
A szerencsésebbje malombérletet is szerezhetett, molnárokká is válhattak. E 
faragómolnárok pedig már csak saját életük nehézségeiből kiindulva is fel-
ismerték az igényt az olcsóbb, egyszerűbb őröltetésre. Nem csoda, hogy új 
megoldásokat kerestek az egyre növekvő számú földnélküliek problémáira. 

11 GAÁL Károly: Száraz-és szélmalmok a Kiskunságon a XIX.század elején, (kézirat), Kiskun Mú-
zeum Adattára, Tört. dok. 2008.1-2., Kiskunfélegyháza, 3.
12 GAÁL Károly: Száraz-és szélmalmok a Kiskunságon a XIX. század elején, (kézirat), Kiskun Mú-
zeum Adattára, Tört. dok. 2008.1-2., Kiskunfélegyháza, 5.
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A városi tanács is támogatott bár-
miféle gazdasági innovációt, amely 
a lakosok életét könnyebbé tette, 
nem mellesleg a malomtulajdono-
sok hasznát is növelte, akik több-
nyire redemptusok voltak.

A tanácsi jegyzőkönyvek sze-
rint az első szélmalmot Illés József 
faragómolnár építette 1798-ban,13 
bár ez még nem tornyos, hanem 
bakos szélmalom lehetett, azonban 
egy-két éven belül megjelent a tor-
nyos típus is. A városi faragók kap-
va-kaptak a gabonakonjunktúra 
miatt egyre jövedelmezőbb malo-
mépítésen és már nemcsak száraz-, 
hanem szélmalmokat is építettek, 
még a szomszédos Halason is.

A városi tanács tehát Félegyhá-
zán pozitívan állt hozzá mindenféle 
műszaki fejlesztésez lettlégyen irre-
demptus is az innovátor. Ennek kö-
szönhetően 1825-ben megjelentek 

az első több köves szélmalmok,14 amelyek már szinte megegyeztek a ma is-
merttel. Illés István helyi faragó saját állítása szerint maga találta fel, építette 
az elsőket, sőt maga terjesztette el a Kiskunságon és a Délvidéken.15 Ez a szél-
malomtípus olyannyira meggyökeresedett aztán a Kiskunságon, de Félegy-
házán mindenképp, hogy a felülhajtós típus megjelenése se tudta kiszorítani, 
igazi „félegyházikum” vált belőle. 

A gőzmalmok megjelenésével azonban ez a virágzó mesterség hanyatlás-
nak indult. 1867-ben épült az első gőzmalom, innentől a város körüli szél-
malmok száma csökkenni kezdett. A XX. század két nagy tragédiája, a két 
világháború azonban kicsit lassított ezen a folyamaton. A háborús nyers-
anyaghiány, a gazdasági dekonjunktúra előnyös helyzetbe hozta a még meg-

13 MNL BKML KfR V. 101./a, 9/383.
14 MNL BKML KfR V. 101./b, 16.1.13.120.
15 MNL BKML KfR V. 101./b, 20.3.3.13. – ha kétségbe vonnánk is a faragó állítását a saját 
találmányról, az elterjesztése, meghonosítása mindenképp az ő érdeme.

A szélmalom kiomlott falszakasza 1989-ben
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lévő szélmalmokat. Főleg a tanyasi malmok, nagy távolságra a városi mal-
moktól, elemi őrletési igényeket kielégítve tovább működhettek.

Az 1948-tól történő államosítás lassan utolérte a még működő szélmalmo-
kat, 1952 után már nagyon kevés működhetett tovább. Általában a malmot 
bezáratták, a szerelékeit megkapta a helyi TSZ, de gyakran megesett, hogy 
nem is tartott igényt rá. A kis magánmalmoknál a cél inkább az ellehetetlení-
tés volt, mint a gazdasági potenciál megszerzése. Kivételes esetben hagyták a 
további működést, például a Csenki-féle malomnál, amely – akárcsak a meg-
maradtak mindegyike – már motorral működött 1958-as leégéséig.16 Pajkos 
Szabó István másik szélmalma, amely apai örökség volt, traktormotor-hajtás-
sal egészen 1950-ig működött.17 

A jelenleg a múzeum udvarán található malmot 1860-ban építtette Csá-
nyi Lajos földbirtokos Fábián János faragómolnárral a Kismindszenti út 
mellett, Félegyháza külterületén, mint ez a díszes kőpadelő felirataiból ki-
derül. Fábián János a Kiskun Múzeumban lévő céhes iratok szerint ifjabb 
Kesik András tanítványa volt, talán tőle tanulta nemcsak a malomfaragás, 
de a művészi faragás mesterségét is. Fennállása első 30 évében 4 tulajdo-
nosa vagy bérlője volt. Az első 3 azért adta tovább, mert nem volt a kezelé-
séhez kellő szakértelmük, ez is mutatja, hogy a szélmolnárkodás nem volt 
könnyű szakma. Az építtető a 60-as évek végén eladta Tarjányi nevű szom-
szédjának, aki fiával kezelte a 70-es évek végéig. A következő gazda Kiss 
József volt, aki 1888-ig kezelte a fiaival, ekkor eladták Bajzák Károly szél-
molnárnak, aki 1904-ig őrölt benne, haláláig. 1905-ben, először mint bérlő 
került Pajkos Szabó Istvánhoz, aki 1910-ben megvette18 és 1939-ben eladta a 
Néprajzi Múzeumnak. Építési helyén szétszedték 1962-ben és újjáépítették 
az eredetivel nem egészen megegyező formában, a Kiskun Múzeum hátsó 
udvarán, ahol ma is áll.

A Kiskun Múzeum hátsó udvarában álló újra felépített malomházban talál-
ható az eredeti 1860-as alulhajtós szélmalom szerkezete. A malomház vályog-
falazatú, rengeteg felújításon átesett épület. A szélmalom faragott faszerkezete 
teljes épségben megmaradt, kivéve a vitorlákat és a szelestengelyt, amelyeket 
már az áttelepítéskor is pótolni kellett. A földszinten vagy kamrában található 
a malom őrlőberendezése, amely kétköves alulhajtós szerkezet, díszesen fara-
gott kőpadelőkkel, kőpadoszlopokkal és a kisgarat állító babákkal. 

16 Petőfi Népe, 1958.VIII.8.
17 FAZEKAS István: Szélmalmok a Kiskunságon, Kiskunfélegyháza, 1989, 20.
18 FAZEKAS István: Szélmalmok a Kiskunságon, Kiskunfélegyháza, 1989, 19.
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Bal oldali kőpadelő Jobb oldali kőpadelő 
oltáriszentség faragással: magyar címer faragással:
Ezen szelmal Ezen malmo
mot Epitete Csanyi Lajos t kiszitete az
az mindszenti ut Fabian Janos
melléki Lakosok Köny 1860 ban augusztus 18
nyeb segere 1860-ikban augusztus 18

A földszinten van a bálvány alsó vége a kiskerékkel, amely a kőhajtó or-
sókat vagy dobokat hajtja meg. A fényt két ablak, a bejutást két ajtó biztosít-
ja. A két kőjárat közötti lépcsőn lehet a kőpadokra feljutni, innen egy követ-
kező lépéssel juthatunk az elő szintre, az alsó padlásra. Ezen a szinten csak 
a zsákfelvonó van, egyébként üres, itt tárolták az őrlendő gabonát, innen 
öntötték a garatokba, itt szintén két ablak adja a megvilágítást. A legfelső 
szint a felső vagy szeles padlás, itt van a bálvány felső vége a nagydobbal. 
A dobba kapcsolódik a nagy-,vagy szeleskerék, amely a szelestengelyre van 
rögzítve, ennek a tetőből kilógó végén helyezkedtek el a vitorlák. A tető kúp 
alakú és eredetileg fadúcokon forgatható a vitorlákkal ellentétes oldalon a 
földig érő fordító gerenda segítségével, amelynek alsó végén kocsikereket 
találunk. A tetőből kétoldalt kilóg a mitligerenda két vége, ezeken eredetileg 

A szélmalom faragott kőpadja
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két szárnygerenda volt, amelyek a fordítógerendához kapcsolódtak. A sze-
les padláson a szeleskerék körül látható a fogókerék, amely egy felfüggesz-
tett súllyal a fékberendezést alkotja, eredetileg a tető hátsó macskalyukán 
kilógó kötéllel lehetett szabályozni. 2017 tavaszán a malomról hiányoznak 
a vitorlák, nincsenek szárnygerendák, a fék zsinórja sincs meg. A szintekre 
tilos a feljárás, mivel a deszkázatuk elkorhadt, veszélyes. A falazat több he-
lyen a vályogtéglákig kiázott, főleg a szeles tengely alatt és az utcafront felől. 
Bár nem eredeti helyén, de ez az egyetlen fennmaradt félegyházi alulhajtós 
szélmalomszerkezet.19 

A Kiskun Múzeum börtönépületében felépített másik egyköves szerkezet 
tulajdonképpen kollázs, több malom alkatrészeiből rakták össze, feltehetően az 
50-es években. Maga a szélmalom egyrészt ipartörténeti emlék, hiteles képet ad 
a helyi molnáripar XIX. századi virágkoráról. Másrészt néprajzi, népművészeti 
emlék, gazdagon faragott berendezésével bemutatja a korabeli népművészet 
és a malomépítészet kivételes összefonódását, amely stílusát, sajátos megol-
dásait tekintve egyedi a Kárpát-medencében. Harmadrészt az egykor virágzó 
helyi szélmolnárság és malomfaragó szakma kulturális örökségét jeleníti meg, 
teszi személyes élménnyé és örökíti tovább. A lokális közösségi emlékezetben 
is jelentős szerepe van, az egykori molnár-, és faragócsaládok leszármazottjai 
a múlttal összekötő kapocsként tekintenek rá, de a „félegyháziságnak”, mint 
szellemi kulturális örökségnek is fontos része.

Nem teljesen érdektelen ráadásként végig tekinteni ezen malom felújítá-
sainak és tatarozásainak történetén, amelyből kirajzolódik egy szélmalom 
fenntartásának rengeteg nehézsége, buktatója. A szélmalmok kálváriája min-
dig a felújítások szakszerűségének kérdése, ezt minden ma is álló szélmalom 
megszenvedte vagy még mindig szenvedi, utalnánk itt például a dorozsmai 
szélmalom hasonló – remélhetőleg többé már nem fennálló – gondjaira,20 
vagy a Csongrád megyei szélmalmok egyik-másikának ismert problémáira.21

Az 1939-es megvételkor még működőképes állapotban lévő szélmalmot 
nyilvánvaló történelmi okokból még jó pár évig nem tudták komolyabb vé-

19 Az utolsó előtti az 1990-es években dőlt össze Galamboson – Kiskunfélegyháza külterületén – a 
Halasi út mellett, ez volt a Juhász Sándor-féle szélmalom. Ez, az eléggé el nem ítélhető hanyag-
ság, gondatlanság, nemtörődömség az örökségvédelemnek, főleg a szélmalmokat sújtó rákfenéje. 
Tény, hogy a műemlékvédelem nem kevésbé volt hibás, fel sem ismerték értékét, műemlékké se 
nyilvánították pedig akár a szerkezetét kiszerelve is komoly örökég menekült volna meg a pusztu-
lástól. Óriási hiba volt és ugyanez történt,/történik a jászszentlászlai Szűcs-malommal is.
20 VASS József: A dorozsmai szélmalom, Kiskundorozsma, Dorozsmai Füzetek, 2009.
21 OZSVÁTH Gábor Dániel: Látvány, célszerűség, szimbólum? = Ház és ember, A Szabadtéri Nép-
rajzi Múzeum évkönyve 16, Szentendre, 2003. 147-165.
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delem alá helyezni, az eredeti szerződés szerint Pajkos Szabó Istvánnak kel-
lett a gondját viselni, ameddig el nem költöztetik. Ám 1948-ban személyesen 
panaszolta az akkori múzeumigazgatónak, Mezősi Károlynak, hogy tovább 
nem tud az épületre vigyázni, főleg mivel a vályogfalazat állapota jelentősen 
romlott. Azonban az egykori szélmolnárt sem kellett félteni, a háborús vi-
szonyok miatt – ahogy más szélmalmoknál is volt rá példa ekkor – megérte 
a malmot működtetni. Ez esetben ez azt jelentette, hogy az egyik kőjáratot 
kiszerelték és motoros darálóként üzemeltették. 1952-ben Mezősi sürgette a 
szélmalom áthelyezését a múzeumba; az eredeti terv szerint a hátsó udvar-
ban a csólyospálosi szárazmalommal együtt állították volna fel, bemutatva a 
Kiskunság régebbi malomszerkezeteit – ebből sajnos utóbbi később sem való-
sult meg. A korabeli viszonyokra jellemző módon az igazgatónak külön erő-
feszítéseket kellett tenni a malom védelme érdekében, ugyanis a helyi TSZCS 
egy ízben le akarta bontani, hogy az őrlőszerkezeteiből saját darálót állítson 
fel. Végre 1962-ben sikerült az addigra már eléggé lepusztult malmot a Kis-
mindszenti úton lebontani és a múzeum udvarán felállítani. Az építkezés a 
néprajzi múzeum szakembereivel és Pajkos Szabó István segítségével történt. 
Az eredeti elképzelés szerint a „legteljesebb néprajzi hitelességre kell törekedni a 
szélmalom újraépítésénél és a hiányzó szerkezeti elemek pótlásánál”. Tulajdonkép-
pen a Skanzen építésének egyik próbájaként tekintettek erre az áttelepítésre. 
A ma is megszívlelendő alapelv azonban több ponton sérült sajnos. Apróbb 
probléma, hogy nem az eredeti zsákfelvonót rekonstruálták, amely a bálvány 
forgási energiáját hasznosította egy csiga segítségével, ahogy azt még Szabó 
Kálmán is felmérte. A legkomolyabb hiba, amely több évtizedre meghatároz-
ta – és sajnos a mai napig meghatározza – az épület sorsát, a malom falának 
nem eredeti dőlésszögben történt visszaépítése volt.22 

„1967. február 9. – 1967/103.
Az épület rongálódása az átszállítás és helyreállítás hibáiból ered. Egyrészt a ta-

pasztáshoz használt agyag minősége és keverési aránya nem volt megfelelő, másrészt 
a helyreállítás során – a múzeum észrevételét figyelmen kívül hagyva – a kúpos for-
májú épületet az eredeti állapotánál meredekebb dőlésszöggel állították fel. /Az épü-
let felső átmérőjének megnövelése nehézséget okozott a tető és erőátviteli szerkezet 
felhelyezésekor is./ Ily módon az épülethez viszonyítva kisméretű tetőszerkezetről a 
csapadékvíz közvetlenül a gyenge minőségű falra folyik.” 

22 Az összes e bekezdésben található adat és idézet a Kiskun Múzeum Történeti Dokumen-
tumtárának eddig még leltározatlan anyagából származik.
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Láthatóan a múzeum munkatársainak már az építéskor megmutatkozott 
ez a probléma, így az eredeti tetőszerkezet „kicsi lett” a felépült malomház-
ra. Ez a slendriánság már igen korán megbosszulta magát: 1964-ben már ta-
tarozni kellett az épületet, mivel a komolyabb őszi esőzések során a fal elkez-
dett leválni ott, ahol a malomfal kilógott az eresz alól. Ez egyébként olyan 
sikeres volt, hogy egy év múlva újra meg kellett ismételni. Ekkor merült fel, 
hogy a tető megtoldásával talán megoldható lenne a fal leázásának megszűn-
tetése. Eleinte ideiglenesen éltek ezzel a megoldással, később állandósult. A 
fentebbi idézet egy 1967-es feljegyzésből lett kiemelve, ekkor érte a malmot a 
legnagyobb károsodás. A folyamatos ázástól a fal az első szint magasságában 
kiomlott. Annyira rossz állapotba került az épület, hogy a múzeumigazga-
tó Lükő Gábor már a szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeumnak történő 
átadást is felvetette. Szerencsére ez nem valósult meg, végül a helyreállítás 
után a tető megtoldásával küszöbölték ki a problémát egy időre. Ez azonban 
a megyei pénzügyi bizottság szűkmarkúságának áldozata lett, leszerelhető 
műanyag „koronát” kapott a tetőszerkezet. Ez tényleg hosszú időre védelmet 
adott a malomnak a csapadék romboló hatása ellen, ám esztétikai kvalitásai 
finoman szólva is megkérdőjelezhetőek lettek.23

Azonban időről-időre ismét előkerültek gondok, 1975-ben és 1984-ben is 
felújították a malmot. A vitorla többször is letört, a falazatot 2-3 évente így is 
javítani kellett. 1991-ben újabb falkiomlás történt a szelestengely kilógó vége 
alatti részen, itt nem oldották meg sikeresen a csapadékelvezetést. Ekkor ismét 
felújították a malmot, a plexi lapok helyett meghosszabbították a zsindelyes 
tetőszerkezet szélét körben, de már 1994-ben újabb vakolatjavítást kellett vé-
gezni.24 2002-ben és 2010-ben is letörtek a vitorlák, utóbbi óta nincs vitorla a 
malmon, az állaga is sokat romlott, azóta próbálja a múzeum ismét felújíttatni.

Látható, hogy egy szélmalom fenntartása sok odafigyelést igényel, illetve 
folyamatos karbantartást. A malomfalak jobban ki vannak téve az időjárás 
hatásának, a vitorlákról nem is beszélve. Viszont pár évente történő rend-
szeres karbantartással a veszélyek jelentősen csökkenthetők, mindenképpen 
hasznosabbak a ritkább kampányszerű felújításoknál.

Felmerülhet a működtethetőség kérdése, de itt több probléma is jelentkez-
het. Egyrészt az eredeti helyükön megőrzött épületek már gyakran körbe épül-
tek, tehát a szél nem feltétlen fúj eléggé a vitorlák forgatásához. Félegyházán 
például fel se merült, hogy működtethető lesz a múzeum udvarán a rengeteg 

23 Az összes e bekezdésben található adat és idézet a Kiskun Múzeum Történeti Dokumen-
tumtárának eddig még leltározatlan anyagából származik.
24 Lásd az előző lábjegyzetet.
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épülettel körbevett malom. A szaktudás se áll már a rendelkezésünkre, az utol-
só szélmolnárok már nem élnek. A rengeteg biztonsági óvintézkedés, a mos-
tani szabályzás szinte lehetetlenné tenné egyébként is egy eredeti szélmalom 
szerkezet működtetését. A Kiskun Múzeum szélmalmának szerkezete egyéb-
ként is annyira értéke önmagában, hogy esetleg egy másolat elkészítése esetén 
lehetne megpróbálkozni az eredeti funkció újjáélesztésével.

A malom jelene ennek ellenére szerencsésen alakul. Az első és legfonto-
sabb, hogy a Kiskun Múzeum munkájának is köszönhetően lokális szinten 
tudatosult a szélmalom, mint kulturális örökség. A Pajkos Szabó leszármazot-
tak időről-időre megjelennek a malomban, például a 2017-ben megrendezett 
Szélmalom Nap kapcsán, ekkor foglalkozásokat tartottak, előadás hangzott el 
a szélmalomról. Szintén 2017-ben a malom külső felújításához financiális se-
gítséget nyújtandó Első Kiskunfélegyházi Malom Bált rendeztek, ahol téglaje-
gyek vásárlásával lehetett hozzájárulni a költségekhez. Ezek jó gyakorlatok a 
kulturális örökség megőrzéséhez a közös identitástudat megerősítéséhez.

2017-ben, a helyi képviselőtestület pályázati önerő biztosítása segítségével 
IPA pályázaton vett részt:

„A Kiskun Múzeum a 2014-2020 Magyarország – Szerbia Határon Átnyúló 
Együttműködési Program keretében kiírt a Malmok útján – kulturális utak a Dél- Al-

A kiskunfélegyházi Pajkos Szabó szélmalom 2018-ban, felújított falazattal
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földön a malmok mentén című pályázaton vesz részt az Ópusztaszeri Történelmi Em-
lékparkkal, a hódmezővásárhelyi önkormányzattal, Nagykikindai Múzeummal, illetve 
az Orom Turisztikai Központtal partnerségben. A határon átnyúló közös projekt kereté-
ben az öt partner a tulajdonukban lévő vagy a működtetésre átadott malmok – szélma-
lom, szárazmalom, paprikaőrlő malom – védelmét, állaguk megóvását tűzték ki célul.”25

A pályázat sikeres volt, a malom felújítása hamarosan elkezdődhet. Talán 
az idén 158 éves malom kálváriája véget ért.

Zárásképpen talán érdemes elgondolkodni azon, hogy a felújított malom 
egy olyan egyedi látnivaló lehet, amely mind a múzeum, mind a város szá-
mára is kiváló brandet jelenthet, olyan egyedi látványosságot, amire a továb-
biakban is érdemes építeni. 
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FEKETE ANETTA 
színháztörténész muzeológus 

(KKJM Szórakaténusz Játékmúzeum és Műhely)

Az öndokumentálás, mint a kulturális 
emlékezetben maradás egyik lehetősége. 

A Rodolfo-gyűjtemény

Absztrakt
A Szórakaténusz Játékmúzeum és Műhely sajátos színfoltja a Rodolfo gyűj-
temény. 

Az efemer művészeti ágak történetisége esetében a dokumentálás az egyik 
sarkalatos kérdés. Gács Rezső pályafutása elejétől az egyedi bűvész imázs kiala-
kítása mellett tudatosan dokumentálta munkásságát. Komplexen tekintett hiva-
tására, ezért a bűvész rekviziteket kiegészítik a fellépéseiről megőrzött színla-
pok és aprónyomtatványok, valamint gazdag szakkönyv és kártyagyűjteménye.

A közgyűjteménybe kerülést követően a gondos dokumentációt már ne-
künk, múzeumi szakembereknek a felelősségünk konzerválni és bemutatni a 
nagyközönségnek, hogy minél tovább kulturális emlékezetünkben tarthassuk 
Rodolfót. 

Gács Rezső megteremtette az értéket, a kurátor feladat pedig az „attrak-
tivitás szállítása”, miként a bűvész szállítja a csodát – ahogy azt Rodolfo is 
mondta.

Előadásomban a múzeumba kerülés történetétől a muzeológusi-kurátori 
munkán keresztül mutatom be egy hagyaték utóéletét.

A jövőbe látó Rodolfót helyezem az előadásom fókuszába. Aki tudta, hogy 
elég néhány generáció, és elfelejtik az emberek, hogy ki volt ő. Manapság a 
legkisebbek a bűvész szó szinonimájának gondolják nevét, és nem tudják, 
hogy élő személy volt. Gács Rezső mintha sejtette volna ezt. Amellett, hogy 
maximalista volt szakmájában – napi több órát gyakorolt idősebb korában is 
– fiatal kora óta ösztönös marketing és reklám érzékkel is rendelkezett. Szín-
padi megjelenését már pályája indulásakor kialakította Ódry Zuárd mestere 
segítségével. Ő lett az elegáns bűvész. A hátra simított haj, a vékony angol 
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bajusz, a kifogástalan elegáns öltözet, a csokornyakkendő védjegyévé vált, és 
megkülönböztette a többi bűvésztől. A tudatos brand építést a reklám szóró-
lapok mellett figyelemfelkeltő akciókkal erősítette, melyeket bátyjával talál-
tak ki. Ilyen reklámtrükkök voltak például az ujjelvágás, a zsilettpenge-evés 
vagy a színpadi lopás. A kabaré és mulató fellépések mellett a színpadon 
kívül is kipróbálta a zsebtolvajlást. A 6-os villamoson „lopta végig” az uta-
sokat, melyről cikk jelent meg a Friss újságban.1 – Bátyjával tudták, hogy erős 
hatással, minél nagyobb feltűnést kell kelteni rövid idő alatt az ismertség nö-
veléséhez. Az akció sok előkészületet igényelt. Fel kellett kelteni a kiszemelt 
újságíró figyelmét, és elérni, hogy jelen legyen a helyszínen, együttműködés-
re bírni a rendőrséget, akik biztosítják az esemény zavartalan kimenetelét. 
Ma ezt gerillamarketingnek nevezzük (Rodolfo ezzel több, mint 50 évvel 
megelőzték a marketingeseket).

A „Vigyázat, csalok!” vagy a „Csak a kezemet figyeljék, mert csalok!” monda-
tokról a mai napig mindenki rögtön Rodolfóra gondol. Ezek is úgy működ-
nek, mint a jól kitalált szlogenek, belevésődnek az ember agyába. Még év-
tizedek múltán is Rodolfo jut rögtön az eszünkbe, ha meghalljuk. Rodolfo 

1 Rodolfo: Vigyázat, most nem csalok! Krónikás: Berend Mihály, Budapest, Idegenforgalmi 
Propaganda és Kiadó Vállalat, 1987. 64. 

Grosz Rezső 1932-ben
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beszélő bűvész volt. Megszólította közönségét és folyamatosan kommunikált 
velük. 1945-ben a romos Budapesten az első művészek közt tett azért, hogy 
az embereket bíztassa, és jobb kedvre derítse: „mert szükség volt egy ügyes 
bűvészre, aki a romokban levő város elgyötört polgárainak a CSODÁT szál-
lította”.2

Bűvész sikerei mellett sokat tett az artista szakma elismertetéséért. 1963-
tól az Artista Szakszervezet elnökeként neki köszönhetjük a Fővárosi Nagy-
cirkusz új épületét, mely 1971-ben nyílt meg. Felidézve a történetet, meg-
állapíthatjuk, hogy ebben a helyzetben is szellemes egyéniségével ért célt: 
„Már vagy tíz-tizenöt perce bűvészkedtem, amikor Köböl elvtárs váratlanul 
felsóhajtott: – Hajaj! De sok pénzébe fog kerülni ez a kis bűvészelőadás a 
magyar dolgozó népnek! Mire az artista-szakszervezet elnökeként rávágtam: 
– Igaza van Köböl elvtárs! De amire kérem a pénzt, az a Fővárosi Nagycir-
kusz, és nem az enyém lesz, hanem a magyar dolgozó népé.”3 Ugyanis régi 
artistaszokás szerint, a cirkuszok problémás ügyeinek a kijárója, üzletkötője 
a bűvész volt. Ő egy-két rafinált trükkel könnyebben célt ért, és rátermetteb-
ben is kommunikált, mint a többi artista, akiknek a testnyelvét jellemezte a 
bravúrosság. 

Rodolfót mindig a bűvészet érdekelte nemcsak a hivatása, de a hobbija is 
volt. Szenvedélyesen szerette, melyhez hozzátartozott tudásának továbbadá-
sa is. Az Artista Akadémia tanára volt 1956-ig, amikor a disszidáló osztálya 
miatt megszüntették a bűvészképzést. Ezután döntött úgy, hogy akkor egész 
népét fogja bűvészkedésre tanítani.4 Bűvészetnépszerűsítő tevékenységére 
többféle lehetőséget talált: évtizedeken át publikált trükköket újságokban 
– Bűvésziskola címen (Füles, Népszabadság, Képes Újság, Film Színház Muzsi-
ka, stb.), több bűvészkönyve, kártya- és bűvészdoboza került forgalomba. A 
legnagyobb sikert és népszerűséget televíziós sorozataival érte el. 1966-tól 
bűvészsorozatot indított Romhányi Józseffel Képzőbűvészet címen. Mindezek 
hatása a mai napig érezhető, azóta a fiatalabb bűvésznemzedék Mestereként 
tekint rá. Születésnapja, május 16, pár éve a Magyar Bűvészet Napja, és min-
den évben ilyenkor a fiatal bűvészek Bűvészgálát rendeznek a tiszteletére. 
Ez is az egyik módja, hogy kulturális emlékezetünkben tartsuk. Emellett egy 
másik tevékenységére hívnám fel a figyelmet, mely nem olyan látványos, de 
a múzeumi gyűjteményezés szempontjából hatalmas jelentőséggel bír. Ro-
dolfo egész nap bűvész volt, a számtalan anekdota mellett, mely erről tanús-

2 uo. 145.
3 uo. 246.
4 uo. 204.
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kodik, megőrzött mindent, ami fellépéseihez kapcsolódott: színlap, plakát, 
műsorfüzet, szórólap, röpcédula, újságban megjelent reklámhirdetés, stb. Az 
öndokumentálás, mint az efemer tevékenységek rögzítésének elengedhetet-
len módja, alapos és következetes személyiséget feltételez. Rodolfo pályája 
indulásától gondot fektetett erre: elrakta és albumokba rendezte fellépései 
dokumentumait. Ami már önmagában elismerésre méltó. Hiszen gondoljunk 
bele, hogy nem lehetett olyan egyszerű a 20. századi történések hétköznapja-
iban erre is gondot fordítani: a külföldi turnék közben a Rodolfo Revue-vel, 
a háború alatt a túlélésért küzdve és utána az újrakezdés mindennapi ne-
hézségeivel. Elengedhetetlen feltétele volt az állandóság, melyet felesége 
Nádor Olga és otthonuk biztosított. Emellett jelzi, hogy Gács Rezső pályája 
kezdetétől öntudatos bűvész volt, aki megőrzésre érdemesnek tartotta ezeket 
a dokumentumokat. Ez a típusú archiválás több szempontból is kiemelke-
dő. Jól tudta, hogy a színházhoz hasonlóan az előadása elvész, csak a róla 
készült dokumentumok maradnak meg. Aki nem dokumentálja magát, arra 
nem fog emlékezni az utókor. Ezzel a bűvészet és a könnyedebb szórakoztató 
műfajok sokszor lebecsült játékgyakorlatának rekonstruálását teszi lehetővé. 
Kitartó munkáját egy visszaemlékező életrajzi kötettel koronázta meg 1987-
ben: Vigyázat, most nem csalok! címmel. Ezzel is a legendakonstruálást és az 
öndokumentálást erősítette. 

Feleségével, 
Nádor Olgával
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Rodolfo munkaszolgálatosként 1944-ben, Vogel Erik rajza 
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A RODOLFO HAGYATÉK KÖZGYűJTEMÉNYBE 
KERüLÉSÉNEK TÖRTÉNETE

Halála után lánya, Gálvölgyi Judit és férje Gálvölgyi János tanácstalanok vol-
tak, melyik közgyűjtemény lenne alkalmas a hagyaték befogadására specialitá-
sa miatt. Először Jánoska Antal kártyagyűjtőt kérték fel, hogy készítsen jegyzé-
ket a kártyákról. Közös érdeklődésük szülte az ismeretségüket – ahogy Jánoska 
Antal fogalmaz. Időnként kétszemélyes gyűjtőtalálkozót szerveztek, adtak, 
vettek, cseréltek egymás között.5 Az ő közvetítésével kerültek a játékkártyák 
a Szórakaténusz Játékmúzeum gyűjteményébe 1990-ben. Kártyagyűjteménye 
több mint 400 db pakliból áll.6 Ez is mutatja mennyire fontos helyet töltöttek 
be életében a kártyák. Több mint ezer kártyatrükköt tudott színpadképesen. 
Mindig volt nála egy pakli kártya, még a munkaszolgálatban is, többször egy 
frappáns kártyatrükk segítette át az élet nehéz helyzetein. A gyűjteményében a 
közismert kártyatípusok mellett igazi különlegességek is megtalálhatók. 1990-
ben Játékkártya történeti kiállítást rendezett a múzeum Rodolfo tiszteletére és 
kiállításvezetőt készített hozzá Az ördög bibliája7 címen.

A Gálvölgyi család ezután a Fészek Művészklub raktárában tárolt bűvész-
könyveket is a múzeum gondjaira bízta. Rodolfo szenvedélyesen gyűjtötte 
a bűvész és kártya trükköket, mnemotechnikát ismertető könyvek mellett, 
a mágia és varázslás kultúrtörténetével, okkultizmussal, alkímiával, spiri-
tualizmussal, kártya- cirkusz- és játéktörténettel foglalkozó angol, német, 
francia, latin és magyar nyelvű könyveket. Ezek mellett van néhány olasz, 
spanyol, cseh, orosz, héber, kínai és arab nyelvű kötet is a gyűjteményében. 
Gyűjtőszenvedélyét jelzi saját Ex Librise is, melyet minden könyvébe bera-
gasztott. Ez több mint hétszáz tételt jelent, ezeken kívül többféle folyóirat, 
katalógus, mint a Modern Mágia 1925-1931. közötti számai is megtalálhatóak 
köztük. Emellett saját bűvészkönyvei és a Füles magazinban és más újságok-
ban éveken át megjelent trükkjei is a múzeumba kerültek. Könyvgyűjtemé-
nye jól szemlélteti a bűvész tág érdeklődési körét, mely kultúr- és tudomány-
történeti ritkaságokban gazdag. Csak néhány könyvet emelnék ki ezek közül, 
ilyen a Czövek féle A mágyiás ezermester című 1816-ban megjelent első magyar 
nyelvű máguskönyv.8 A legrégebbi kötet 1656-ból Baptista Portaeneapoli: 
Magie Naturalis című munkája. Több könyv a 18. századból származik, mint 

5 Rodolfo, Szerk.: Reviczky Béla, Budapest, Rózsavölgyi és Társa, 2011. 69.
6 Jegyzőkönyv, Szórakaténusz Játékmúzeum, Adattár, 215-90.
7 Az ördög bibliája, Szerk.: Dr. Kriston Vízi József, Kecskemét, Szórakaténusz Játékmúzeum, 1990. 
8 Vigyázat! Csalok! Magyar könyvgyűjtő, 2003. október, 3. évf. 8. szám, 14-15.
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a Naturliches Zauber Buch (1786), Naturlichen Magie (1782), Suplement la Ma-
gie blanche (1788). Rézmetszeteiket tanulmányozva megállapíthatjuk, hogy 
a fizikai, optikai és kémiai kísérletek köréből azokat sorolták a természetes 
mágia területéhez, melyeket a korabeli természettudomány módszereivel 
megmagyarázhatatlan jelenségeknek tartottak. Innen szemlélve jobban ért-
hető, hogy több korabeli tudós, mint a debreceni Hatvani István professzor 
hogy kerülhetett az ördöngösség gyanújába. A magyar bűvészet alapműve-

Ex Librise, 
Svéd Süss Sándor rajza 

Kockaeltüntető doboz
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ként számon tartott Tolnai Simon 
könyve, több kiadásban is megvan, 
mely bűvészettörténeti összefogla-
lót és sok trükk magyarázatát adja 
az olvasónak. 9 

Végül 1992-ben a család a bű-
vész rekviziteket és nyomtatványo-
kat is a múzeumnak ajándékozta. 
Ezek mellett Rodolfo utazókoffere, 
utolsó fellépő zakója is a gyűjte-
ményt gazdagítja. A rekvizitek le-
hetővé teszik a különféle trükkök 
rekonstruálását, ebben Csongrádi 
Béla bűvészhez fordulunk segítsé-
gért, aki a legjobb ismerője Rodolfo 
bűvésztrükkjeinek. Több klasszi-
kus trükk és ezek bemutatásához 
szükséges rekvizitek leírása meg-
található a bűvészkönyvekben is, 
de sok trükkjét Rodolfo maga talál-
ta ki, vagy átalakította saját ötletei 
nyomán. A tárgyakhoz elenged-

hetetlen a trükkök ismerete, melyekről Csongrádi Béla leírásokat készített a 
gyűjtemény kiegészítéseként.10 Ezek a feldolgozáshoz is nélkülözhetetlenek, 
hiszen ebben az esetben a tárgyakhoz szorosan hozzátartoznak az ezekkel 
előadott trükkök. Ismeretük nélkül a sokszor egyszerű, hétköznapi, akár ócs-
kának is tekinthető tárgyak jelentőségüket és értéküket vesztik és a laikus 
számára értelmezhetetlenek.

A rekvizitek közt találunk igényesen kidolgozott míves darabokat, mint az 
intarziás megjelenítő-eltüntető doboz, a kockaeltüntető doboz, vagy az egy-
másba csukódó dobozok. Klasszikus kellékeket: mint a kínai karikák, kártya-
megjelenítők, átforduló üvegek, preparált palackok fémből és üvegből, szalag, 
kendő megjelenítő állványok, tollvirágok, kendők, zsinórok. Vagy Rodolfo sa-
ját maga által készített darabokat egyaránt: ilyenek a preparált kártyák, papír 
dobozkák, hengerek, a mikromágia eszközei vagy a mnemotechnikához hasz-
nált memóriatáblák és egyéb mentalista trükkök kellékei.  

9 Tolnai Simon: A bűvészet könyve. Budapest, Kosmos Műintézet, 1898.
10 Csongrádi Béla: Rodolfo kellékek. Szórakaténusz Játékmúzeum, Adattár, 1394-2005.

Rodolfo mikromágia kellékeivel
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A színlapok és aprónyomtatványok lehetővé teszik fellépéseinek minél 
pontosabb feldolgozását: hol, kikkel, mikor, esetenként milyen darabban lé-
pett színpadra. Ezek feldolgozása a színháztörténet-írás módszereivel a leg-
indokoltabb. A varietéknek és mulatóknak köszönhetően világhírűvé vált a 
két világháború közti pesti szórakoztatóipar. Az 1930-as évek közepére az 
Arizona és vele szemben a Mouline Rouge lett a legelőkelőbbek mulatóhelye. 
Rodolfo rendszeresen fellépett mindkettőben, ahogy ezek mellett az Alpesi 
falu, a Clarus Kabaré, a Royal Orfeum, és a Kamara Varieté színpadain is 
otthonosan mozgott. Ezek a fellépései – ahogy a későbbiek is – mind nyo-
mon követhetőek a színlapokon keresztül. 1939-ben a második zsidótörvény 
késztette váltásra. Föladta polgári állását az úri divat kereskedelemben és 
ettől kezdve csak a bűvészetből élt meg. Külföldi turnésorozatra indult fe-
leségével és négy táncosnővel, azaz görllel Rodolfo Revue néven. Felléptek 
Görögországban, Törökországban, Egyiptomban, majd Magyarország had-
ba lépése haza kényszerítette őket. A háború éveiben a munkaszolgálatban 
töltött időszakokon kívül is folyamatosan fellépett többek közt a Komédia 
Orfeumban.11 1945-ben számos hely újra kinyitott és Rodolfóval együtt töb-

11 Alpár Ágnes: A pesti kabaré, in: Magyar színháztörténet 1920-1949, Szerk.: Gajdó Tamás, 
Budapest, Magyar Könyvklub, 2005. 694-708.

A lebegtetés trükk Alfonsóval és Fokker Gézával
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ben túlvészelték a háború megpróbál-
tatásait, de a korábbi csillogó éjszakai 
élet eltűnt. A rövid életű Arizona Iro-
dalmi Varieté – melyet Básti Lajos nyi-
tott meg 1945-ben a Rozsnyai házaspár 
elárvult mulatójában12 – színlapjain 
találkozunk először együtt Karády Ka-
talin és Rodolfo nevével, majd egészen 
Karády disszidálásáig több turné kör-
útjuk is volt együtt az országban és a 
Délvidéken is. Hasonlóan érdekesek 
Alfonsóval, Feleky Kamillal és a Lata-
bár-brigáddal közös fellépései. 

Rodolfo komikus karakterét erősí-
tik színpadi partnerei. Ezekben a va-
rieté számokban a bűvésztrükkökre 
épített szituációk adják az alapvetően 
komikus jelenet humorát. Már a Mou-
lin Rouge-ban több ilyen száma volt 
Alfonsóval együtt, aki artistaként ekkor kezdte el parodista oldalát is meg-
csillantani. Klasszikus számuk volt a lebegtetés, melyben Fokker Gézát hip-
notizálták nagy sikerrel. A legemlékezetesebb, melyet rengetegszer előadtak: 
Latabár Kálmán kettéfűrészelése nyílt színpadon! A fűrész két végénél: Ro-
dolfo és Alfonso. A Latyi-Matyi az ügyetlen bűvészinas jelenetében Latabár 
Kálmán és Rodolfo ugyanarra a gegre épülő komédiát játszotta, mint ami a 
Dalolva szép az élet című filmben is látható. Rodolfo egy trükköt tanít be La-
tabárnak, aki mindig elrontja. Jellegzetesen túlzó gesztusaival játszik rá az 
ügyetlenségére. Hasonló számuk volt Alfonsóval, aki a minden lében kanál 
bűvészinast játszotta. A Latabárokkal közös fellépéseknek legtöbbször a helyi 
kultúrházak adtak otthont országszerte. A színlapok tükrében is jól mérhető, 
hogy a közös fellépéseken Latabár Kálmán volt a húzónév. Az ő neve volt 
legnagyobb méretben rikító piros színnel nyomtatva, ahogy erre Molnár Gál 
Péter felhívja a figyelmet.13 Rodolfo színlapjainak vizsgálatakor a színészek 
népszerűségének grafikai fokmérője is meghatározó tényezővé válik, melyek 
több fontos információt is rejtenek a leolvasható adatokon túl. 

12 Molnár Gál Péter: A pesti mulatók. Budapest, Helikon, 2001. 322.
13 Latyi-Matyi piros betűs színlapjai, in: Molnár Gál Péter: A Latabárok, Budapest, Népműve-
lési Propaganda Iroda, 1982. 340.

Alfonso és Rodolfo plakát 1953
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Az 1949-es államosítás után a megváltozott intézményi struktúra mellett 
az erősen ideológiai és felülről irányított szocialista tömegszórakoztatás kü-
lönféle formái és lehetőségei követhetők nyomon, mint a ruhabemutatók és a 
vidám estek. Külön csoportba sorolhatók a mozi plakátok, melyek legtöbbje 
a mozivarieték (1949-1963) működését dokumentálják, feldolgozásuk a cir-
kusztörténetet is gazdagítja.14 Az aprónyomtatványok egy része albumokban 
kollázsként rendezett, mely még személyesebbé, ugyanakkor nehezebben 
feldolgozhatóvá teszi ezeket. A legtöbb esetben csak kivágatok lettek bera-
gasztva és ezzel sok pótolhatatlan információ elveszett. 

A történeti források csak a hagyományos intézményrendszer adatait rög-
zítik. Gács Rezső precíz öndokumentálása ezzel szemben a cirkusz- és va-
rietéművészet jelentős, de igen aluldokumentált területét egészíti ki. A fel-
dolgozás nehézségét jelentik – a színházi előadásokkal szemben – a vegyes 

14 Racsmány Lajos: Az életmentő Mozivarieté 1949-1963, in: A PORONDON... a magyar ar-
tistaművészet 25 éve. A Magyar Cirkusz és Varieté Igazgatósága, Párt és Szakszervezete kiad-
ványa (1969. novemberében meghirdetett pályázatára érkezett pályaművekből) 44-46. (http://
epa.oszk.hu/01400/01461/00033/pdf/EPA01461_cirkuszi_akrobatika_2016_3_11.pdf) utolsó 
letöltés 2018. 06. 10.

Vigyázat, csalok! kiállítás
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és gyakori rendszerességgel változó műsorok, melyek a befogadói elváráso-
kat igyekeztek követni. A sok fellépő, a különféle számok és az ebből faka-
dó esetlegességek, változások mind az efemer jelenségeket tükrözik, melyek 
sokszor ellenszegülnek a dokumentálásnak.

KIÁLLÍTÁSOK

A múzeumba kerülés óta folyamatosan zajlik a gyűjtemény feldolgozása és a 
tárgyak, színlapok restaurálása. Két NKA pályázat keretében sikerült eddig 
Kalmár Ágnes gyűjteményvezetőnek a színlapok egy részét restauráltatnia.

 A múzeumnak a tárgyak kiállításán keresztül nyílik lehetősége az iko-
nikus bűvészt közös kulturális emlékezetünkben megőriznie. A 90-es évek 
folyamán az ország több részén bemutatták a tárgyegyüttest. Majd több év 
szünet után az elmúlt években adódott újra több lehetőségünk a gyűjtemény 
bemutatására. 2016-ban a budapesti Aranytíz Kultúrházban a Bűvészgála ré-
szeként kamara kiállítást rendeztünk. 2018 tavaszán a kecskeméti Cifrapa-
lotába meghívott Tudósok, felfedezők, mágusok című, a Holokauszt Emlékköz-
pont vándorkiállítását tudtuk kiegészíteni gyűjteményünk tárgyaival.

2017-ben a salgótarjáni Dornyay Béla Múzeumban megrendezett Vigyázat, 
csalok! című kiállítás már egy új koncepcióval mutatta be a gyűjtemény anya-
gát. A kiállítás Gács Rezső pályájának bemutatásán keresztül érzékelteti a 20. 
század cirkuszművészetének sajátosságait. Egy bűvész érvényesülési lehető-
ségeit a 30-as évek varieté színpadaitól az 50-es évek szocialista szórakozta-
tóiparán keresztül a világhírnév elérésének nemzetközi lehetőségeiig, majd 
egészen a televíziós műsorok kínálta ismertségig. A kiállítás felvillant párat 
ezekből korabeli fotók, színlapok és Rodolfo saját visszaemlékezésein ke-
resztül, hogy egy igazán különleges művészt ismerhessünk meg a hagyatéka 
által. Történeteiből kiderül, hogy a bűvész mindenhol bűvész, a lehetetlen 
helyzeteken pedig segít a csoda, melyet a „bűvész szállít”. A rekviziteken és 
színlapokon túl egy nemrég előkerült, 1941-ben készült archív felvétel is gaz-
dagítja a kiállítás anyagát. A legkorábbi felvétel igazi filmtörténeti kuriózum 
is egyben. Kovács Gusztáv filmvállalkozó készítette, aki 1948-ban hagyta el 
az országot, miután a kommunista hatalom elvette filmlaboratóriumát, őt pe-
dig meghurcolták.15 Ausztráliába magával vitte a Mágiától a bűvészetig című 
filmjének kópiáját, melyet a Hangosfilm.hu kutatói találtak meg 2016-ban.

15 Kovács Gusztáv a magyar filmipar egyik megalapítója volt. (https://www.hangosfilm.hu/
filmenciklopedia/kovacs-gusztav)utolsó letöltés 2018. 06. 14.
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A kiállítás minden korosztály érdeklődésére számot tarthat. A gyerekeket 
a cirkusz és bűvészet varázslatos világa ragadja meg, míg az idősebb generá-
ciókat egy páratlan művész életútja és a nosztalgikus érzés, mely visszaröpít 
fiatalabb korunkba. A visszaemlékezés öröme, hogy igen, én is emlékszem rá 
a tévéből, vagy fellépéseiből. A középiskolás és egyetemista korcsoportnak 
izgalmas felfedezést nyújt, egy tehetséges ember sorsának alakulásán keresz-
tül megismerni a 20. század eltérő történelmi időszakait. Rodolfo életútja pél-
daértékű az önérvényesítés és karrierépítés szempontjából is.

A kiállítás interaktív része a Bűvésziskola. Rodolfo hosszú éveken keresztül 
a Füles rejtvényfejtő hetilap állandó szerzői közé tartozott. Emellett több bű-
vészkönyve is megjelent. Ezekből válogatunk néhány kézügyességi trükköt, 
melyek egyszerű eszközigényűek, a rajzok és rövid leírások alapján könnyen 
kivitelezhetőek gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt: például selyemkendő-
re egy kézzel csomót kötni, vagy újságlapot hegyére állítva egyensúlyozni az 
ujjhegyünkön. A trükkök kiválasztásánál fontos szempont volt, hogy kedvet 
keltsünk akár az otthoni folytatáshoz is. Megmutassuk, hogy hétköznapi tár-
gyakkal is bemutathatunk egyszerű csodákat, hogy a szemfényvesztés leg-
inkább ügyesség és előadó-képesség kérdése, mely gyakorlással fejleszthető. 

Csongrádi Béla bűvészbemutatója a kiállítás megnyitón.
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2018-ban a kiállítás koncepciója támogatást nyert az NKA közgyűjtemé-
nyi pályázatán, ennél fogva lehetőségünk nyílik az ország több múzeumában 
is bemutatni az anyagot. A kiállítások célja, hogy minél tovább fenntartsa 
Rodolfo emlékét a köztudatban, és minél több gyerek érdeklődését felkeltse 
a bűvészet iránt.

A cirkusz, ahogy a színház is, a pillanat művészete. Azé a pillanaté, mely-
ben a produkció vagy sikerül, vagy nem. Az itt és most varázsa megismétel-
hetetlen, tudja ezt minden artista, ahogy Rodolfo is tudta. Elengedhetetlen az 
improvizáló készség, mely nemcsak a színpadon oldja meg a lehetetlen hely-
zeteket, de az életben is. Számtalan ilyen helyzetben volt része Rodolfónak 
is. A kiállítás célja olyan élményt nyújtani, mely az élet sokszínűségében rejlő 
apró csodákat csillantja fel egy bűvész varázslatos személyiségén keresztül.
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BARNA TAMÁS
okleveles erdőmérnök

(Dunamelléki Református Egyházkerület Ráday Múzeuma, Kecskemét)

A Fuxreiter András Ásványgyűjtemény

A Szegedi Egyetem Ásványtani Tanszékének ásvány- és kőzetgyűjteménye 
után a Dél-Alföld leggazdagabb ásvány- és kőzetgyűjteménye a kecskeméti 
Ráday Múzeumban tekinthető meg.

A gyűjteményt a 2016. júniusában hirtelen meghalt Fuxreiter András 
nyugdíjas katonatiszt, mintegy negyven év alatt, kitartó gyűjtőmunkával 
hozta létre. A gyűjtemény létrehozásának főbb állomásai:

az 1970-es évek vége – a gyűjtés kezdete
1992-től – állandó helyet keresett a gyűjteményének.
1997 – a református egyház befogadta és az Ókollégiumban helyezték el.
1999 – a gyűjteményt védetté nyilvánították

1999 – a richelsdorfit [Ca2Cu5Sb(AsO4)4(OH)6Cl*6H2O] 
2001 – a faustit [(Zn,Cu)Al6(PO4)4(OH)8*4H2O] felfedezése Magyarorszá-

gon (Hollósy 2016)
A gyűjtemény, melyet a Ráday Múzeum letéti gyűjteményként kezel, há-

rom féle képen csoportosítva mutatja be az ásványokat:
1. a tudományos rendszer,
2. a keletkezésük módja, illetve
3. a magyarországi lelőhelyek szerint csoportosítva őket. 
Külön tárlóban kaptak helyet lelőhelytől függetlenül a fluoreszkáló azaz a 

„világító” ásványok és 3 külön tárló mutatja be a leggyakoribb kőzeteket. Két 
tárló az iparilag fontos ásványokat tartalmazza. Egy tárlóban pedig az ás-
ványgyűjtés, valamint a régi bányászkodás kézi szerszámai tekinthetők meg.

A gyűjteményt előszeretettel látogatják a kecskeméti általános- és közép-
iskolák, mert a környezetismeret és a földrajz oktatásához nagy segítséget 
jelent az ásványok és a kőzetek közvetlen megismerése. De a kecskeméti 
Tanítóképző Főiskola földrajz szakos hallgatói is szívesen látogatják a gyűj-
teményt. A tárlatvezetés során mindig arra törekszünk, hogy a látogatók is-
kolai képzettségének megfelelő információkkal mutassuk be a gyűjteményt.
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A kisiskolások (8-10 éves korosztály) 
figyelmét inkább csak érdekességekre 
hívjuk fel. Pl. megemlítjük, hogy a pi-
rit és a kalkopirit „büszkélkedhetnek” 
a „bolondok aranya” „megtisztelő” cím-
mel. Ezek az ásványok több példány-
ban, különböző kristályformákban is 
megtekinthetők a gyűjteményben. 

Azoknak, akik már tanultak kémi-
át és fizikát, külön elmagyarázzuk a 
gyűjtemény tudományos alapokon 
nyugvó, geokémiai elveken alapuló 
rendszerezését. A beosztás a Strunz-fé-
le rendszert követi, alkalmazásában 
Dr. Weiszburg Tamás, az ELTE Ásvány-
tani Tanszékének oktatója nyújtott se-
gítséget (Hollósy 2016). Ez a rendszer 
a következő kilenc osztályba sorolja az 
ásványokat:

1. táblázat A Fuxreiter András Ásványgyűjteményben kiállított ásványok, 
kőzetek és ősmaradványok
1.tudományos osztályozás szerint
I. osztály Terméselemek 31
II. osztály Szulfidok és rokon vegyületeik 82
III. osztály Halogenidek 23
IV. osztály Oxidok és hidroxidok 79
V. osztály Nitrátok, karbonátok, borátok 128

VI. osztály
Szulfátok, kromátok, molibdátok és 
volframátok 94

VII. osztály Foszfátok, arzenátok, vanadátok 34
VIII. osztály Szilikátok 144
IX. osztály Szerves ásványok 5
2. Keletkezési mód szerint 178
3. A magyarországi ásványlelőhelyek 
szerint   
 Dunántúl 122
 Mátra 146
 az É-Középhegység többi része együtt 199

Egy programlap a sok közül
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Fluoreszkáló (világító) ásványok   50
Ásványok és kőzetek a mindennapi 
életben  73
tarcal – hialitok (időszaki kiállítás)  52
Ősmaradványok  216
USa  33
Egyéb (köztük 4,4 miilliárd éves cirkon 
Ausztráliából)  13
Összesen  1702

Az egyes osztályok egymásutánisága kifejezi az ásványokat alkotó vegyü-
letek természetes egymásutániságát, egyre bonyolultabb összetételét, a legegy-
szerűbb terméselemektől kezdve a rendkívül bonyolult összetételű szilikáto-
kig. A rendszer geokémiailag az ún. anion sorra épül (Koch-Sztrókay 1986).

Az egyes osztályokon belül az alosztályokra való további tagolást a kris-
tálykémiai rokonságok döntik el. A szoros kristályszerkezeti rokonságba tar-
tozó ásványokat azután csoportokba sorolják. A csoportok legtöbbször izomorf 
elegysorokat jelentenek. Végül, mint a rendszertan alapelemei, a különböző 
ásványfajok következnek (Koch-Sztrókay 1986).

Már a kicsik figyelmét is fel szoktuk hívni az ásványvilág rendkívül gaz-
dag szín- és formavilágára. Ezen belül pl. a terméselemek közül a gyémánt és a 
grafit közötti azonosságra és különbözőségre. Már velük is meg lehet beszélni 
azt, hogy ez a két ásvány kémiailag ugyanazon anyagból – szénből – áll, de 
a kristályszerkezetük különbözősége miatt a fizikai és kémiai tulajdonságaik 
nagyon eltérnek egymástól. A gyémánt a természetben előforduló, legkemé-

A  múzeumi folyosó galéria kiállítási főcíme
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Kőzetgyűjtő 
szerszámok és 
segédeszközök 
(kiállítási részlet)
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nyebb anyag, a grafit ugyan-
akkor az egyik legpuhább. A 
grafit speciális kristályszerke-
zete – a szén atomok réteges 
elrendeződése és a rétegek 
közötti gyenge összetartó erő – 
teszi lehetővé a grafitceruzával 
való írást. Az anyagból ugyan-
is már kis nyomásra rétegek 
válnak le, amelyek nyomot 
hagynak a papíron.

Rendszerint a szulfidok 
bemutatása során szoktuk 
felhívni a látogatók figyelmét 
az ásványok elnevezésére, 
különös tekintettel arra, hogy 
több ide tartozó ásványt híres 
magyar személyekről nevez-
tek el. Eötvös Loránd nevét 
pl. már a kicsik közül is sokan 
ismerik, ezért tisztelettel hall-

gatják, hogy róla nevezték el a lorándit nevű ásványt, amit Krenner József 
magyar mineralógus Macedóniában talált és írt le. Később róla is neveztek el 
ásványt, ez a krennerit. Fizély Sándor, egykori nagybányai bányamérnökről 
nevezték el a fizélyitet. A Magyar Nemzeti Múzeum önzetlen támogatójáról, 
Semsey Andor egykori nagybirtokosról kapta a nevét a semseyit és az andorit, 
a klebersbergitet pedig Klebelsberg Kunó, egykori vallás és közoktatási mi-
niszter iránti tiszteletből nevezték el róla. Azon külföldi személyiségek kö-
zül, akikről ásványt neveztek el legismertebb Johann Wolfgang von Goethe, 
akiről az egyik leggyakoribb vasércet a goethitet nevezték el. Goethe egyéb-
ként igazi polihisztorként az ásványok világában is otthon volt. 

Külön ki szoktuk emelni a halogenidek közül a fluoritot és a kősót, amelyek 
változatos színekben és különböző kristályformákkal találhatók meg a gyűj-
teményben.

Az oxidok között találhatók drágakövek is, amelyek a kiállításon is látha-
tók. Ezek a kémiailag alumínium-oxidból (Al2O3) álló korund változatok: a 
rubin és a zafír.

Rendkívül gazdag a gyűjtemény karbonát részlege, amely színekben és 
kristályformákban utolérhetetlenül gazdag. A karbonátok között leggazda-

Nautilus. A gyűjtemény egy becses darabja
(jelenleg őrzött helyen)
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gabb a kalcit gyűjtemény. Ez az ásvány, ami közönséges kalcium-karbonát 
(CaCO3), több mint 300 különböző kristályformában fordul elő.

Hasonlóan gazdagok kristályformákban a szulfátok is, különösen a gipsz, 
ami mindig meglepetést szokott okozni, mert a mindennapi életben több-
nyire modell gipszként találkoznak vele a látogatók, illetve baleset után ez-
zel rögzítik a törött végtagot az orvosi rendelőben. Ilyen élményeik már a 
gyerekeknek is vannak. Ehhez képest a kiállításon számos különböző gipsz 
kristályformában gyönyörködhetnek.

A gyűjtemény legnépesebb csoportját a szilikátok alkotják. Köztük szá-
mos ásvány iparilag is fontos, pl. a zeolitok, de van köztük drágakőként is fel-
használható, pl. a lapis lazuli, vagy a szodalit és a különböző gránát-féleségek 
(almandin, andradit, grosszulár, spesszartin, uwarovit).

Van a kiállításnak egy kisebb terjedelmű tárlója, amiben a Biblia ásványa-
it mutatjuk be. A tárlóban fel vannak tüntetve azok a Bibliai szöveghelyek, 

A névadó, Fuxreiter András emlékképe és a gyűjteményi kiállítás átrendezés előtt 
(2018  február)
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ahol említés történik róluk. Igény esetén ezekről az ásványokról és a hoz-
zájuk fűződő hiedelmekről és legendákról külön előadást is tudunk tartani. 
Az ásványok jelentős részét pedig az előadás után kézzelfoghatóan is meg 
tudjuk mutatni az érdeklődőknek.

A tárlatvezetés csúcspontja minden esetben a világító ásványok bemuta-
tása. Számos ásvány, amelynek kristályrácsa nem tökéletes, hanem ún. rács-
hibája van, ultraibolya fénnyel besugározva, különböző színekben „világít”. 
Ez a jelenség mindenkit elvarázsol! 

A gyűjtemény ősmaradványokat tartalmazó részlege is gazdag anyagot 
tár a látogatók elé. A földtörténet minden korából láthatók itt makro mére-
tű állati és növényi maradványok. Közülük a gyerekek körében legnépsze-
rűbbek a különböző korokból származó cápafogak, a népies nevükön „Szent 
László pénzeként” ismert egysejtű nummuliteszek és természetesen a pleisz-
tocénból előkerült, nagyméretű csontok: gyapjas orrszarvú, mamut, jávorszar-
vas és őstulok maradványok. Ezek egyébként a megyei múzeum tulajdonában 
vannak, de itt kaptak méltó bemutatási helyet, ahol jól beilleszkednek a rég-
múlt idők állatai sorába.

A látogatás végén a diákoknak lehetőségük van arra is, hogy kézbe vegye-
nek néhány ásványt, illetve kőzetet, ne csak üvegen át szemlélhessék őket, vala-
mint arra is, hogy emlékbe válasszanak maguknak egy-egy ajándék példányt.

A kiállítás nagyban hozzásegíti az iskolákat, a pedagógusokat, hogy a 
természetben előforduló anyagokat – jelesül az ásványokat és a kőzeteket 
– közvetlenül bemutathassák a gyerekeknek. Ennek pedig Kecskeméten, 
amelynek 100 km-es körzetében nincs semmiféle bánya, rendkívül nagy je-
lentősége van. A Fuxreiter András Ásványgyűjtemény fontos szerepet tölt 
be a kecskeméti közoktatásban, sajnos azonban nem minden iskola él ezzel 
a lehetőséggel.

2018. január 1-től a Ráday Múzeumban tartja havi rendszeres összejöve-
teleit a Fuxreiter András Ásványgyűjtő Kör is, aminek során nyilvános előa-
dásokra is sor kerül. Külön a kisiskolásoknak és külön a felnőtteknek tartott 
ismeretterjesztő előadásokon népszerűsítjük az ásványok világát. Ebben a 
tevékenységben oroszlánrészt vállal Dr. Fuxreiter Mónika, az alapító lánya.

Irodalom

Hollósy Ferenc 2016: In memoriam Fuxreiter András (1942-2016). GEODA, XXVI/3. p. 36-41.
Koch Sándor – Sztrókay Kálmán 1986: Ásványtan II. Tankönyvkiadó Budapest, p. 420.
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DR. KÁLNOKI-GYÖNGYÖSSY MÁRTON 
egyetemi docens

ELTE BTK Történeti Intézet,
Történelem Segédtudományai Tanszék

Absztrakt
Európa számos nagy történeti múzeuma büszkélkedhet állandó pénztörténe-
ti kiállítással, de ismerünk önálló, elsősorban nemzeti bankok és/vagy pénz-
verdék által fenntartott pénzmúzeumokat is. Jelenleg Magyarországon nincs 
ilyen múzeum, de még csak önálló – teljességre törekvő – állandó tárlat sincs. 
Tanulmányomban – néhány külföldi esettanulmány segítségével – azt vizs-
gálom meg, hogy egy tervezett magyarországi pénztörténeti kiállításnak és 
alapítandó pénzmúzeumnak milyen lehetőségei és perspektívái lehetnek.

Pénzmúzeum:
a numizmatika muzeológiai lehetősége 

a pénzügyi műveltség fejlesztésében

Miközben a numizmatika több száz éves történeti segédtudomány – magyar-
országi intézményesülése például 1777-ben kezdődött – jelenleg nincs külön 
hazai múzeuma, de még önálló állandó kiállítása sem. Az alábbiakban arra 
szeretnék kísérletet tenni, hogy megmutassam, hogy az egyébként látványos 
magyarországi gyűjtemények közül lehetséges lenne egy komplex „pénzmú-
zeum” megformálása, amely mindazokat az elvárásokat teljesítheti, amelye-
ket egy 21. századi múzeummal szemben manapság megfogalmazunk.

MI A „PÉNZMÚZEUM”? (MÚZEUMTIPOLÓGIA)

Minden múzeum tudományos javak rendezett összessége, amely a gyűjtő-
körébe (profiljába) tartozó tárgyakat gyűjti, azokat megőrzi, gondozza, tu-
dományosan feltárja és bemutatja. Amikor egy gyűjtemény – a vonatkozó 
jogszabályokban előírt eljárás keretében – elnyeri a „múzeum” besorolást, 
komplex intézmény jön létre, amely működését két területen fejti ki: a gyűj-
teményi és a kiállításokkal kapcsolatos munkában, nem megfeledkezve az 
ezekhez csatlakozó oktatási tevékenységekről sem.
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Ezen elméleti alapvetést azért szükséges előrebocsátani, mert a közhiede-
lem gyakran egy kiállítást is hajlamos azonosítani a „múzeum” fogalmával, 
holott az csak a szakmai munka egyik pillére. Ha többet akarunk egy tényle-
ges (tartalmi) megújulásra képtelen díszletnél, folyamatos szakmai-tudomá-
nyos háttérmunkára van szükség.

„Pénzmúzeum” alatt alapvetően a pénztörténet tárgyi emlékeit őrző 
numizmatikai és banktörténeti gyűjteményeket érthetjük. Fontos azonban 
rögtön hozzátennünk, hogy folyamatos feltáró munka nélkül a legkiválóbb 
gyűjtemény is könnyen holt anyaggá válik, mert a tudomány újabb és újabb 
eredményei nem jelennek meg kiállításokon, kiadványokban, múzeumpeda-
gógiai foglalkozásokon stb., magyarán nincs társadalmi hasznosulás. Alap-
elvként rögzíthetjük azt is, hogy a gyűjtemény kötelezi tulajdonosát arra, 
hogy az anyag puszta megőrzésén túl, gondoskodjon annak tudományos 
értelemben vett gondozásáról.

A „pénzmúzeum” lehetséges fogalmába – a rendeltetés eltérő céljainak 
figyelembe vételével, a nemzetközi tapasztalatok alapján – négyfajta gyűj-
teményt vonhatunk be. Első helyen kell említeni a nagy („nemzeti”) múze-
umok éremgyűjteményeit, amelyek az adott ország lehetőségeinek meg-
felelően vállalkoznak a pénztörténet egyetemes vagy nemzeti emlékeinek 
gyűjtésére, gondozására, feldolgozására. A hosszabb múltra visszatekintő és 
komoly hagyományokkal rendelkező pénzverdék mellett rendszerint kiala-
kultak kisebb-nagyobb verdemúzeumok, amelyek a numizmatikai anyagon 
túl a pénzverés folyamatának történeti-technológiai emlékeit is bemutatják. 
Elsősorban nemzeti bankok esetében láthatjuk, hogy létrehoznak történeti 
anyagot és ezáltal a bank történetét bemutató tárlatot, illetve bankmúzeu-
mot, míg egyes kereskedelmi bankok komoly művészeti gyűjteményekkel 
rendelkeznek. Természetesen nem feledkezhetünk meg a numizmatikában 
mindmáig komoly szerepet játszó magángyűjteményekről sem, bár ezek 
hozzáférhetősége meglehetősen korlátozott. Amikor pénzmúzeumról beszé-
lünk, akkor olyan muzeális intézmény képe lebeghet a szemünk előtt, amely 
a fenti négy gyűjteménytípus számos tulajdonságát komplex módon egyesíti. 

NUMOPHYLACIUM 
(KIS MAGYAR GYűJTEMÉNYTÖRTÉNET)

Az éremgyűjteményeket a 18. században gyakran ’numophylacium’-nak ne-
vezték, mivel az első hazai gyűjtemények 18. századiak, fontosnak tartom 
ennek az elnevezésnek a megőrzését, annál is inkább, mert az alább ismer-
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tetendő gyűjtemények többségének hajdanán ez volt a „besorolása”.1 össze-
foglalásomban először a magyar numizmatika négy alapgyűjteményét sze-
retném bemutatni: mind a négy gyűjtemény a teljesség igényével gyűjtötte/
gyűjti a magyar pénztörténet emlékeit. Hely hiányában nem tudok kitérni 
a vidéki múzeumok szépen gyarapodó, de teljes körűnek nem mondható 
éremgyűjteményeire, ezt később, más fórumon szeretném megtenni.

Hazánk legrégebbi numizmatikai kollekciója az ELTE Éremgyűjteménye: 
1753-ban jött létre, a nagyszombati jezsuita rendház gyűjteményeként, majd 
a jezsuita rend feloszlatása után a nagyszombati egyetem birtokába került, 
amelynek jogutódja mind a mai napig gondosan őrzi. A tanulmányi célra 
létrehozott gyűjtemény gyűjtőköre egyetemes, nemcsak a magyar pénzverés 
emlékeit gyűjtötte, hanem a magyar földből előkerülő ókori, középkori és 
újkori pénzérméket is. A mintegy 20 ezer darabos gyűjtemény belső arányai-
nak köszönhetően ma is nagyon hasznos segédeszköz a pénztörténet oktatá-
sában. A 19. században külön emlékérem-gyűjtemény alakult ki a professzori 
hagyatékoknak köszönhetően.2

Jellegzetes kolostori éremgyűjtemény jött létre Pannonhalmán, a Bencés 
Főapátságban. A kollekció 1775-ös megalapítása óta többször komoly vesz-
teségeket szenvedett el, ennek ellenére anyaga még ma is kiemelkedőnek 
mondható. Gyarapodásához nagyban hozzájárult, hogy a kegyérmek mellett 
a bencés rend egykori birtokain előkerült éremleletek rendszerint Pannon-
halmára kerültek, végleges őrzési helyük pedig a Főkönyvtár numizmatikai 
terme lett. Kevés kivételtől eltekintve azonban a proveniencia vonatkozásá-
ban nem rendelkezünk eredeti dokumentumokkal. A mintegy 20 ezer dara-
bos gyűjtemény modern szempontú feldolgozása jelenleg is zajlik.3

1 „Locus, ubi numi antiqui custodiuntur”: Glossarium mediae et infimae latinitatis Regni 
Hungariae. Jussu et auxiliis Academiae Litterarum Hungaricae condidit Antonius Bartal 
socius ascriptus Academiae Litterarum Hungaricae. B. G. Teubner – Franklin Társulat, Lipcse 
– Budapest, 1901. (reprint: Budapest, 1983.) 446.
2 Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Régészettudományi 
Intézetének Éremgyűjteménye. Numismatic Collection of the Eötvös Loránd University 
Faculty of Humanities Institute of Archaeological Sciences. Szerk. Gyöngyössy Márton – 
Mészáros Orsolya. ELTE Régészettudományi Intézet, Budapest, 2010.
3 Gyöngyössy Márton: A Pannonhalmi Bencés Főapátság éremgyűjteménye. In: Örökség 
és küldetés. Bencések Magyarországon. 1–2. Szerk. Illés Pál Attila – Juhász-Laczik Albin. 
(Művelődéstörténeti műhely. Rendtörténeti konferenciák. A Pázmány Péter Katolikus Egyetem 
Bölcsészet- és társadalomtudományi Kar Történettudományi Intézet Új és Legújabbkori 
Történeti Tanszékének sorozata 7.) Magyar Egyháztörténeti Enciklopédia Munkaközösség 
(METEM), Budapest, 2012. 941–946.
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Az 1802-ben megalapított Magyar Nemzeti Múzeum Éremtára a magyar 
numizmatika zászlóshajója, legfontosabb szellemi műhelye. A Széchényi 
Ferenc gróf 18. századi magánkollekciójából kinőtt tár gyűjtőköre ma már 
egyetemes, az ott őrzött anyag minőségileg és mennyiségileg messze az egyik 
legkiemelkedőbb az egész Kárpát-medencében, de talán a tágabb térségben 
is. A mintegy 350 ezer darabos éremtár felöleli a teljes egyetemes pénztörté-
netet, jelentős emlékérem-, jelvény- és kitüntetésgyűjteménnyel rendelkezik. 
Ez a minden szempontból kiemelkedő anyag rendszeresen megmutatkozik 
hazai és nemzetközi időszaki kiállításokon. A Nemzeti Múzeumnak állandó 
numizmatikai kiállítása nincs, de a történeti kiállításban számos numizma-
tikai tárgy látható. Az Éremtár, amely a múzeum egyik alapgyűjteménye, jó 
példa arra, hogy egy eredetileg provinciális gyűjtőkörű gyűjtemény évszáza-
dok során univerzálissá, egyetemes gyűjtőkörűvé válhat.4

A Magyar Nemzeti Bank Bankjegy- és Éremgyűjteménye 1946-ban jött létre a 
külföldi jegybankok példáját követve: régi pénzek szervezett őrzésére. Hivatalo-
san 1974-ben vált múzeummá, 1986-ban szakmúzeumi besorolást kapott. Célja a 
pénzeszközök történeti fejlődésének dokumentálása, kutatása, feldolgozása lett. 
Anyagát eleinte időszaki kiállításokon (50 éves a Magyar Nemzeti Bank: 1974, A ma-
gyar pénzverés története: 1977, Pénzkibocsátás Magyarországon: 1978, 1848/49 pénztör-
téneti emlékei: 1998, 75 éves a Magyar Nemzeti Bank: pénzkibocsátás 1924–1999: 1999), 
később egy szerény állandó kiállítás keretében mutatta be, majd a 2000-es évek 
elején – a mintegy 60 ezer darabos gyűjteményre támaszkodva – létrejött az MNB 
Látogatóközpontjában egy látványos és a korábbiakhoz képest monumentális 
pénz- és banktörténeti kiállítás. A 2010-es évek elején koncepcióváltás következ-
tében a látogatóközpont bezárt, a kiállítást lebontották, jelenleg nincs múzeumi 
működés. Úgy tudni, hogy tervezik egy modern pénzmúzeum kialakítását.5

MI KELL A JÓ PÉNZMÚZEUMHOZ? 
(LEHETSÉGES FELADATOK)

A szakterület hagyományai és helyzete indokolnák országos szakmúzeum 
megalapítását. Számos olyan szakági feladat van ugyanis, amelyet jelenleg 
nem vagy nem teljes körűen látnak el a numizmatikai gyűjtőkörrel (is) bíró 

4 Pallos Lajos: Az Éremtár. In: A 200 éves Magyar Nemzeti Múzeum gyűjteményei. Magyar 
Nemzeti Múzeum, Budapest, 2002. 223–275.
5 Garami Erika: A Magyar Nemzeti Bank Bankjegy- és Éremgyűjteménye. Magyar Nemzeti 
Bank, Budapest, 2000. – Pénztörténeti Múzeum lesz az egykori Postapalotában. MTI, 2018. 
szeptember 6., 11:51 – Honlap: penzemuzeum.hu (látványtervekkel stb.) – A szerk.
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muzeális intézményeink. Ezen intézményi profilok megőrzése mellett szük-
ség lenne egy olyan muzeális intézményre, amely a szakterületen tudomá-
nyos teljességre törekvő, jelentős gyűjteményt gondozna, gyűjtőterülete pe-
dig az egész országra kiterjedne. Egy ilyen szakmúzeum alkalmassá tehető 
arra, hogy ellássa az alábbiakban részletesen vázolt szakmai feladatokat, to-
vábbá részt vegyen a kulturális javak védetté nyilvánításával és kiviteli enge-
délyezésével kapcsolatos hatósági ügyekben.6 Érdemes azt áttekinteni, hogy 
pontosan mi is az a szakterület, amelyet az alapítani javasolt intézménynek 
gondoznia kellene.

A műszaki muzeológia jogosan kéri számon, hogy nincs olyan gyűjtemé-
nyünk és kiállításunk, amely betöltené a verdemúzeum szerepkörét: feldol-
gozná, gondozná és bemutatná az ezer éves magyar pénzkibocsátás techno-
lógiatörténetét, emlékanyagát, bemutatná hagyományait és főbb tendenciáit. 
A hagyományok megőrzése mellett ezen szerepkör – megfelelő és rendezett 
adatbázis kialakításával – nagyban hozzájárulna az újabb pénzkibocsátások-
kal kapcsolatos döntéshozatal megkönnyítéséhez, állandóságot biztosítana, 
szemben a mostani gyakorlattal, amely eseti bizottságokban igyekszik az elő-
készítés feladatait ellátni (nem az eseti bizottságok ellen, hanem munkájuk-
nak a fentiek szerinti megerősítése mellett szeretnék érvelni).

A banktörténet művelőinek jogos az a hiányérzete, hogy nincs olyan 
muzeális intézményünk, amely a magyar bankrendszer múltját (és jelenét) 
átfogó módon dolgozná fel, emlékeit rendszeres módon gyűjtené és gondoz-
ná (bankmúzeum). A magyar társadalom bankokkal kapcsolatos ismeretei 
sokszor hagynak maguk után kívánnivalót, ezért nem pusztán történeti, ha-
nem komplex, azaz a pénzügyi műveltség részét képező bankelméleti meg-
közelítésre van szükség, amelynek persze szerves része a múlt bemutatása, 
értékelése. Nyilvánvaló feladat a közgazdasági ismeretterjesztés, de nem 
szabad arról elfeledkeznünk, hogy egy múzeum több és más mint egy egy-
szerű látogatóközpont, mert nem merülhet ki a „látványpékség” elemeiben: 
a látvány mellett ugyanis az „üzeneteknek” tárgyi/gyűjteményi megalapo-
zottságúaknak kell lenniük!

A pénzmúzeum feladatkörének hazai ellátására a meglévő gyűjtemények 
közül legalkalmasabbnak a Magyar Nemzeti Bank Bankjegy- és Éremgyűjte-
ménye tűnik, hiszen az ELTE gyűjteménye tanulmányi célú szakgyűjtemény, 
a pannonhalmi kollekció jellegzetesen kolostori anyag, míg a Nemzeti Múze-
um Éremtára ma már univerzális, egyetemes gyűjtőkörű. Ez persze nem je-

6 Vesd össze: A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közmű-
velődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 44. §
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lenti azt, hogy a négy gyűjtemény együttműködéséről le kellene mondanunk: 
meggyőződésem, hogy a szinergia ebben az esetben is kifejezetten hasznos 
lehet (az együttműködésbe célszerű lehet további hazai numizmatikai gyűj-
teményeket is bekapcsolni).

Egy közcélú gyűjtemény felelősséget jelent. Feldolgozása közérdek, nemze-
ti ügy. A gyűjteményi munka tekintetében az MNB majdani pénzmúzeumá-
ban négy gyűjteményrész gondozása, illetve kialakítása látszik szükségesnek. 
A bank nagyon szép középkori pénztörténeti anyaggal rendelkezik, amely 
persze tovább gyarapítható, fejleszthető; mivel a magyar pénzverés legszebb 
(ikonográfiai) hagyományai középkori pénzverésünk során alakultak ki, ezért 
ezeknek a pénzeknek a tanulmányozása különösen is fontos. Másik fontos 
gyűjteményi egység az újkori magyar pénzek kollekciója, ez pedig azért fontos, 
mert a gépi pénzverés korszakában alakultak ki azok a protokollok, amelyek 
a magyar pénzverést – Körmöcbányáról Budapestre telepítve/menekítve – ta-
lán mind a mai napig meghatározzák. A harmadik nagy egység a bankjegyek 
és értékpapírok részlege. Felesleges azt magyarázni, hogy ennek az anyagnak 
a feltárása a modern magyar bankjegynyomtatásra milyen mértékben hathat 
ki. Ez a három egység van olyan gazdag, hogy megérdemelné a külön-külön 
szakember/muzeológus általi gondozást. Kiemelt intézménytörténeti fontos-
ságú kérdés egy banktörténeti gyűjtemény kialakítása: szükséges lenne azon, 
muzeális értékű banktörténeti műtárgyanyag összegyűjtése, leltározása, feldol-
gozása és nagyközönségnek történő bemutatása, amelynek révén látható a ma-
gyar bankrendszer több mint másfél száz, és az MNB közel száz éves története, 
megismerhetőek történetének meghatározó fordulópontjai. Ebben a tekintetben 
24. órában vagyunk, mert a ma még megszerezhető, gyűjteményezhető anyag, 
jelentős részben elenyészik, elvész… A négy egység kapcsán elengedhetetlenül 
szükséges gyűjteménygyarapítási stratégia megfogalmazása, mert a folyama-
tos gyarapodás révén nemcsak a gyűjteményi anyag gazdagodhat, hanem a ku-
tatási spektrum is szélesedhetne, és ez új eredményekhez vezethet.

Múzeum elképzelhetetlen évente megjelenő, a gyűjteményekben folyó 
kutatásokról beszámoló tudományos periodikum (évkönyv) nélkül. Ez a leg-
fontosabb kommunikációs csatorna a tudományos közélet felé. Ha ez hiány-
zik, az olyan, mintha semmiféle kutatás nem folyna a múzeumban.

A gyűjtemény felelősséget jelent. A műtárgyanyag gondozása azt is magá-
ban foglalja, hogy rendelkezésre állnak az anyag konzerválásához, restaurá-
lásához szükséges szakemberek (szakági restaurátorok). A műtárgyvédelem 
folyamatos munkát kíván, hiszen nemcsak a kiállított, hanem a gyűjteményi 
anyag állapotát is figyelemmel kell kísérni, és, ha szükséges, az állagmegőr-
zés érdekében be kell avatkozni.
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Ezek után feltehetnénk a kérdést: minderre miért van szükség? Leginkább 
azért, mert minden múzeumi kiállítás alapvetően a saját gyűjteményre, az ott 
folyó kutatások eredményeire épít. A gyűjteményi szakemberek a munkájuk 
során elért újabb eredményeikkel gazdagíthatják egy kiállítás forgatóköny-
vét. Ez az állandó kiállításokra is igaz, hiszen a jó állandó kiállítás valójá-
ban félig állandó: egyes részei időnként, dinamikusan cserélődnek a társadalmi 
igénynek, az újonnan megfogalmazott kérdésfeltevéseknek megfelelően, mert 
ebben a műfajban a tudomány által előállított szakmai anyag segítségével ke-
resünk válaszokat: „reflektálunk”. Európában számtalan pénztörténeti kiállí-
tást láthatunk – banktörténeti vagy más múzeumokban –, és legtöbbjük idő-
szakonként dinamikusan változik. Olyan kiállítási forgatókönyvet kell ezért 
készíteni, amely legalább egy évtizedig érvényes, de magában hordozza az 
évenkénti változtatás, módosítás lehetőségét is. Egy kiállítás alapvetően tár-
gyakról szól – nyilvánvalóan pénztörténeti korszakolásban és tematikusan kell 
bemutatni a gyűjteményi anyagot, de korántsem mindegy, hogy mit és meny-
nyit teszünk a vitrinekbe („zúdítunk” a látogatókra). Alapvető fontosságúak 
a kísérő információk is: ebben az esetben indokolt a józan középúton maradni 
(sem túl kevés, sem túl sok). Egy kiállítás színvonalát az is minősíti, hogy mi-
lyen (színvonalú) kiadványok készülnek hozzá. Elengedhetetlen, hogy legyen 
a kiállításnak a tudományos közélet és az érdeklődő látogatók számára készí-
tett szakmai katalógusa, de az is elengedhetetlen, hogy készüljenek az érdek-
lődőknek szánt leporellók, képeslapok stb. Nem elfeledve, hogy egy kiállítás 
nem feliratokról, hosszú szövegekről, hanem alapvetően tárgyakról szól, a 21. 
században elképzelhetetlen egy kiállítás interaktív informatikai eszközök nél-
kül. Ezek ismeretanyaggal feltöltésében együtt kell működnie a gyűjteményt 
gondozó szakembernek a múzeumpedagógussal, esetleg más közönségkap-
csolati szakemberrel. A közönséggel történő kommunikáció másik fontos csa-
tornája egy jól szerkesztett, folyamatosan frissülő múzeumi honlap lehet.

Egy múzeumot az is minősít, hogy évente hány és/vagy milyen minőségű 
tematikus/időszaki kiállítással lép a nagyközönség elé. Évfordulók, jeles 
események vagy gazdasági/társadalmi jelenségek (aktualitások) számtalan 
apropót kínálnak arra, hogy a gyűjtemény anyagára építve a szakmai mun-
katársak a társadalomban megfogalmazott kérdésekre segítsenek válaszokat 
találni, de leginkább közös gondolkodásra ösztönözzenek.

A múzeumi kiállítások alapvető velejárója, hogy minden kiállításhoz mú-
zeumpedagógiai program készül. Ez a célcsoportoknak megfelelően, tagol-
tan tartalmazza az átadni kívánt ismeretanyagot, hiszen az élethosszig tartó 
tanulás egyik legfontosabb helyszíne a múzeum, az ismeretanyag rendezésé-
nek kiemelt formája a műtárgyakra épülő kiállítás.
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A múzeum működése elképzelhetetlen jól működő múzeumi marketing 
nélkül – hiszen nemcsak a kiállításokra, hanem a kiadványokra is fontos fel-
hívni a nagyközönség figyelmét. Kimondhatjuk: múzeumi marketinges nél-
kül ma már nincs színvonalasan működő múzeum!

Ha Európa legjobb pénzmúzeumát szeretnénk létrehozni, először a kül-
földi pénzmúzeumi trendeket kell tanulmányoznunk: azt fogjuk tapasztalni, 
hogy a modernitás mellett továbbra is meghatározóak a hagyományos mú-
zeumi működés elemei. Mindehhez nem kell feltalálnunk a spanyolviaszt, 
elegendő „csak” jobban (színvonalasabban) csinálnunk!

GYűJTEMÉNYEK, KIÁLLÍTÁSOK, TRENDEK 
(ESETTANULMÁNYOK)

Museu National d’Art de Catalunya (Barcelona)

A Katalán Nemzeti Művészeti Múzeum jogelődje, tartományi régészeti mú-
zeumként 1880-ban jött létre, nemsokára művészeti profillal is gazdagodott. 
A múzeum épülete, a Palau Nacional (a Montjuïc dombon) egy 1929-es nem-
zetközi kiállításra készült el, 1934 óta ad otthont az intézménynek. Katalónia 
Numizmatikai Kabinetje viszont 1932-ben jött létre, de előzményei egészen 
a 19. század elejéig nyúlnak vissza (Salat-gyűjtemény, Martorell Múzeum). 
Az önálló Numizmatikai Múzeum sokáig a Citadellában működött, majd 
egy palotaépületben, de az 1990-ben elfogadott katalán múzeumi törvény 
a különböző gyűjteményekből megalakította az egységes Katalán Nemzeti 
Művészeti Múzeumot, így ennek része lett a numizmatikai gyűjtemény is. A 
több mint 150 ezer tárgyból álló kollekció (pénzérmék, emlékérmek, bankje-
gyek) a Katalán Nemzeti Művészeti Múzeum meghatározó gyűjteménye. A 
tár külön állandó kiállítással rendelkezik, amely az ókortól kezdődően napja-
inkig mutatja be a térség pénztörténetét. Külön említésre érdemes a Sant Pere 
de Rodes apátságában talált kincslelet, amely 45 középkori magyar aranyfo-
rintot tartalmazott (a lelet a kiállításban megtekinthető).7

7 Campo, Marta – Estrada-Rius, Albert – Clua i Mercadal, Maria: Numismatics guide. Museu 
Nacional d’Art de Catalunya, Barcelona, 2006. A numizmatikai kabinet honlapja: http://www.
museunacional.cat/en/collections/numismatics (letöltés ideje: 2018. május 19.)
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Kunsthistorisches Museum, Münzkabinett (Wien/Bécs)

A gyűjtemény jogelődje, I. Ferdinánd (1526–1564) magángyűjteménye 1547-
ben jött létre. Évszázadok során az anyag további császári magángyűjtemé-
nyekkel gyarapodott, de intézményesülésről csak a 18. századtól kezdődően 
beszélhetünk. Az éremtár kurátorai ekkortól kezdve folyamatosan szerepet 
játszanak a bécsi egyetem numizmatikai oktatásában (az egyetemnek ugyan-
is külön numizmatikai tanszéke van) – közülük az első professzor Joseph 
Hilarius Eckhel (1737–1798) volt. A 19. században a császári művészeti gyűj-
teményekből létrehozott és 1891-ben megnyitott Kunsthistorisches Museum 
egyik meghatározó tára a Münzkabinett lett. Több mint 700 ezer darabos 
gyűjteményével manapság Közép-Európa vezető numizmatikai intézménye. 
Külön, három nagy teremből álló állandó kiállítása és időszaki kiállításai ke-
retében a látogató nemcsak a gyűjtemény értékeit (pénzérmék, emlékérmek, 
bankjegyek, értékpapírok, kitüntetések, verőszerszámok) ismerheti meg, 
hanem ezáltal az egyetemes pénztörténet főbb korszakait is. A gyűjtemény 
egyik gyarapodási forrása a több mint 800 éves bécsi pénzverdével fennálló 
szoros kapcsolatnak köszönhető. Bár gyűjtőköre egyetemes, nagyon gazdag 
magyar vonatkozású anyaggal rendelkezik.8

Múzeum mincí a medaili (Kremnica/Körmöcbánya)

A körmöcbányai pénzmúzeumot – nem a pénzverdében, hanem a városban, 
a városi polgárok gyűjteményeiben felhalmozott műtárgyakból – 1890-ben 
alapították meg, mindmáig a Kárpát-medence egyetlen hivatalos „pénzmú-
zeuma”. A két világháború között városi intézményként működő múzeum a 
szocializmus idején járási tudományos múzeum lett, először a Szlovák Nem-
zeti Múzeum, majd a városi tanács fennhatósága alatt. Jelentős gyűjtemény-
gyarapodás következett: a numizmatikai anyag mellett komoly mennyiségű 
bányászati emlék került a raktárakba, és a múzeum újrapozícionálása is 
megtörtént: numizmatikai csoportokkal vették fel a kapcsolatot, így az intéz-
mény valódi szakmai műhellyé vált. 1976-ban újabb változás következett: az 
intézmény hivatalosan is pénz- és emlékérem-múzeum lett, és a járási tanács 
fennhatósága alá került. Ettől kezdve a legfontosabb gyűjtőkörré a körmöci 

8 Dembski, Günther – Alram, Michael – Denk, Roswitha – Winter, Heinz: Meisterwerke des 
Münzkabinetts. (Kurzführer durch das Kuntshistorische Museum Band 10.) Kunsthistorisches 
Museum, Wien, 2009. A Münzkabinett honlapja: https://www.khm.at/besuchen/sammlungen/
muenzkabinett/ (letöltés ideje: 2018. május 19.)
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pénzverde tevékenységének dokumentálása vált, ebben a szellemben ünne-
pelte meg Körmöcbánya városi kiváltságának 650. évfordulóját 1978-ban (új 
kiállítás nyílt a pénzverés, a bányászat és az emlékérem-készítés történeti em-
lékeinek bemutatására). Az 1980-as években már kortárs éremművészeti ki-
állításokat is szerveztek, de nem feledkeztek el a múzeum nem numizmatikai 
jellegű műtárgyairól sem: ezek bemutatásának egyik alkalma volt a körmöc-
bányai művészek múltja és jelene című kiállítás megrendezése. Az 1989-es 
fordulat után a múzeum a szlovák kulturális minisztérium fenntartásába ke-
rült, majd 1992-ben először a pénzügyminisztérium, aztán a Szlovák Nemze-
ti Bank vette át a feladatot: ezzel a múzeum végleg numizmatikai szakintéz-
ménnyé vált. A pénzmúzeum Körmöcbánya főterén jelenleg több műemlék 
épületet is birtokol, ezekben kiállításai, illetve a múzeum raktárai és irodái 
is végleges helyet találtak. A mintegy 20 ezer darabos gyűjteményi anyagból 
rendezett pénztörténeti állandó kiállítás („Az érem két oldala – pénzverés és 
emlékérem-készítés Szlovákia történetében”) a Kárpát-medencében vélhető-
en a legnagyobb volumenű a maga nemében, egyébként a gyűjtemény csak-
nem egyhatodát szerepeltetik a tárlaton. Ebből a szempontból különösen is 
fontos kiemelni, hogy minden, a modern Szlovákia területén használt pénzt, 
bankjegyet kiállítottak (így például az 1939–1944 között „Dél-Szlovákiában” 
használatos pengőt).9

Mindhárom múzeum közös jellemzője, hogy tudományosan minősített 
munkatársi gárdával, állandó, de időről-időre frissülő kiállítással rendel-
kezik, rendszeresen időszaki kiállításokat rendez, kiadványokat jelentet 
meg, múzeumpedagógiai foglalkozásokkal segít megérteni a pénztörténet 
egyes jelenségeit.

öSSZEGZÉS

Végezetül adódik a kérdés, hogy Budapesten, ahol 1927-től Magyarország 
pénzeit újból verik, miért nincs pénzmúzeum. 1918. novemberében ugyanis 
a Magyar Állam (formálisan akkor éppen ’Magyar Népköztársaság’) a fenye-
gető cseh betörés miatt leszereltette a körmöcbányai pénzverő gépeit, sebté-
ben összepakolták az ott őrzött értékes pénzverdei műtárgyanyagot, majd 

9 Haas Kianička, Daniel – Chmelík, Martin – Kamhalová, Magdaléna: Múzeum mincí a me-
daili Kremnica. Museum of Coins and Medals in Kremnica. 1890–2015. Národná Banka Slo-
venska, [Bratislava,] 2015. A múzeum honlapja: http://www.muzeumkremnica.sk/sk/uvod 
(letöltés ideje: 2018. május 19.)
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mindezt Budapestre szállították.10 Ennek a muzeális anyagnak – amely az 
elmúlt száz év során komoly veszteségeket szenvedett el: gyakorlatilag szét-
szóródott – tudományos feldolgozása és közzététele nem történt meg. Ha 
mindez az azóta Kremnica néven ismert városban marad, a szlovák kutatás 
feltehetőleg nem mulasztotta volna el ezt a munkát elvégezni (kiindulva ab-
ból, hogy az ott hagyott 1918 előtti, osztrák-magyar vonatkozású anyag tekin-
tetében számos publikáció jelent meg), igaz, eredményeit egy másik, magyar 
szemmel nem túl kedvező narratívában jelenítette volna meg.11

Hazánkban nincs olyan önálló és állandó kiállítás, amely a magyar pénz-
történet teljességét mutatná be. Értelemszerűen hiányzik a közgazdasági is-
meretterjesztést szolgáló múzeumpedagógia is. A legjelentősebb éremgyűjte-
ménnyel rendelkező Magyar Nemzeti Múzeum történeti kiállításában ugyan 
hangsúlyosan szerepelnek a pénzérmék, de ez nem önálló numizmatikai 
kiállítás. A Magyar Nemzeti Bank második világháború után létrejött Bank-
jegy- és Éremgyűjteménye kicsiny, majd Látogatóközpontként nagyobbra 
nőtt állandó kiállításával sokáig igyekezett betölteni ezt az űrt, jelenleg azon-
ban ez a kiállítás sem látogatható (elvileg folyamatban van egy új látogató-
központ–pénzmúzeum kialakítása).12

Ma tehát Magyarországon nincs a magyar pénzkibocsátás ezer évét bemu-
tató állandó kiállítás, ha valaki ilyet szeretne tanulmányozni, Körmöcbányá-
ra kell utaznia. Nincs állandó banktörténeti kiállítás sem. Mindezek követ-
keztében nincs hatékony pénzügyi ismeretterjesztés múzeumi eszközökkel. 
Végkövetkeztetésként megfogalmazhatjuk: szükség lenne egy országos 
szakmúzeumra a fenti és egyéb szakági feladatok ellátására.

10 B. Nánási Éva: Adatok a körmöcbányai verdéből az I. világháború végén. In: Emlékezés 
a 650 éves Körmöcbányára. Szerk. Gedai István. Magyar Numizmatikai Társulat, Budapest, 
1978. [1980.] 40–45.
11 Néhány, 1920 után megjelent összefoglaló munka: Matunák, Michal: Z dejín slobodného 
a hlavného banského mesta Kremnice. Slobodné a hlavné banské mesto Kremnica, Kremnica, 
1928.; Kremnická Štátna mincovňa. Slovenský fond výtvarných umení, Bratislava, 1962.; 
Kazimír, Štefan – Hlinka, Jozef, Kremnická mincovňa. 1328–1978. Osveta, Kremnica, 1978.
12 https://www.mnb.hu/a-jegybank/kozlemenyek-tajekoztatok/milyen-legyen-europa-leg-
jobb-penzmuzeuma (letöltés ideje: 2018. február 14.)
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TAKÁCS ISTVÁN
A Magyar Karikatúra Szövetség egyik alapítója,

 a színháztörténeti weblap, a színészkönyvtár főszerkesztője

A Magyar Karikatúra Múzeum 

A prezentáció vázlata:
A magyar karikatúra 170 éves – rövid áttekintés a múltról. 
Elveszett hagyatékok – veszteségek – volt egyszer egy világhírű WittyWorld 
International 
Rajzok szanaszét megannyi közgyűjteményben 
A leendő gyűjtemény különleges kialakításának körülményei, feltételei
gazdaságosan működtethető egy Karikatúra Múzeum? 

MAGYAR KARIKATÚRA MÚZEUM ÉS INFORMÁCIÓS 
LÁTOGATÓ KÖZPONT PROJEKT

Célunk, felhívni a figyelmet a magyar karikatúra hungarikum mivoltára, 
és hogy egy önálló múzeumi intézmény vegye kezébe, és fogja össze a 
műfaj szerteágazó, sok szálon, sokféle köz és magángyűjteményben sze-
replő anyagokat, hogy tudományos, korszerű múzeumi rendezőelvekkel 
archiválva, összegyűjtve, és kutatások felé rendezve egybe tudjon egy tör-
ténelmi hagyományokra visszatekintő, igen magas szinten művelt grafikai 
ágazatot. 

A görbe tükör egy olyan tükör, amely (a felület görbesége miatt) eltorzítja kicsit / 
vagy nagyon a valóságot. A karikatúra is egyfajta görbe tükör, fricska, rajzolt tréfa, 
nyakon öntve a humor szeretetteli kajánságával. A valóság kicsit torzított bemutatá-
sa, de abból a célból, hogy a hibák felerősödve napfényre kerüljenek. A nevetés feloldó 
derűje kísérte végig a magyar embert a történelem legszorítóbb időszakaiban is. 

Miért van szükség országos anyagokat felkaroló karikatúra múzeumra?
A magyar karikatúrának jelentős múltja van. Műfaját tekintve: ugyan 

grafikai művészeti ág, ugyanakkor a grafika egy speciális hajtása. A grafi-
ka legvidámabb mostohagyermekének mondják. A képi humor egy önálló 
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műfajjá fejlődött az elmúlt közel kétszáz év során. Miután nem tisztán kép-
zőművészet, és nem tisztán publicisztika, sorsa és helye, megítélése változó 
volt idehaza. Hol a képzőművészethez sorolták, és akkor a Nemzeti Galéria 
felügyelte, hol pedig nemzeti históriánk részeként kezelve, a Nemzeti Múze-
umhoz kerültek hagyatékok, és állami megvásárlások, vagy magán felaján-
lások formájában más lokális gyűjteményekbe is kerültek tetemes mennyi-
ségű rajzok. Miután a rajzolóművészek maguk is számos műfajt műveltek a 
megélhetés reményében, ezért volt időszak, amikor a kereskedelmi plakátok 
rajzolóiként a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari Múzeum felügyelt 
alkotásokat, máskor a mozi és színházi plakátok okán a Színháztörténeti Mú-
zeum, valamint a Széchenyi Könyvtár is nagy gyűjteménnyel rendelkezik. 
Sok gazdája épp műfaji köztes állapota miatt lett. Ha valaminek sok gazdája 
van, akkor tulajdonképpen egy sincs. 

Mit jelentene egy Magyar Karikatúra Múzeum és Információs látogató-
központ?

Az esetlegesen létrehozandó Magyar Karikatúra Múzeum célja a külön-
böző köz és magángyűjteményekben őrzött anyagok összegyűjtése, értő 
rendszerezése, és feldolgozása, valamint ennek szintézise, az adatbázis, és 
információbázis közcélokat szolgáló bemutatása. Az állandó kiállításai mel-
lett, egyfajta mindenki számára elérhető szakmai információ bázisként is mű-

Lapok
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ködne. Történészek, kutatók, magánszemélyek számára, különbözi digitális, 
és személyes kutatást lehetővé téve. Ezek mellett rendszeres, színes és sokré-
tű élményt adó programok nyújtana, miközben jelentős értékeinket speciális 
szakmai háttér segítségével feldolgozza, elemzi, és nem utolsó sorban őrzi 
és védi azokat. Közvetít valós értékeket lokálisan, másrészt a tervezett te-
matikus vándorkiállításaival képviseli országimázsként külföldön, valamint 
idehaza szélesebb közönség körben, vidéki településeken. 

Rövid történeti áttekintés: Milyen hagyományai vannak hazánkban a 
karikatúrának?

A magyar karikatúra egyfajta nemzeti sajátosságunk. A magyar humor, a 
magyar képi humor világának felvirágzása a Bach-korszak legsúlyosabb éve-
iben indult igazán, amikor az elnyomatás, a nemzeti sajátosságaink tudatos 
kisebbítése volt az elnyomó hatalom célja. A humor, a képi humor, a sorok 
között láttatva igyekezett kikacsintani az olvasóra, s nevetéssel feloldani a 
nehéz esztendőket. Innentől fogva a karikatúrának, az élc lapoknak, a hu-
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mornak sokkalta emelkedettebb jelentősége lett hazánkban, jóval túl mutatva 
az egyszerű vicceken. 

A magyar humor nyomtatott gyökerei az 1848-as Szabadságharc idejére 
tehetőek. A külföldi mintára létrejövő szatirikus nyomtatott hetilap, a Chari-
vari (Dongó) volt az első magyar élclap. A műfaj hazai meghonosítása és elfo-
gadtatása hetek alatt megtörtént, és az élclap népszerűsége sok más hasonló 
sajtótermék kialakulásához vezetett az elmúlt közel 170 évben. Jelentősége 
idővel igen nagy lett Európai mértékkel nézve is. Például a prágai Karel 
Klic (1841-1926) budapesti működése idején (1868-1872), a Borszem Jankó 
c. élclap a világ élvonalába repült hetek alatt, és címlapjait a világ számos 
sajtóterméke vette át. Klic Budapestről Amerikába távozott, hogy ott létre-
hozza a műfaj színvonalas ottani változatát. Jókai üstököse, Kakas Márton 
és társaitól hosszú út vezetett a Ludas Matyi-ig. Sok-sok rajz, karikatúra tük-
rözi a kort, az elmúlt közel kétszáz esztendő társadalmi változásait. Valódi 
értéket képviselt ez a műfaj, a történelemi változások, a hétköznapi kisember 
hangján megszólaló életérzések révén, mert a társadalom legszélesebb körét 
képviselték a múltban. 

A magyar karikatúra a XX századra ért el nagy áttöréseket , olyan sze-
mélyekkel, mint a méltán világhírűvé váló, magyar-amerikai Mayor Henrik 
(Amerikában Henry Mayor) vagy Vértes Marcell a grafikus és karikatúrista itt-
hon a Színházi Élet és más lapok számára készített rajzait követően, Párizsban 
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készített díszlet, látvány és jelmezterveket, amelyeket 1952-ben két Oscar-díjjal 
is jutalmaztak. A magyar karikatúristák nemzetközi hírnevét sokan öregbítet-
ték, mint például a másodgenerációs Paul Szep, a politikai karikatúra kanadai 
atyja, akár csak az 1980-as években a Magyar Nemzet szerkesztőségéből a vi-
lághír felé repülő Joe Szabo. A hazai névsor pedig olyan gazdag, hogy igazán 
büszkék lehetünk, e műfaj kiválóságainak magas számára. (A Magyar karika-
túristák szignótára Gyöngy Kálmán szerkesztésében 473 oldalt tesz ki. )

Műfaját illetően egyébként számos ágra osztódik. Vannak az újságrajzolók 
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1848-tól indulva, portré karikatúristák, politikai karikatúristák, szatirikus raj-
zolók, akik a művészet felől közelítve, inkább a grafikához, festészethez hajló 
ágat képviselik, a képregény rajzolók, animátorok, és ez a műfaji ág, szinte 
már külön szakosodott résszé alakult. A computer animáció megjelenésével, 
újabb, ma is bővülő ágazatokként alakulnak szinte a szemünk láttára, mint a 
karakter rajzolók, háttér animátorok, mozgás és speciális effekt rajzolók stb. 

Az előadó erősen bízik abban, hogy eljön az a nap, amikor a magyar kari-
katúra önálló intézménybe költözhet, hogy összegyűjtve – ország, világ előtt 
– képviselje hazánk múltjának és jelenének derűs oldalát.
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attRaKtIvItáS 
ÉS ÖRÖKSÉG
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MÉSZÁROS BERNADETT 
adjunktus, okl. közgazdász (PTE MIK)

Kezelési terv, mint lehetőség szakmák 
együttműködésére. 

Barát vagy versenytárs? 
Örökségi szakma és turizmus kapcsolódása

Absztrakt
Az előadásban a világörökségi helyszínek számára kötelezően előírt 
kezelési terv szerkezeti felépítésén, valamint az elkészítés módszerta-
nán keresztül mutattam be, milyen esély nyílik az örökséget megőrizni, 
feltárni, fejleszteni és bemutatni hivatott szakmák együttműködésére. 

Természetesen mindegyik szakma azon alapul, miként találja meg a 
védendő/bemutatandó emlékben az értéket. Riegl érték fogalmai alap-
ján rámutattam arra, hogy önmagában az érték megközelítései milyen 
ellentmondást hordoznak. Az elméleti problémafelvetés, a jogszabályi 
háttér adta lehetőséget követően pedig megmutattam Pécs/Sopianae 
ókeresztény temető kezelési tervének célstruktúráján keresztül, hogy 
miként épülnek a kezelés, a bemutatás feladatai az emlék immanens 
értékeire.

Kérdések, felvetések
Hol találkozik építészet és menedzsment?
Hol találkozik építészet és turizmus?
Miért van szükség szakmák együttműködésére?
Mi a közös nevező?

A kérdésről azonnal eszembe jut a pécsi Örökség Házban eltöltött idő, a Cella 
Septichora beruházás, ahogy akkor hívtuk: „Pécs világöröksége turisztikai 
vonzerővé fejlesztése” projekt, majd a napokban lezárt, elfogadott világörök-
ségi kezelési tervben végzett munka. 
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Műemléki építész kollégák mondják, a műemlékvédelem felismerte a tu-
rizmus hasznait, szerepét az örökség fenntarthatóságában, a kérdés csupán 
az, a turizmus is felismerte-e a műemlékvédelem értékeit, látja-e az együtt-
működés lehetőségeit. Teoretikusan mára már kijelenthetjük, igen. Elég az 
egyik oldalon a turizmus, a helyi lakosok, a népszerűsítés fontosságát és 
feladatait leíró chartákra gondolni, a másik oldalon a Lengyel Márton által 
megfogalmazott kérdések állnak, a TDM lényegéről tehát, adott térségben a 
turizmus átfogó működtetéséről, menedzsmentjéről, kialakításának lényegi 
kérdéseiről. E kettőt összekapcsolhatjuk, ha a turisztikai szakember kérdése-
ire a válaszokat a Mexico-i charta szellemében adjuk meg.

Természetesen ettől még a szakmai kompromisszum önmagától nem jön 
létre, a kezelési tervek azonban, nem csak kényszerűséget, hanem valódi 
platformot is jelenthetnek a kielégítő és minden érintett szakmát bevonó vá-
laszok megadására. 

Tekintsük át ezért, kritikai éllel, hogyan készül a kezelési terv, mi a sza-
bályozás fonákja, mit mutat a nemzetközi gyakorlat. A pécsi példán keresz-
tül tegyük fel azokat a kérdéseket, ahol valódi, de talán nem kibékíthetetlen 
szakmák közötti ütközési felületek jönnek létre. 

A kérdés az építész és a turisztikai szakember számára az, hogyan lehet 
bemutatni, érzékelhetővé tenni, a város mai élő, lüktető szövetébe integrálni 
az 1600 évvel ezelőtti világot, az egyszerű bemutatáson túl, miként válhat 
részünkké a történelem egy szelete.

A kérdés és ellentét a régész és építész, valamint turisztikai szakember kö-
zött az, hogy miként őrizhető meg a hitelesség, úgy, hogy a régészeti helyszín 
eközben a látogató számára élményt nyújt, miként értelmezhető és érthető 
az eredeti, úgy, hogy az a valódi felfedezés, rácsodálkozás érzését is adja, és 
mindeközben fizikailag védi, megóvja az értéket.

A turisztikai szakember számára ezeken túl kérdés még természetesen a 
pénzügyi fenntarthatóság, és a látogató igényeinek legteljesebb kiszolgálása is. 
A pécsi példán keresztül keressük a választ és mutatjuk meg, hogy adott mű-
szaki, régészeti, interpretációs megoldásokkal milyen teljesítményre képes egy 
helyszín, és ez hogyan hat a település egésze teljesítményére és fordítva.
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a RIEGl-I ÉRtÉKfoGaloM*13

jelenbeli érték
Használati érték
Művészi érték
 Újdonságérték
 Relatív művészi érték

*13 Alois Riegl fogalomrendszerének igazi jelentősége nem abban áll, hogy markáns választó-
vonalat húzott az emlékek jelenbeli értékei (Gegenwartswert mint a használati érték, valamint a 
művészeti érték két aspektusa: az újdonságérték s a relatív művészeti érték), illetve az emlékezési 
értékek közé. (Erinnerungswerte =  a magyar fordításban az „emlékérték” kifejezés előtagjában 
értelemzavaróan egymásba folyik a német Erinnerung és a Denkmal, – egyik gondolkodási folya-
mat, a másik pedig objektum). Riegl az emlékkel (ezt hangsúlyozza a magyar fordításban a „mű-
emlék” szó) mint emlékeztető objektummal számol, s három kategóriájának megválasztásában 
jelentős szerepe van a spontaneitásnak. A „szándékos emlékérték” abszolút akaratlagos, a „régisé-
gérték” (Alterwert) spontán. Az igazi metodikai vízválasztó a régiségérték és a „történelmi érték” 
(historischer Wert) között húzódik.  Riegl a történelmi értéket az általa támadott 19. századi histo-
rizmus alapfogalmaként jellemzi: „azt a tendenciát mutatja... hogy kiragadjon a múltból egy fejlődéstör-
téneti mozzanatot, és olyan világosan tárja szemünk elé, mintha csak a jelenhez tartozna.” (Riegl 1995, 30.)

“in Schönheit sterben zu 
lassen”

a halhatatlanság, az örök jelen, 
a szüntelen keletkezés 
igényével lép fel, alaptétele ezért 
a restaurálás 

Spontán, tudjuk, látjuk Szándékolt, felépített

EMLÉKEZETÉRTÉKRÉGISÉGÉRTÉK

A Riegl-i értékfogalom 
Múltbeli érték

Jelenbeli érték

Régiségérték (Önmagában az emlék kora adja az értékét)

Történeti érték (csak tudományos vizsgálatokkal tisztázható 
- dokumentumérték)

Emlékezetérték (szándékos emlékérték, akaratlagos)

Használati érték

Művészi érték

Újdonságérték 

Relatív művészi érték

Eredeti állapot
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EREDEtI állapot
Az eredeti, vagy eredeti állapot kifejezés nem az emlék elkészültének a 

pillanatára értendő – ezt hajdanvolt állapotnak nevezi Riegl -, hanem arra az 
állapotra, amelyben minden változtatással, átépítéssel, hozzáépítéssel együtt 
egységes egészként története során létrejött. Ez az az állapot, amelyből a ku-
tatásnak és a műemlékvédelmi beavatkozásoknak ki kell indulniuk.

A jelen érték érzéki vagy szellemi szükségletek kielégítéséből fakad.
használati érték
A használat biztosítása a régiség érték korlátozása nélkül.
Művészeti érték
Újdonság érték. – Elemi művészeti érték.
Viszonylagos művészeti érték.

Műemléki érték – műemlék 

A történelmi érték
A történelmi érték annál 
nagyobb, minél töretlenebbül 
nyilatkozik meg a műemlék 
közvetlenül megszületése 
utáni eredeti, zárt állapota: a 
csonkulások, a részleges 
pusztulás a történelmi érték 
szempontjából zavaró, nem 
kívánatos járulékok.

A történeti emlékeknél megjelenő  értékek meghatározása – múltbeli 
vagy emlék értékek

Kizárólag tudományos vizsgálattal igazolt
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Pécs a világörökség része 
Pécs|Sopianae 

Early Christian Cemetery 

  
 

Műemléki bemutatás

•Konzerválás
• Az emlék állapotának megőrzése (konzerválása)

•Restaurálás
• A látvány értelmezése
• A térélmény megteremtése

• Interpretáció
• Guide
• Látogatói utak
• Fizikai kiszolgálás és funkciói

ÉR
TELM

EZ
ÉS

B
EM
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TÁ
S
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KEt – Specifikus célok
A. Az épület szerkezetét érintő célok
B. Az épület használatát érintő célok és jövőkép
C. A bemutatás hitelességének javítását szolgáló célok és jövőkép
D. A világörökségi terület széleskörű megismertetése érdekében meghatá-

rozható célok
E. Turisztikai marketing terület határainak lehetséges és szükséges kibővíté-

se (korlát – vonzerő és a fogadóképesség!)
F. Az egyes sírépítmények bemutatásával kapcsolatos célok és jövőkép

turizmus a fenntarthatóság szolgálatában
•	 Termékfejlesztés (attribútumokra alapozott, attraktív – edutainment)
•	 Látogatómenedzsment (Apáca utca?)
•	 Programok és azok változatossága
•	 Népszerűsítés, egyértelmű azonosíthatóság
•	 Térségi és helyi turizmusfejlesztési stratégiában a VÖ helye
•	 Nemzetköziesítés

KET – tematikus stratégiák

Kezelést 
megalapozó 

kutatás,  felmérés, 
tervezés 

A tér és 
tájszerkezeti, 

területhasználati 
kihívások kezelése 

Táj és településképi 
kihívások kezelése 

A helyszín 
bemutatásának 

fejlesztése, a 
turizmussal kapcsolatos 

kihívások kezelése 

Környezeti 
kockázatok, havária, 

klímaváltozás kezelése 
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NÉMETH ÁDÁM 
Múzeumpedagógus

(Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum)

Attraktivitás és/vagy hitelesség?

Absztrakt:
Két sokszor ütköző, de egyaránt  létfontosságú szempont a kiállítás és prog-
ramfejlesztések jövőjében. A két szempontrendszer legfontosabb tulajdon-
ságait, érdemeit és hiányosságait egy irányított csoportos munkában jártuk 
körbe.

Abban a szerencsés helyzetben találtam magam, hogy előadás helyett egy 
nagyon inspiráló beszélgetés vezetője lehettem, így számos különböző örök-
ségvédelmi helyről érkező szakember tapasztalatai, egyéni preferenciái, szak-
mai hitvallása és tapasztalatai találkoztak össze. A munkának nem volt és nem 
is lehetett célja a jövő kérdéseire egyetemes stratégiai választ találni (hiszen 
ehhez konferenciák egész sorozata nem lenne elegendő). Helyette egy aktu-
ális, és a realitások talaján álló körképet akart kapni a bemutatói feladatkör 
lehetőségeiről és nehézségeiről. Természetesen egy szubjektív beszélgetésbe 
foglaltuk mindezt, így a teljesség hiánya ezen formának tudható be. Nézzük 
először, miért és milyen kulcsszavak jutottak a résztvevők eszébe.

A HITELESSÉG JELLEMZŐI

Forrás orientáltság
A múzeum mindig az eredeti, a bizonyítható alapokról kezdi meg a munká-
ját. Nem enged sztereotípiáknak vagy tévhiteknek.

Aktuális
Az intézmény nem pusztán azzal foglalkozik, amivel akar. Az eredményeivel 
a jelen korának kérdéseire kell reflektálnia, különben nem teljesíti az őt fenn-
tartó társadalom elvárásait.
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Átélhető
Első ránézésre ez inkább az attraktivitás jellemzője. A kollégák érvelése sze-
rint azonban a személyes/emberi, néhol akár szubjektív (de nem egyoldalú!) 
tartalom megfogalmazás ad a befogadó számára valódi hitelesség érzetet, le-
gyen szó bármilyen tartalomról is.

tartalmas/ jelentés teli
A kiállítás vagy program hitelességének egyik kulcsa, hogy releváns és új 
látószöget/információt vagy akár kérdésfeltevést jelenítsen meg.

AZ ATTRAKTIVITÁS JELLEMZŐI

Bevonó
A mai kor emberének elege van a passzív megfigyelésből. Részese, sőt irá-
nyítója akar lenni annak a tartalomnak, mely elér hozzá. Ilyen módon az új 
múzeumi tartalmak egyik legjobb közvetítő eszköze a bevonó szemlélet.

élményszerű
Ezt úgy is mondhatnánk, hogy érzelmekre ható. Tehát a tudomány alapvető 
kijelentő és tárgyilagos hozzáállása helyett formabontó, kísérletező, provoká-
ló, azaz emóciókat kiváltó tartalmi és formai megoldásokat keres és használ.

Célcsoport orientált
Nem szólhatunk ugyanazon a nyelven mindenkihez. Egy-egy kiállítás és 
program tervezésénél sokkal szigorúbban kellene kijelölni, hogy milyen üze-
netet, kinek és milyen célból közvetítünk, mert csak így érhetünk célt.

Formai változatosság
Egyre növekvő ingerek vesznek körbe minket. Ha ezeknek a bejáratott vagy ép-
pen teljesen új formáit nem alkalmazzuk, nem maradunk frissek, lemaradunk 
számos olyan kulturális termék (színház/mozi/zene) mellett, mely erre képes.

A HITELESSÉG KIHÍVÁSAI

Cél és stratégia hiány
Számos intézmény nem tudja a saját hitelességét vagy a hitelességének értel-
mét megmutatni a közönségének vagy fenntartóinak, hiszen maga sem tudja, 
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mi a stratégiai célja a puszta létezésen kívül. Számos kolléga szerint ez az 
egyik alapvető probléma.

A hitelesség nem piaci érték
A hitelesség magában nem érték a látogatónak.. Nekünk azonban megke-
rülhetetlen, és nagyon drága sarokkő (munkaerőben, pénzben is). Szükséges 
olyan elemeit megtalálni a hiteles tartalomnak, melyek a tudományos értékü-
kön kívül financiális erővel is bírnak, hiszen pénzből működik az intézmény.

Szakmák hierarchiája
Amíg a muzeológia működőképes (ez nem egyenlő a termelékenységgel) 
a múzeumpedagógia nélkül is, ez visszafele nem igaz. Önmagában ez még 
nem lenne baj, ha ez nagy arányokban nem eredményezne komoly párbe-
széd hiányt is. A kommunikáció hiánya pedig számos esetben eredményte-
len kiállításokat vagy programokat. A hierarchikus berendezkedés helyett 
strukturálisra lenne szükség.

AZ ATTRAKTIVITÁS KIHÍVÁSAI

Különböző elvárás rendszerek
Egyszerre kell oktatnunk és szórakoztatnunk, mely az egyik legnehezebb fel-
adat. Számos ponton ütközik a két igény rendszer, és sok esetben az egyes 
szakemberek szubjektív igényei és preferenciái döntenek, melyek olykor 
még az intézményen belül is eltérhetnek. 

Ingerküszöb növekedés
Egy folyamatosan változó befogadói környezetben, mely soha nem látott mér-
tékben változik. Ehhez alkalmazkodni szinte lehetetlen feladatnak tűnik sok 
esetben. Számos kollégában felmerült a kérdés, hogy egyáltalán kell e? Egyér-
telmű választ erre nem találtunk, az azonban bizonyos, hogy szándékuktól 
függetlenül a jelenség létezik, és működik, tehát kezdeni kell vele valamit.

Kompetencia hiány
Az intézmények dolgozóinak sok esetben mindent kell csinálniuk. Kutatás, 
építés, szolgáltatás és kommunikáció fejlesztés. Mindegyik egy önálló szak-
terület, és a versenyszférában is fellelhető professzionális minőségben. Saj-
nos a közönség ehhez a minőséghez szokott, melyet megütni sokszor nem is 
lehet. Így azonban eleve hátrányos helyzetből indulunk.
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KONKLÚZIÓ

Az első lépések, melyekkel segíthetnénk önmagunkon, a szakterületek össze-
fogása, párbeszéd ösztönzése. Így a belső működést tehetnénk eredményeseb-
bé számos esetben. Kifelé való eredményességünket pedig a kifelé irányuló 
kommunikációval javításával erősíthetnénk. A kiállítások és programok fej-
lesztésében már a tervezés szakaszában is nyitni lehetne a közönség felé, aki 
valószínűleg jobban tudja, hogy egy adott témában mire kíváncsi, mint mi.

A legnagyobb feladat pedig valószínűleg a bizonyítási kényszere. Annak 
a bizonyításáé, hogy szükség van a múzeumokra. Meggyőző választ kell adni 
a társadalomnak, miért is áll érdekében fenntartani, sőt fejleszteni ezeket az 
intézményeket. Ez nem a jövő, hanem a jelen feladata.

Az „egri dévajkodók” 
szabadtéri játékának 

előkészületei a konferencia 
második napján.

A lakitelek-szikrai 
Archeum főépülete.
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Az Archeum kupolája A szerző bebocsátást kér… 
(Cifrapalota, Kecskemét)

Pálinkaváros, Almássy körút (Lakitelek-Szikra)
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Konferencia-túristák 
az alpári templomrom 
feltárásánál

Konferencia-kohászok pihenőben. 
Balról jobbra: Kurta Mihály, 
Vásárhelyi Tamás, Kriston Vízi József 
(Lakitelek-Szikra, május 8.)

Kalauz, tárlatvezető, 
animátor és boltos egysze-

mélyben. Pálinka-patika 
Város (Lakitelek-Szikra) 
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IntERpREtácIóS 
MóDSzEREK, gyAKoRlAtoK
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JUHÁSZ LITZA  
Múzeumpedagógus

(Vasarely Múzeum, Budapest)
Museum Educator Museum of Fine Art 

(Vasarely Museum, Budapest)

Would you like a traditional 
or an interactive tour?

Abstract
The workshop presented strategies for engaging adults during an interactive 
guided tour. Acknowledging that adults may feel uncomfortable answering 
questions and participating in tasks with hands-on materials, the importance 
of setting the stage from the time the tour is booked and gradually introducing 
activities that progress from non-verbal to in-depth discussion were sugges-
ted. Conference delegates participated in a series of activities in a similar order 
to that which the author and her colleagues at the Vasarely Museum Budapest 
currently employ. After each activity workshop participants had time to re-
flect on the objectives it achieved as well as whether they felt they might use 
it at the venue where they worked. Activities were developed for the current 
exhibition, The Seven Deadly Sins – In the footsteps of Hieronymus Bosch 
which was on display at the Cifra Palota at the time of the conference. The ar-
ticle includes reflections from participants as well as the workshop facilitator.

“Well, we definitely don’t want to do any art work when 
we are at the museum.”

“An interactive tour doesn’t include art work. On a tra-
ditional tour the guide talks about the objects on display. 
During interactive tours the guide creates opportunities 
for the participants to explore concepts through discus-
sion and using hands-on materials. The guide also gives 
background information. However, the group will look at 
less works of art in the collection on an interactive tour.”

“Then we would like an interactive tour.”

Over the past year, since we began offering adult groups the option of having 
a traditional or interactive tour, every program coordinator has chosen the 
interactive option. Museum educators might think we took a sudden stab in 
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the dark. However, we began to lay the foundation in 2009. At that time, as 
part of an international research project, we started looking at those art acti-
vities that inspired adults to sit down and explore materials and techniques 
at the Museum of Fine Arts, Budapest. We then took this one step further at 
the Vasarely Museum Budapest by writing guides for adults and offering 
them hands-on materials to explore the collection. Therefore, in 2015, when 
the organisers of the Budapest Art Week requested that the Vasarely Museum 
to provide a guided tour for adults and we decided to try out an interactive 
format, we were not setting out into unchartered territory. 

When asked to hold a workshop on interactive tours for adults at the Se-
venth National and Third International Museum Andragogy Conference in Kecs-
kemét, I decided to adapt two activities that I have used in the Vasarely col-
lection and came up with a third one for the temporary exhibition, The Seven 
Deadly Sins – In the footsteps of Hieronymus Bosch currently on display at the 
Cifra Palota. I originally planned to show the delegates the three activities 
and then give them time to view the temporary exhibition, choose one work 
of art they found inspiring and in groups, brainstorm one or more interactive 
activities they would suggest to use on an interactive tour for adults. 

When first giving interactive tours at the Vasarely Museum, I realised that 
although the visitors knew they had signed up for this type of tour, inviting 
them to participate in a non-verbal interactive activity helped set the scene for 
further engagement in the gallery. Therefore, the conference workshop beg-
an with this activity which I learned from Ágnes Maksai and Ágnes Szebényi 
who work at the Hungarian Theater Museum and Institute in Budapest. Ne-
ither Maksai nor Szebényi could tell me the name of the activity. They say it 

A kecskeméti 
workshop részlete.
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has been used as a drama game by many professionals over the years. I’ll call 
it „Yes on this side, no on that side.”

This activity ask participants to move to one side of the room based on 
their answer to a yes/no question. At the Vasarely Museum, I usually ask five 
questions: 

1. Have they been to the Vasarely Museum here in Budapest before?
2. Have they seen original work of art by Vasarely before?
3. Have they seen reproductions in books or on the internet before?

The visitors move from one side of the room to the other. Both they and I 
learn a bit about their previous experience with Vasarely. Since often some or 
most of the visitors have seen works by Vasarely, the fourth question I pose is:

4. What stood out for them in Vasarely’s works? 

I jot down their answers for later reference and continue by telling them 
that the building we are standing in was recently renovated and Vasarely’s 
grandson, Pierre Vasarely, came and spoke at the reopening. I had a chance 
to ask him a few questions about his grandfather’s work. My final question is:

5. If his grandson was there today, would they want to meet him? 
If so, what would they like to ask him? Their questions tell me what in-

terests them and what topics to refer to as the tour progresses.
At the conference workshop I asked the participants yes/no questions 

about their remit, whether they had been to the Cifra Palota before and if they 
had seen the temporary exhibition. I then asked them to discuss their imp-
ressions of the activity. Why might it be positive or negative for the museum 
educator and the adult participants on an interactive tour? 

Workshop participants felt it might be a good way to assess visitors’ know-
ledge and interests as museum educators should not assume anything about 
their previous experience. The activity also allows tour guides to shorten the 
distance between themselves and the visitors. Participants suggest not as-
king any factual questions with one correct answer or anything too personal. 
Some really liked the activity, feeling it would help create a positive atmosp-
here as the visitors feel that the museum and its personnel are truly interested 
in them as individuals and that it also helps develop group cohesion. If there 
are some visitors who do not want to join in the activity, other people in the 
group might encourage them. In addition, the guide can use this as a baseline 
to see if those hesitant at the beginning join in later.
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Gonda Zoltán: A jámborság szemben a bűnökkel. 
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The next activity introduced the topic of the temporary exhibition, The 
Seven Deadly Sins – In the footsteps of Hieronymus Bosch. I gave each pair a list 
of the seven deadly sins (pride, greed, lust, envy, gluttony, wrath, sloth) and 
asked them if they were still relevant and whether they would like to add any 
others to the list. When analysing the activity, participants felt giving a list 
safeguarded against the visitors feeling uncomfortable if they happened not 
to know what the seven deadly sins are and would give visitors a chance to 
talk about their own ideas in a non-threatening environment. Workshop par-
ticipants worried that the topic was a sensitive one and that disagreements 
might arise between visitors. Museums in the United Kingdom and in the 
United States address controversial topics as many museum staff feel that 
as a cultural and educational institution it is their responsibility to respond 
to issues in society. Since the call for entries for the exhibition asked cont-
emporary Hungarian artists to reflect on Hieronymus Bosch’s painting The 
Seven Deadly Sins and the Four Last Things, museum educators interpreting 
the exhibition would need to find appropriate ways to address the main topic 
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of the show. Which four „sins” would delegates add to the list? Intolerance, 
selfishness, addiction and manipulation. 

The third activity provided a quick transition from setting the stage to loo-
king at and talking about a work of art on display. For the conference work-
shop I adapted an activity I have used for works from Vasarely’s Belle-ilse 
period. The task allows visitors to quickly make two compositions, discuss 
them and then compare them with two of Vasarely’s compositions. As Vasa-
rely was inspired by the seashore on Belle-isle, at the Vasarely Museum I ask 
visitors to take a coloured oval if they usually take home pebbles or shells 
they find at the beach and a black one if they tend not to. I then ask them to 
place the coloured ovals on one sheet of A4 paper and the black ones on an-
other. We discuss why people placed their oval in a particular place and how 
satisfied they are with the composition. Then we compare the compositions 
with ones on display by Vasarely. At the conference workshop I asked the 
participants if they prefer to use a pre-cut shape or cut out their own. When 
they had a shape, we walked to the exhibition and delegates placed their 
shape on a piece of black paper. We spoke about the group composition they 
made then compared it with the painting, P(Piety against the Sins) by Zoltán 
Gonda. Many participants felt that they could use a similar activity with an 
object in the collection at the museum where they work. As they compared 
their composition with the one on display, they realised how much of the pa-
inting they could decipher based on just looking at it and sharing what they 
saw. In addition, they understood that their group composition provided a 
vehicle for their active participation and also allowed the museum educator 
to provide any background information about the work which the visitors 
might not know or be able to deduce from just looking at it.

Participants were concerned that including interactive activities would 
take time away from giving visitors information about the museum and the 
objects on display. We ran into the same problem during the workshop. Whi-
le the activities did not take too much time, the conference participants sha-
red their ideas with each other in pairs for several minutes and had many 
ideas to contribute to the group discussion. In addition, I reflected on their 
concerns and gave examples from my own practice. Therefore, the workshop 
ended before they had a chance to see the exhibition or brainstorm ideas. Was 
the time well spent? Should we have rushed through for the sake of „doing 
more”? Years ago, I would have stuck to my schedule. On interactive tours I 
include time for reflection and as a result I have become less worried about 
„covering” the topic. Instead I hope to provide a time, place and atmosphere 
to uncover it with the adults on the tour.
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JÓKUTHY EMESE
marketing csoportvezető
SZIKOSSY ILDIKÓ

főmúzeológus
(Magyar Természettudományi Múzeum)

Időutazás évszázados rejtélyekkel 
– Küzdelem a múzeumi kripta tetszhalottjának 

kiszabadításáért

Absztrakt
A programok lehetővé teszik, hogy a kortárs művészet tanítása mindenki szá-
mára elérhető legyen. 

Olyan innovatív módszertani megoldásokat kínálnak, amelyek ezentúl 
nem kizárólag kortárs művészeti intézményekben valósulhatnak meg. 

A módszer újdonsága abban áll, hogy nem lineárisan kezeli a művészetok-
tatásban megjelenő tartalmakat (nem művészettörténeti és nem ikonográfiai 
elemzéssel közelít a művekhez), hanem tágabb kontextusban, a képelmélet, 
vizuális kultúra nézőpontjából.

Alapja egy mikrosite működtetése, melynek segítségével olyan hálózatot 
hozunk létre, melyben konkrét szaktudás nélkül is barangolhatunk – ugyan-
akkor ebben a hálózat-alapú rendszerben a szakmai és történeti tartalmakhoz 
is hozzáférhetünk.

Nem kizárólag a szakma számára kínálunk módszertani technikákat, ha-
nem elősegítjük a kortárs művészet közérthetőségét, a mindennapi kultúrába 
való beágyazottságát.

A programelemek kidolgozása és hasznosítása párhuzamosan zajlik, hi-
szen a módszertant a gyakorlatban már alkalmazzuk az FMC múzeumpeda-
gógia óráin.

Mindemellett 2018 tavaszán megszerveztük a ’Láthatatlan jelenlét’ című 
kiállítást. A tárlat kiindulópontja három műalkotás és a köréjük szerveződő 
problémafelvetések, melyek újabb műtárgyakra reflektálnak.

Az újszerű megközelítéssel a legfontosabb célunk a hálózatban, komplex 
témákban való gondolkodás elősegítése diákok, tanárok, múzeumpedagógiát 
tanulók számára.
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Rekonstrukciós feladat előkészítése. 

A fiatal generációk megváltozott kulturális fogyasztási szokásai olyan új igé-
nyeket támasztanak a múzeumok felé (is), amelyekre láthatóan nem elég a 
megszokott módon, a bevált eszközökkel reagálni. A Magyar Természettudo-
mányi Múzeum ezért olyan szolgáltatást hozott létre, amely új személettel, új 
célcsoportnak nyújt piacképes szabadidős szórakozást oly módon, hogy köz-
ben a múzeum sajátosságaira építve értéket közvetít. Az új szolgáltatás a mú-
zeumban, múzeumi tárgyakkal és múzeumi szaktudásra támaszkodó játék-
koncepcióval kialakított két különböző témájú szabadulószoba. A koncepció 
kialakításánál alapvető volt, hogy a játékok a gyűjteményi háttérre épüljenek. 
A gyűjtemények jelentősége, a hozzájuk kapcsolódó tudás, tudományos gon-
dolkodás így közel kerül a résztvevő játékosokhoz. Fontos szempont volt, hogy 
nyereséges szolgáltatást hozzunk létre, ezért a marketingszemlélet a tervezési 
folyamat kezdetétől a megvalósításig hangsúlyos szerepet kapott. Az előadás-
ban egyrészt a szobák létrehozásának főbb szempontjait, körülményeit mutat-
juk be, másrészt ízelítőt adunk az embertani témájú szabadulós játékunkból is. 

A jelenlévők egy időutazáson vesznek részt a XVIII. századba, ahol év-
százados rejtélyeket kell megfejteniük. Kipróbálhatják, hogy valódi csontok, 
antropológiai segédanyagok és logikájuk segítségével, vajon ki tudnák-e sza-
badítani a múzeumi kripta tetszhalottját, vagy szörnyű kínhalált szenvedne...
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„SZABADULÓSZOBA” A MAGYAR 
TERMÉSZETTUDOMÁNYI MÚZEUMBAN  

– természettudományos ismeretátadás egyedi, 
modern interaktív játékélményen keresztül

Hiteles tudásközvetítés a gamification eszközével, eredeti gyűjteményi tár-
gyakkal, autentikus, mind a játékhoz, mind a múzeumhoz szervesen illő mi-
liőben fiatal felnőtteknek.

A természettudományos (természetrajzi és antropológiai) tematikájú múze-
umi szabadulószoba

– tudást közvetít
– a kialakított tematika, a gyűjteményi tárgyak, a megvalósítás módja (já-

ték) révén testközelből mutatja be a hármas múzeumi funkciót egyszer-
re: mind a tudományos kutatás, a gyűjtemények jelentősége kibomlik 
a játékos feladatmegoldás (gamification) mint múzeumpedagógiai esz-
köz felhasználásával, kiállításként is értelmezhető, de mindenképpen 
egyedi, múzeumi, látványgyűjteményi környezetben valósul meg.

(Körüljárandó kérdések: Miért pont szabadulószoba? Hogyan találkozik ez a 
szolgáltatás az Y és Z generációs élmény- és kultúrafogyasztási igényeivel? 
Hogyan jön / jöhet létre tudás- / kultúraközvetítés?) 

A hazai szabadulós játékok a következő alapelvekhez igazodnak:
•	 adott egy, valamilyen játéktémához igazodó, vagy történelmi kort hite-

lesen képviselő, különleges atmoszférájú tér 
•	 adott egy kisebb létszámú (általában 2–6 fős) csoport
•	 a csoport számára adott egy meghatározott cél (ami általában a kijutás 

vagy nyomozás), amelyet a szobában található eszközök, feladványok, 
rejtvények segítségével lehet elérni

•	 a tér zárt, tehát a játékosok csak akkor tudnak kijutni, ha a feladatokat 
megoldották

•	 a feladatok megoldására előre meghatározott időkeret (általában 60 
perc) áll rendelkezésre, melynek múlását a játékosok folyamatosan fi-
gyelemmel kísérhetik

•	 a játékosoknak lehetőségük van külső segítséget igénybe venni, melyet 
egy moderátor biztosít; a játékot a moderátor egy kamerán keresztül 
folyamatosan nyomon követi

•	 a feladatok, rejtvények megoldásához lexikális tudás nem szükséges, 
minden, amire szükség van, megszerezhető a térben elhelyezett kellé-
kek igénybe vételével
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•	 a játékosok folyamatosan foglalhatnak időpontot a szobákba
•	 egy szoba csak egyszer játszható végig, hiszen a rejtvények megisme-

rése után elveszik az ismeretlen érdekessége; ebből kifolyólag a szaba-
dulós játékok nem konkurensei egymásnak

Az egyéni képességekre és társas kompetenciákra egyaránt épülő szaba-
dulószobás játékok vonzereje elsősorban abban áll, hogy a résztvevők a pasz-
szív befogadás helyett aktív részesei egy színpadszerű közegnek, aktív ala-
kítói a játék menetének, mindezt közösségben, együttműködve tapasztalják 
meg. A jól megvalósított játékban vonzó, de nehezen elérhető cél van kijelöl-
ve egyedi történeti keretben. Fontos, hogy egyensúlyban legyen a probléma-
megoldás nehézsége és az elérhető siker, ami megfelelő motivációt biztosít a 
játék folytatásához és élvezetéhez. Annak érdekében, hogy a cél semmilyen 
szempontból ne tűnjön elérhetetlennek és távolinak, és a játékosok ne adják 
fel a feladatot, ne váljanak érdektelenné, a játékok kisebb, közeli részcélokra 
darabolódnak. A szakaszolt jutalmazó mechanizmusok beépítésével a játék 
így folyamatos kihívást és sikerélményt nyújt egyszerre. Ezáltal még a végső 
cél elérése sem feltétlenül szükséges: sokan ezt nem tudják időben teljesíteni, 
mégis elégedetten távoznak a játék után.

Kutatás a koponyák szobájában, napvilágnál.
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A szabadulós játék nem csupán élményekben gazdag, közös időtöltés. Mi-
vel csapatmunkán alapul, fejleszti az együttműködési készséget, és hatékony 
kommunikációra ösztönöz. A különféle feladványok mind a kreatív, mind a 
logikus gondolkodásra jó hatással vannak. Az időkeret fokozott koncentráci-
ót és figyelmet igényel, aminek köszönhetően a játék alkalmas lehet bizonyos 
tudásanyag átadására, önálló feldolgozására, valamint fejlesztő hatással van 
a hatékony munkavégzésre is. Az ismeretlen megfejtése, az egyre ketyegő 
óra és a kibontakozó ismeretanyag mind-mind olyan lelkiállapotot idéz elő a 
játékosnál, amely a csapatépítés mellett az önismeret fejlesztésére is szolgál-
hat, és a megszerzett ismeretek is hatékonyabban rögzülnek.

A NETGENERÁCIÓ MEGSZÓLÍTÁSA 
– SZABADULÓSZOBA A MÚZEUMBAN

A múzeum tudás-és kultúraközvetítő szerepe e célcsoport esetében igen ke-
véssé érvényesül hagyományos eszközeinkkel, a múzeum szabadidős tevé-
kenységeik és kulturális fogyasztásra vonatkozó igényeik halmazán kívül 
esik. A múzeum által nyújtott tartalmakat jobbára érdektelennek tartják. 

Kissé felszabadultabban…
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Valójában azonban arról lehet szó, hogy a hagyományos értelemben vett 
múzeumi időtöltés nem kelti fel érdeklődésüket. A múzeumnak tehát nincs 
könnyű dolga, ha ismeretátadás és élményszerzés terén fel akarja venni a 
versenyt akár az internettel, akár más kulturális szolgáltatóval vagy szaba-
didős tevékenységet kínáló szereplővel, pedig az általa kínált tartalmak van-
nak annyira érdekesek, hogy megfelelő eszközökkel e réteg érdeklődését is 
felkeltsék, igényeit kielégítsék. 

A múzeumnak tehát alkalmazkodnia kell a célcsoport életmódjához, 
kommunikációs szokásaihoz, kulturális fogyasztási szokásaihoz, szabadidős 
igényeihez, motivációihoz, és ezt csak a korábbitól gyökeresen eltérő, a tu-
dásközvetítés innovatív módjain keresztül, célzott programokkal lehetséges. 

A szabadulószoba koncepciója éppen a netgeneráció sajátos attitűdjére és 
motivációs struktúrájára épít. Létrehozásának célja, hogy a múzeumba nem 
járó fiataloknak felkeltse az érdeklődését azáltal, hogy lehetőséget teremt 
az élményszerzésen és szórakozáson keresztül történő, interaktív tanulásra. 
Kultúra- és tudásközvetítő szerepe tehát indirekt módon, de célzottan érvé-
nyesül egy olyan korosztály számára, amelynek elérése hagyományos mó-
don jóformán lehetetlen.

A rejtélyes munkaláda.
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GYÖRGY GABRIELLA 
múzeumpedagógus és
KASSAI HAJNAL 

általános igazgató-helyettes
A Ferenczy Múzeumi Centrum két kortársítója

Kortársítás –  A kortárs képzőművészet 
módszertani központja Szentendrén

„Minden mindennel összefügg, ez mindig is így volt, és 
ha egyszer az ember felfedezi az első kapcsolatot az emlékek 
között, az olyan, mintha ledöntené az első dominót.” 

(Stephen King)

A szentendrei Ferenczy Múzeumi Centrum kiállítási stratégiája 2015-től új 
irányt vett.

Építve a város képzőművészeti hagyományaira, melynek meghatározó 
alakjai a 20-as években települtek a Régi Művésztelepre, majd a 40-es évek-
ben itt alkottak az Európai Iskola tagjaiként, s még később, a 70-es években 
szervezték a Vajda Lajos Stúdió akcióit, a súlypontok ismét a kortárs kép-
zőművészetre terelődnek.

A törekvés másik meghatározó kiindulópontja, hogy ma is mintegy két-
száz képző- és iparművész él és alkot a Dunakanyar legnépszerűbb települé-
sén – számos galéria, kiállítóhely, műhely és alapítvány színesíti a művészeti 
couleur locale-t.

A harmadik fontos alappillér pedig, hogy a múzeum gyűjteményének tör-
zsanyagát főleg modern és kortárs alkotások teszik ki. Ezeknek a 2017-től tar-
tó folyamatos digitalizációja lehetővé teszi a szélesebb körű, többszempontú, 
múzeumi foglalkozásokba is beépíthető feldolgozást; ugyanakkor a digitá-
lis nemzedék számára egyszerű, kézzelfogható, kényelmes tájékozódást és 
rendszerezést biztosít.

Az új koncepció megvalósításával a múzeum szélesebb perspektívába 
emeli a szentendrei kortárs képzőművészetet térben és időben egyaránt, idő-
ről időre helyzetbe hozva a gyűjtemény klasszikus és modern alkotóit is. A 
meglehetősen ambiciózus terv – hogy kiállításaival és kapcsolódó program-
jaival Szentendrét ismét a Képzőművészet Fővárosává emelje – egyik meg-
határozó eleme az idei évben immár harmadik alkalommal megrendezett Art 
Capital kortárs művészeti fesztivál.
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A feladat szép és nemes, de korántsem egyszerű! Ha egy intézmény azt az 
utat választja, hogy javarészt kortárs képzőművészetet mutat be, szükséges 
felkészülnie arra is, hogy segítséget nyújtson annak megértetéséhez, interp-
retálásához. A kortárs képzőművészettel kapcsolatban gyakran hangzik el a 
szinte már szállóigének tekinthető mondat: Ilyet én is tudok! Számos alkalom-
mal halljuk a kritikát, hogy a kortárs öncélú, kevéssé érthető. 

A legtöbb intézmény, mely nagyobb számban szervez kortárs művészeti 
kiállításokat, felismeri a felelősséget és érzékeli a látogatók igényét az ismere-
tátadó eseményekre. Érzékenyítő programokat szerveznek, melyeket művész-
beszélgetések, társművészeti események – koncertek, előadói estek, irodalmi 
találkozók – kísérnek. Az effajta projektek azonban sok esetben inkább azt a 
képzetet erősítik, hogy a kortárs trendi, menő, különleges. Nem segítik kifeje-
zetten, vagy csak részben támogatják az alkotások és alkotói törekvések meg-
értését, a jelrendszerben való hozzáértő eligazodást, az utalások felfedezését.

E gondolatok mentén indította útnak a Ferenczy Múzeumi Centrum 
KoRtáRSÍtáS című projektjét, melynek célja, hogy olyan többszintű is-
meretátadási rendszert dolgozzon ki, amely módszertani szempontból pél-
daértékű lehet más múzeumok, múzeumpedagógusok, pedagógusok és pe-
dagógiát tanuló egyetemisták számára egyaránt. A speciálisan kidolgozott 

Kiállítás bejárat
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interpretációs programokkal pedig segítséget tud nyújtani más intézmények 
számára, hogy az évente mintegy ötven, e témában létrejövő kiállítást tovább 
népszerűsíthessék.

Ami pedig a Képzőművészet Fővárosa pozíciót illeti: a cél akkor valósul-
hat meg, ha az intézmény képes látogatók ezreinek figyelmét magára irányí-
tani, képes élményt adni és értő közönséget szervezni maga köré.

MÚZEUMI FOGLALKOZÁSOK – 
WWW.KORTARSITAS.HU – KIÁLLÍTÁS KAMASZOKNAK 

– MÓDSZERTANI KONFERENCIA

A KORTÁRSÍTÁS projekt több elemét már kidolgoztuk, és folyamatban van 
számos további, a kortárs képzőművészet értelmezését segítő program elin-
dítása, melyek reményeink szerint a múzeumot a kortárs képzőművészet in-
terpretációjának egyik kiemelt módszertani központjává emelhetik a jövőben.

A kortárs képzőművészeti alkotásoknak nincs régiségértéke, történeti 
múltja. Saját jelenünkről mutatnak reflexiókat, saját korunkra és saját he-
lyünkre kérdeznek rá, ezáltal önreflexióra késztetnek, saját nézőpontjával 
szembesítik a befogadót. 

Fülöp Gábor: Grundufo
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Kiállítás – interaktív fal

Kiállítás – portréfal
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A műfajok sokszínűsége, az új médiumok használata pedig különösen 
vonzó lehet a digitális bennszülöttek, az Y és a Z generáció számára. E mű-
vek ugyanakkor mégiscsak részei a különféle történeteknek és kapcsolódnak 
a múlthoz: a művészettörténet, a kultúrtörténet és a vizuális kultúra részei. 
Programunk ezeket a kapcsolódási pontokat segít megtalálni.

Az intézmény gyűjteményének és kismúzeumi rendszerének jellegéből 
adódóan a múzeumpedagógusok rendszeresen tartanak több tudományte-
rületet összekapcsoló múzeumpedagógiai foglalkozásokat, ahol például a 
természettudományok, a helytörténet, a néprajz találkozik össze a modern 
és a kortárs képzőművészettel. Ezen programok célcsoportja elsősorban a 
„kortárs” múzeumpedagógusok és múzeumi szakemberek, akik általános és 
középiskolások számára mutatnak be kortárs műveket, kiállításokat, modern 
problémafelvetéseket és látásmódot.

A program kidolgozásába két olyan szentendrei középiskola kapcsolódott 
be, ahol a rajz és vizuális nevelés nem kap megkülönböztetett figyelmet, va-
lamint egy olyan általános iskola, ahol a képzőművészeti képzést hagyomá-
nyosan igen komolyan veszik – bár nem művészeti iskola. 1 

A szervezők továbbá együttműködésre kérték a zebegényi Szőnyi István 
Emlékmúzeumot. Az intézmény, mint mentorált múzeum vett részt a pro-
jektben és a program segítségével lehetősége nyílt a Szőnyi Múzeum gyűj-
teményében található festményeket, illetve grafikákat kontextusba emelni a 
Ferenczy Múzeumi Centrum 12 kiinduló műalkotásával. Ezekre a párhuza-
mokra épül a zebegényi kiállítóhely új múzeumpedagógiai programja is.

A múzeumpedagógiai programot a két intézmény múzeumpedagógusai 
együtt vezették le a zebegényi Szőnyi István Általános Iskola összes felsős 
osztályában.

A KORTÁRSÍTÁS projekt egyik legfontosabb eleme a www.kortarsitas.
hu weboldal, amely kapcsolódási lehetőségeket vázol egy-egy tárgyhoz vagy 
műalkotáshoz. A vizuális kommunikáció és az esztétika alapvető kérdései-
hez rendeli hozzá a vizsgálandó tárgyakat, alkotásokat, és hálózatszerű kap-
csolódási pontokat mutat meg a vizuális kultúra alkotásaival. A kapcsolódá-
si pontok megtalálásán túl gyakorlati feldolgozási lehetőségeket is bemutat 
az adott tárgyhoz, alkotáshoz. A kreatív struktúra megmutatja, hogy lehet a 
képi kultúrában a lineáris helyett tematikusan, több útvonalon is elindulni, 
majd számtalan célhoz eljutni. A struktúra folyamatosan fejleszthető, bővít-

1 1. Váci Szakképzési Centrum Petzelt József Szakgimnázium és Szakközépiskola, Szent-
endre és II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Gimnázium. 2. Barcsay Jenő Általános Iskola, 
Szentendre
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Kiállítás társasjáték: REFLEXIÓK

Konferencia – művészetterápia 
workshop
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hető, és lehetővé teszi egy-egy múzeumi gyűjtemény teljes feldolgozását, a 
belső összefüggések feltárását – pedagógiai szempontból.2 

A kortárs alkotásokból álló hálózat – a műtárgyak összekapcsolásával – se-
gíti a megértést, elsősorban azok viszonyrendszerének bemutatásával. A mű-
vekhez való kapcsolódás nem művészettörténeti, hanem asszociációs alapú. A 
módszer tehát megengedi, hogy a felhasználó szabadon, fantáziáját és a múlt-
ban összegyűjtött tapasztalatait használva közelítsen az adott műalkotásokhoz.

A program kiindulópontja a Ferenczy Múzeumi Centrum gyűjteményé-
ben található tizenkét kortárs képzőművészeti alkotás. Ezekhez kapcsolód-
nak újabb magyar és külföldi alkotások – együtt láttatva mondanivalójukat. 
A háló végpontja minden esetben egy-egy óravázlat, melyet a pedagógus és 
a múzeumi ismeretátadó egyaránt szabadon használhat, sőt a programgaz-
dák a jövőben az újonnan keletkező, saját feldolgozási ötleteket szívesen be is 
építik az így folyamatosan bővülő műtárgy-networkbe.

A folyamat a következő lépésekből áll:
1. A kiinduló alkotás a felhasználó által a múzeumpedagógia foglalkozás 

során feldolgozni kívánt képzőművészeti alkotás.
2. A weboldal a vizuális kommunikáció és az esztétika alapfogalmain ke-

resztül segít elindulni. A felhasználó minden kiinduló alkotáshoz társíthat 
fogalmakat az asszociációk mentén, azaz több úton is elindulhat.

3. Az út első állomása olyan újabb alkotásokhoz vezeti, melyre szintén jel-
lemző az adott fogalom – függetlenül attól, hogy az alkotások milyen művé-
szettörténeti korszakba sorolhatók. Például egy díszes ókori vázától egy lépés-
ben is eljuthat akár egy 19. századi fotográfiáig vagy egy pop art alkotásig.

4. A felhasználó kiválasztja, hogy milyen összefüggésrendszerbe sze-
retné helyezni a kiinduló alkotást, azaz milyen tematikát rendel a foglal-
kozásához. 

Minden fogalomhoz, összefüggéshez óravázlatok kapcsolódnak, amely-
ben ötleteket, tippeket adunk az elméleti és gyakorlati feldolgozáshoz.

5. A weboldalként működő szolgáltatás linkeket is tartalmaz, melyek-
hez újabbak is adhatók, azaz a struktúra bővíthető a témákhoz kapcsolódó 
releváns website-okkal, valamint a témákhoz kapcsolódó net art művekkel – 
így válik módszertani gyűjteménnyé, széleskörű módszertani segédanyaggá.

6. A struktúrát a múzeumi szakemberek mellett diákok is használhat-
ják, így néhány lépésben széleskörű információhoz juthatnak.

2 A csatolt infografika vizuálisan is bemutatja a struktúrát.
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Így tehát, ha egy kortársban kevésbé jártas múzeumpedagógus kolléga 
vagy kurátor kiválaszt néhány műtárgyat, a kortarsitas.hu oldalon megke-
resheti a kapcsolódó hálózati elemeket, és máris egy olyan összefüggésrend-
szer bontakozik ki előtte, amely élvezhetővé és könnyen érthetővé teszi az 
intézményben bemutatandó tárlatot.

A program célja: 
Az elmúlt évek szakmai találkozói rávilágítottak arra, hogy a kortárs kép-
zőművészet átadása során kulcsfontosságú lépés a szituációba való belehe-
lyezés gyakorlata. Az elméleti és gyakorlati foglalkozások keretei hasonlóak, 
a felvezetések módszertana azonban meglehetősen különböző és gyakran 
igen problematikus – ebben szeretne a program további eligazítást nyújtani. 

A program gyakorlati célja, hogy segítse a múzeumpedagógusokat és 
pedagógusokat kidolgozni bármely kiállítás bármely műtárgyának értel-
mezési folyamatát; segíti továbbá a módszertanilag szakszerű és élményt 
adó múzeumi ismeretátadást.

A program segíti és bátorítja – egyben mentorálja – azon kiállítóhelyek 
szakembereit, akik helyzetükből adódóan járatlanabbak kortárs művek, kiál-
lítások szervezésében, ezért gyakran nem vállalják fel a környezetükben élő 
és alkotó kortársak felkutatását és bemutatását.

További cél az esélyegyenlőség megteremtése az eltérő szociális hátterű 
gyerekek körében, valamint az ismeretbővítés a múzeum nem-formális és 
informális oktatásba történő intenzív bevonásával; a különböző típusú mú-
zeumpedagógiai foglalkozások lehetővé teszik a NAT által kiemelten kezelt 
kommunikációs, narratív, döntési, lényegkiemelő, életvezetési, együttműkö-
dési, problémamegoldó, komplex információk kezelésével kapcsolatos kulcs-
kompetenciák fejlesztését.

LÁTHATATLAN JELENLÉT – KÍSÉRLETI KIÁLLÍTÁS 
KAMASZOKNAK, DE NEM CSAK NEKIK 3 

A KORTÁRSÍTÁS program mentén jött létre a Láthatatlan jelenlét – kísérleti 
kiállítás kamaszoknak, de nem csak nekik című módszertani kiállítás.

A tárlat címe több dologra is utalt: egyrészt a művészetközvetítő munkára, 
ami akkor működik jól, ha a látogató számára láthatatlan a közvetítés miként-

3 2018. április 26. – május 27., Barcsay Múzeum, Szentendre. A kiállítást a 4 hét alatt 2373 fő 
látogatta meg, ebből mintegy 1300 diák, akik nagyrészt csoportban érkeztek. 
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je; ha saját, belső tapasztalásként és élményként éli meg a művekkel való talál-
kozást. Másrészt pedig azt igyekezett megmutatni, hogy a kortárs képzőmű-
vészet igenis közel áll mindenkihez.4 A kiállítás kiindulópontja három kortárs 
műalkotás volt: Ásztai Csaba, Tóth Eszter és Vincze Ottó egy-egy alkotása.5 

A közös gondolkodás a Ferenczy Múzeumi Centrum saját gyűjteményé-
ben lévő alkotásokon keresztül indult el. Bár főként szentendrei művészek 
munkáit mutatta be, hasonló kiállításnak és hasonló értelmezési folyamat-
nak bármely kortárs (sőt akár nem kortárs) műalkotás a tárgya lehetne. 

Az értelmezés alapja mindig az átélés: egy bizonyos mű megérinti a láto-
gatót, valamiért megtetszik neki, szereti és eszébe jut róla egy másik műalko-
tás, arról még egy, meg még továbbiak… Így hozza létre a műtárgyak saját 
hálózatát, melyben minden egyes műalkotás kapcsolatban van legalább egy 
másikkal, de akár mindegyik össze is köthető mindegyikkel. A tárlat a három 
műtárgy mentén – e képzettársítási játékkal – a képzőművészethez kapcso-
lódó fogalmakat és folyamatokat mutatott be úgy, hogy közben a miértekre 
a látogatóval együtt kereste a válaszokat. A cél tehát nem az volt, hogy a ki-
állítás rendezői megmondják a művekről a „tutit”, hanem sokkal inkább az, 
hogy a feladatokon, kapcsolódásokon keresztül a kamaszok maguk találják 
meg az alkotások értelmét.

A kiállítás azért lehetett sikeres, mert lehetőséget adott arra, hogy min-
den látogató megtalálja a művekben a saját gondolatait, érzéseit – és közben 
észrevétlenül fogalmakat, alkotási módokat tanult, gondolkodási módokat 
ismerhetett meg. Észrevétlenül sajátíthatták el a kortárs képzőművészeti mű-
fajokat: a festmény, szobor és fotó fogalma mellett a látogatók találkoztak az 
objekt, a parafrázis, a videóinstalláció, vagy épp a konceptuális művészet megha-
tározásával.

4 A látogató legtöbbször bele sem gondol abba, hogy milyen erősen van jelen a kortárs 
képzőművészet hétköznapjainkban. A világ, melyben élünk, számos olyan jellel, szimbólummal 
van teli, melyeket a kortárs képzőművészet motívumként vagy közvetítőként használ; tovább- 
vagy újragondol; bizonyos esetekben a kortárs képzőművészetből kerül át a design, a divat, a 
marketing világába. 
5 Ásztai Csaba: Ádám és Éva című festményén egyáltalán nem találjuk a konkrétan meg-
nevezett emberpárt. 

Tóth Eszter: Kinn a bárány, benn a farkas című video installációja egy szék, melyre nem 
tudunk leülni, és minél tovább nézzük a videót, annál nyomasztóbb érzésünk támad: Hol a 
bárány? Hol a farkas? 

Vincze Ottó: Magyarázat című munkája pedig sok mindent üzen nekünk, de éppen a 
magyarázat marad el…

Mindhárom alkotásban találunk valamit, ami hiányzik. A hiányérzetünket és a nyugtalanító 
érzésünket a sok kapcsolódó műalkotással igyekeztünk enyhíteni.
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Mindemellett fontos szerepet kapott a reflexió6 lehetősége a speciálisan 
ebbe a kiállítótérbe készült társasjátékon keresztül, melyben a csoportok, 
baráti társaságok vagy családok érzékenyítő és megfigyeltető kérdéseken 
keresztül, kötetlen formában dolgozhatták fel a kiállításban látott, hallott 
érzéseket, benyomásokat, tapasztalatokat. A feladatok közül csak néhány: 
Hogyan magyaráznád meg egy földönkívülinek, hogy mi a művészet? Hogyan ma-
gyaráznád el egy vak embernek, hogy milyen színű a naplemente? Mutogasd el, hogy 
milyen, amikor valaki szenvedélyes!

„KORTÁRSÍTÁS 2.0” AZAZ „CONTEMPORARY? 
JUST DO IT!” 

A kortárs képzőművészet múzeumpedagógiája módszertani 
konferencia – nemzetközi kitekintéssel

A Ferenczy Múzeumi Centrum 2016-ban, az országban elsőként, megrendez-
te a kortárs művészetek múzeumpedagógiájának konferenciáját, ’KoRtáR-
SÍtÁS 1.0’ címmel. 

A magyarországi, kortárs képzőművészet-közvetítéssel foglalkozó szak-
emberek többféle intézményi struktúrából érkeztek. Az állami múzeumi 
keretek között zajló munkán kívül bemutatták a kereskedelmi galériában, a 
felsőoktatásban, a civil keretek között, illetve az intézményen kívüli művé-
szetközvetítés módszereit is. 

2018. június 19-én került sor a sorozat második állomására – immár nem-
zetközi kitekintéssel.

A szervezők fontosnak tartották, hogy a szakma a hazai példákon túl 
megismerhesse a környező országok megközelítéseit, új inspirációkat kapjon 
Közép-Európa nagyobb intézményeinek gyakorlataiból.

6 „REFLEXIÓ: A kortárs művészet nem egyenlő a kortárs szó hétköznapi jelentésével. 
Minden olyan mű kortárs, amely kortárs témára reflektál. Ezért hiába festek meg egy jó portrét 
a macskámról, attól, hogy ebben a korban élek, még nem lesz kortárs mű – valami más, valami 
plusz kell hozzá.
Az egyik legfontosabb kérdés, hogy ki mondja meg, valóban reflektáltam-e egy kortárs 
témára? Benne van-e ez a valamilyen plusz? Ki mondja meg, mely művek a kortárs művek?

Miközben a kortárs művészek kortárs témákra, problémákra reflektálnak, vagy kortárs 
kérdéseket tesznek fel, ezek a művek ugyanúgy részei a vizuális kultúra történetének, a képek 
történetének, tehát akár a világ összes régi és új képére is utalhatnak, így régi problémákat is 
újra felvethetnek...” (a kiállítás falszövege)
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A hívó szó ezúttal a SZITUÁCIÓBA HELYEZÉS volt, ami nem csupán a 
múzeumpedagógiai foglalkozás módszertani eleme, hanem sokkal mesz-
szebbre vezethet: elvihet minket akár az intézményi szintű „motivációs” 
technikákig is.

A konferencián 15-20 perces módszertani előadások hangzottak el, me-
lyekben a múzeumok képviselői a saját intézményükben zajló pedagógiai 
programokra fókuszálva bemutatták jól bevált, speciális, innovatív módsze-
reiket és kezdeményezéseiket. 

A 2016-ban megszervezett első tanácskozás tapasztalatai megmutatták, 
hogy a résztvevők – előadók és hallgatók egyaránt – az elméleti előadásokon 
túl igénylik a gyakorlati feladatokat is, ennek megfelelően az idei konferencia 
délutáni workshopjai elsősorban gyakorlaton alapultak.

A hallgatóságba múzeumpedagógusok, múzeumpedagógus-hallhatók, 
andragógia-hallgatók, művészetpedagógusok és tanárok érkeztek.

A KORTÁRSÍTÁS egy immár két éve folyamatosan építkező többszintű 
programsorozat, melynek elemei a klasszikus múzeumpedagógiai foglal-
kozásokon túl nyomtatott és online segédanyagok; speciális családi napok; 
szakmai konferenciák és workshopok; kísérleti kiállítások; képzések és egy 
sajátos, oktatást segítő weboldal. 

A hangsúly minden esetben az interpretáció módszertani elemein nyug-
szik. A kollégák nem foglalkozástípusok adaptálására törekszenek, hanem 
a műalkotások üzeneteit és a jelrendszereket a legjobban átadni képes tevé-
kenységeket dolgozzák ki.

Kortársítás 2.0 konferencia workshop asszociációk



195

Tóth Eszter: videoinstalláció és kapcsolódó alkotások

Vincze Ottó: Magyarázat
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A törekvés nem öncélú, nem csupán a saját kiállítások interpretációját se-
gíti, hanem célja, hogy az érdeklődő múzeumoknak és múzeumpedagógu-
soknak átfogó ismereteket, inspirációkat adjon.

A www.kortarsitas.hu weboldal 2018. október 1-től szabadon felhasznál-
ható és adminisztrátorunk segítségével közösen bővíthető.
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DR. HORVÁTH NÓRA
filozófus, egyetemi adjunktus

(Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere János Kar, Győr
Bölcsészettudományi- és Humánerőforrásfejlesztési Tanszék)

Vizsgálódások a múzeumi tabu-reprezentáció 
elméletéhez kapcsolódóan

Absztrakt: 
Bár Hans Belting szerint a tabuktól való megszabadulás, amelyért a modern-
ség annak idején síkra szállt, értékét vesztette, amióta a művészet már senkit 
nem provokál, a gyakorlati példák ennek gyakran ellentmondanak. A moder-
nség vagy a posztmodern szemlélet sem tudott oly erős hatást gyakorolni a 
hétköznapi gondolkodás szintjén, hogy a széles közönség ne érezne időről 
időre felháborodást bizonyos műalkotások vagy művészeti produkciók lát-
tán. Előadásomban az elmélet, az elmúlt évek pozitív múzeumi gyakorlatai, 
és formabontó kiállítások példáján szeretném bemutatni, hogy hogyan állunk, 
vagy kellene hozzáállnunk teoretikusként vagy múzeumlátogatóként az oly-
kor első hallásra (és látásra) meghökkentőnek tűnő, de valójában a tanulást 
elősegítő programok befogadásához, ugyanakkor arra is kitérek, hogy milyen 
érdekek és célok motiválják a múzeumi kurátorokat, igazgatókat, hogy elkö-
teleződjenek a tabureprezentáció mellett.

Fiona Cameron és Lynda Kelly szerkesztésében 2010-ben jelent meg először 
a Cambridge Press gondozásában a Hot Topics, Public Culture, Museums1 című 
kötet, mely nemzetközi kitekintést nyújt a múzeumi szakemberekben felme-
rülő, tabu-reprezentációhoz kapcsolódó elméleti és gyakorlati kérdésekkel 
kapcsolatban. A könyv előszavában Elaine Heumann Gurian nagy figyelmet 
fordít az ún. klasszikus (általa klasszicistának nevezett), és az újító szándé-
kú múzeumok szétválasztására azon morfondírozva, hogy miért nincs meg 
bizonyos döntéshozókban a bátorság a változtatáshoz. Az ízelítőből nem 
derül ki, hogy sokszor milyen összetett politikai és gazdasági szándékok 

1 Fiona Cameron and Lynda Kelly (ed.): Hot Topics, Public Culture, Museums, Cambridge 
Scholars Publishing, 2010.



198

tartanak kézben egy-egy intézményt, melyek miatt az igazgatói szándék 
sokszor messze nem elég egy strukturális és koncepcionális átalakuláshoz. 
Különösen problematikus a helyzet Magyarországon. Mindannyian emlé-
kezhetünk a Kiscelli Múzeum művészettörténetet író, nagy hatású Hermann 
Nitsch kiállítására 1999-ből, melynek utóhatásai több évtizednyi csúszással 
bár, de iskolapéldaszerűen reprezentálták a művészet (nem)szabad állapotát 
és Hans Belting fent említett kijelentésének cáfolatát. A rendszerváltás utáni 
fiatal demokrácia politikai és kulturális élete nehezen összehasonlítható az 
Amerikai Egyesült Államok vagy Nyugat-Európa múzeumainak közegével, 
az eset azonban mementóként szem előtt tartandó. Rudolf Schwarzkogler 
bécsi akcionista művész performanszai után valóban azt gondolhatnánk Bel-
tinget erősítve, hogy művészettel provokálni már nem lehet, ehhez képest 
néha még teljesen ártalmatlan aktképek is cenzúra alá esnek bizonyos vidéki 
városaink kiállításain. Nagyon fontos kihangsúlyoznunk, hogy a provokáció 
nem összekeverendő a tabureprezentációval. Utóbbi esetében leggyakrabban 
éppen az a cél a kiállított műalkotásokkal, hogy lerombolják tabujellegüket, 
közelebb hozva őket a közönséghez, s hogy elinduljon a párbeszéd, mely a 
tolerancia és szolidaritás érzését erősítve segítheti bizonyos témák feldolgo-
zását, s ezáltal, az ismeretterjesztést. 

Mi számít valójában tabunak? A múzeumi szakirodalmakat figyelve jól 
látható, hogy az elmúlt években egyre jobban megnövekedett az igény az 
ún. „kényes” témák tálalásának módszertani kérdéseivel foglalkozó elemzé-
sek iránt. Fórumok és folyóirat-különszámok tűnnek fel a „múzeumi tabu” 
fogalmának vizsgálatára, s emellett az egyre inkább közösségi terekké váló 
múzeumok – elsősorban az Egyesült Államokban és Nyugat-Európában – 
olyan projektek szervezőivé kezdenek válni, melyek közérthető formában, fi-
gyelemfelkeltő stílusban dobják be a múzeum honlapjára látogató nézőknek, 
vagy a múzeum programjaira ellátogató közönségnek a társadalmat meg-
osztó vagy foglalkoztató témákat. A New Yorkban található The Museum 
of Modern Art, a MOMA R&D program keretében adott teret a tabukhoz 
kötődő diskurzusnak.2 Múzeumi szakemberek, antropológusok, újságírók 
vizsgálták a közönség aktív részvételének bevonásával, hogy melyek azok a 
témák, melyeket egy kulturális intézmény felvállalhat, vagy, hogy mi módon 
lehetnének nyitottabbak a múzeumok a vitás kérdések és az érzékeny témák 
iránt? Részletekbe menően elemezték a kulturális intézmények szerepét és 
kötelességét a megértés elősegítésében és azon folyamatok elindításában, 

2 http://momarnd.moma.org/salons/taboos/ [2018. március 12.]
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melyek a társadalmi sokszínűség jegyében pártolják a konstruktív vitát és a 
tabunak minősített témák körüli feszültségek feloldását. Egyrészt tehát ren-
geteg kísérletnek lehetünk tanúi, másrészt pedig a kísérletekből nyert tapasz-
talatok – természetesen a lehető legeltérőbb nézőpontokból vizsgálva –kano-
nizálódnak, különböző elméleteken belül. 

A MOMA honlapja szerint tabutémának azok a témák számítanak, me-
lyek tárgyalása elől szívesen kitérünk, és nem kerülnek a szélesebb társadal-
mi rétegek látókörébe. Ez nem azt jelenti, hogy ezek nem lennének fontos 
témák valamilyen szempontból, csak éppen némi kellemetlenséggel járna a 
kibeszélésük – leginkább a szervező szervezetek számára – egy ún. nyílt tár-
sadalmi fórum keretében. Ezért lehet fontos a múzeumok belépése a törté-
netbe e ponton, melyek a köz érdekében, közösségi terekként, „biztonságos” 
hátteret nyújtva, keretet adhatnak a vitáknak és a párbeszédnek. Bizonyos 
esetekben olyan hatalmas terek/témák/kategóriák ütközhetnek, mint a szent 
és a profán, a nevetséges és a fenséges, az irracionális és az érzékeny stb. 
Előítéletek és babonák kerülhetnek terítékre, melyekből kizárólag innovatív 
irányokba szabadna továbblépni.3 A MOMA három előadót kért fel, hogy 
előadásaikkal vitát indítsanak a tabutémák kérdésében. Severin Fowlest, a 
Bernard College Antropológia Tanszékének professzorát, kinek kutatási te-
rülete a pre-modern vallásokhoz, az ember-tárgy relációhoz, a jelenkor ar-
cheológiájához és az amerikai őslakosság történetéhez kapcsolódik. Mona 
Eltahawy egyiptomi származású újságírót, aki arab és muszlim témákkal 
foglalkozik. A 18 napos forradalom alatt, mely megdöntötte Hosni Mubarak 
hatalmát, Eltahawy gyakran szerepelt a médiában – úgy emlegették, mint a 
nőt, „aki megmagyarázta Egyiptomot a nyugatnak”. Tom Finkelpearlt pedig, 
a What We Made: Conversations on Art and Social Cooperation szerzőjeként, és a 
a Queens Museum vezetőjeként szólították meg. A bevezető előadást Paola 
Antonelli4 tartotta, aki a honlapon megtekinthető videóban számos példát 
mutatott be olyan műalkotásokból, melyek a maguk idejében nagy vitát ka-
vartak, de a mai napig mérföldkőnek számítanak a művészettörténetben (pl. 
Balthus bizonyos festményei, Jeff Koons Cicciolináról készült képei, Demi 
Moore terhes fotója a Vanity Fair címlapján, Annie Leibovitz fotója 1981-ből 
Yoko Ono-ról és John Lennonról stb.) 

Nem szabad elfelejtenünk, hogy a tabuk kultúrafüggők, így sohasem ké-
szíthetünk teljes listát azokról a témákról, melyek bemutatása vagy propagá-

3 v.ö.: http://momarnd.moma.org/salons/taboos/ [2018. március 12.]
4 „Director of R&D and Senior Curator of Architecture and Design” v.ö.: http://momarnd.
moma.org/salons/taboos/ [2018. június 24.]
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lása, vagy puszta említése sértő lehet bárki számára. Ennek tudatában, de a 
csoportosítást mellőzve, Antonelli összeszedett pár témát, melyek véleménye 
szerint tabunak számítanak. Sajnos arról hosszabban már nem esett szó, hogy 
az említett témák múzeumi körülmények közti megjelenítése milyen formá-
ban segítheti a megértést, az érzékenyítést, vagy a figyelemfelkeltést – mert 
van, amiről azért kellene beszélnünk, hogy eltöröljük tabujellegét (pl. menst-
ruáció, szoptatás, meztelenség, abortusz, fegyverek, transz-szexualitás, ho-
moszexualitás, maszturbáció stb.), de a listában jócskán találunk olyanokat 
is, melyeket azért kellene kibeszélni, vagy bemutatni, hogy nagyobb bajokat 
előzzünk meg (pl. terhesség alatti alkoholfogyasztás, fegyverek, önostorozás, 
pedofília, rasszista beszéd stb.) A bevezető előadás tehát valóban inkább csak 
problémafelvetés volt, s olyanoknak szólt, akik egyébként is otthon vannak 
a témában, ismerik a tabureprezentáció kultúrtörténetét és jelentőségét. Se-
verin Fowles vállalta magára a tabu fogalmának tudományos, antropológiai 
megközelítését, Mona Eltahawy pedig az arab és muszlim kultúra tabuiról 
tartott érdekfeszítő előadást a közelmúlt tragikus, forradalmi eseményeinek 
tükrében.5 A szalon elindított valamit, a múzeum az élére állt valaminek, fó-
rummá vált, különösen azáltal, hogy minden videót és elemzést hozzáfér-
hetővé tett weboldalának látogatói számára. Ennél azonban tudományosabb 
formában is megközelíthető a probléma. 

Az egyik legfontosabb kérdés annak tisztázása, hogy miért is van szükség 
a tabutémák tárgyalására a kiállítótérben – Caleb Williams, a Sydney-i Justice 
and Police Museum kurátora, tabu-reprezentációnak szentelt átfogó tanul-
mányában6 hat teoretikus modellt mutat be a tabu múzeumi megjelenésének 
példázataiként, melyekből kiderül, hogy a „népoktató szándék” jóformán el-
törpül a múzeumok életbenmaradását célzó intézkedések, például a gazdasá-
gi alapú profiltervezés 21. századi kihívásai mellett. Williams rámutat, hogy 
a motivációk, gyakran még az egy adott kiállításon dolgozó csapat tagjaiban 

5 a történelemhamisítás, illetve a múlt tabusított témáival kapcsolatos múzeumelméleti 
problémákról lásd bővebben: Horváth Nóra: Futurelearn (Behind the Scenes at the 21st Century 
Museums): Egy brit távoktatási kísérlet a 21. századi múzeumok funkcióinak megismertetéséért 
az internetes közösségszervezés jegyében, In: Kurta Mihály, Veres Gábor, Verók Attila (szerk.): 
Múzeumandragógia és közösségszolgálat. Az V. Országos Múzeumandragógiai Konferencia 
válogatott anyaga. Eger: Eszterházy Károly Egyetem; Pulszky Társaság, Magyar Múzeumi 
Egyesület múzeumandragógiai tagozata, 2017. 51-62.o. (Múzeumandragógia; 6.)
6 Caleb Williams: Beyond Good and Evil? The Taboo in the Contemporary Museum: Strategies for 
negotiation and representation, In.: omj – openmuseumjournal. Australia’s only peer-reviewed 
online museum journal, vol.4. taboo,  http://pandora.nla.gov.au/pan/10293/20020120-0000/
amol.org.au/craft/omjournal/volume4/williams_ab.html és http://pandora.nla.gov.au/pan/ 
10293/20020120-0000/amol.org.au/craft/omjournal/volume4/williams.pdf [2018. június 18.] 
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is eltérőek, s akkor még nem is említettük a fenntartói, és egyéb elvárásokat. 
A könnyebb áttekinthetőség kedvéért, vegyük számba, hogy Williams véle-
ménye szerint melyek a legkönnyebben kimutatható szándékok a múzeumi 
tabureprezentáció felvállalása mögött:

1. Az első modellt az üzleti pragmatizmus körébe lehetne sorolni, vagyis 
egy olyan tervezőfolyamatról beszélhetünk, melyben a gazdasági ér-
dekek gyakorlatias érvényre juttatása összekapcsolódik egy gazdag 
kulturális tartalommal. Magyarul talán a brandépítés fogalma áll leg-
közelebb ennek a modellnek a lényegéhez. 

2. A második modell Lyotard és Baudrillard elméleteihez kapcsolódóan 
bemutatja, hogy a múzeumok miért vállalják fel szívesen a problema-
tikus témákat. Mintha a kurátorok felhagynának a világ megmagya-
rázására irányuló modernista projektekkel, és inkább a kulturális köl-
csönhatások felmutatása, a töredékesség és eklekticizmus értékei mellé 
állnának, a káosz, a mértéktelenség és a sokféleség elfogadásával. En-
nek a felfogásnak az eredményeként korábbi tabutémák lépnek be a 
kiállítóterekbe, mivel a posztmodern kritikai teória interakciót követel 
a változásokkal, és a „semmi sem tilos” elve irányítja a kurátori projek-
teket. 

3. A harmadik modell a múzeum Walsh-féle hegemóniaellenes / eman-
cipációs koncepcióihoz kötődően kontextualizálja a kurátori gyakor-
latokban bekövetkezett változásokat; az emancipatórikus múzeum 
elfogadja a posztmodernizmus hibriditását, de elutasítja annak pesz-
szimizmusát. Csak azért él a sokkoló eszközökkel, hogy a közönséget 
„felébresztve” utat adjon a kritikai szemléletnek és a dolgok mélyebb 
megismerésének. Az emancipatórikus múzeum otthona a feminizmus-
nak, ökológiának, anti-imperializmusnak, meleg- és leszbikus perspek-
tíváknak, és a társadalmi egyenlőséget elősegítő mozgalmaknak. Ez a 
fajta megközelítés elutasítja a rend pejoratív kihangsúlyozását és az 
egyoldalúság elnyomó kényszerét. Egy ún. nem-kényszerítő társada-
lom értékeiben bízva, az újrakezdést szorgalmazva pártolják a rekont-
extualizálást a régmúlt tabuival kapcsolatban. 

4. A negyedik modell a feltárás demokratikus jogához kapcsolódik: e pa-
radigma szerint a problémák nyílt feltárása előreviszi a társadalmat. 
Sokáig tiltva volt az egyház, a hadsereg, a rendőrség és egyéb meg-
határozó szervek és intézmények kérdőre vonása, de ilyen tabuk ma 
már nem lehetnek. Ez a modell azt hangsúlyozza, hogy jogunk van az 
igazsághoz, a kutakodáshoz, és a rejtélyek eloszlatásához. 
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5. Az ötödik modell a racionális felvilágosító tevékenység bázisaként ke-
zeli a múzeumot, mely a tudatlanság felszámolása ellen küzd, maga-
san képzett személyzettel, az oktatási cél mellett elköteleződve. 

6. A hatodik modell a nyugati típusú, centralizáló szemléletet elutasítva szá-
molja fel az egzotikus területek kirekesztő és lenéző jellegű megközelítését 
arra koncentrálva, hogy a tabukat a helyi kultúrából értelmezze, és ne a 
nyugati világ szemében „normálisnak” kikiáltott kategória szerint.7

A különböző modellek nem állnak távol egymástól, s még ha a felvilágo-
sodás eszméit követve harcol is egy múzeum a széles körű oktatásért és elfo-
gadásért, akkor sem tud talpon maradni az üzleti szempontok figyelembevé-
tele nélkül – ebben az esetben pedig már tudatosan kell figyelnie arra, hogy 
hogyan formálhatja az arculatát oly módon, hogy az a jövőben egyediséget 
kölcsönözzön a múzeumnak, mely eladhatóbbá, piacképesebbé, nyeresége-
sebbé teszi. Az átfedések tehát mindennaposak. Valamiféle társadalmi támo-
gatottságra szükség van, mikor egy új és rendhagyó múzeum kialakításán 
fáradoznak a szakemberek. Előfordul, hogy a teljes körű beágyazódás – úgy 
egy város kulturális életébe, mint a szűkebb környezetébe – évekig tart, a 
támogatói kör bővülése azonban meghatározó információ a kiállítások szer-
vezőinek. Jó példaként említhető például a berlini Schwules

Museum, mely egy 1984-ben, a Berlin Museumban megtartott kiállításból 
nőtte ki magát önálló kiállítótérré és közösségi térré.8 Az 1984-es Eldorado – 
the History, Everyday Life and Culture of Homosexual Women and Men 1850-1950 
című tárlat a maga 40.000 látogatójával már önmagában történelmet írt, még 
a nagy berlini múzeum keretein belül, de aztán jött az 1985-86-os előkészítés 
és az új múzeum megalapítása. Az LMBTQ közösség számára meghatározó 
kezdeményezés Berlin egyik közkedvelt kulturális központjává fejlődött az 
évek során, ehhez azonban elengedhetetlen volt az a nyitottság mentén végbe-
menő rendkívüli politikai, gazdasági és kulturális átalakulás, mely Berlint az 
elmúlt harminc év alatt Európa legvirágzóbb fővárosává emelte. A múzeum- 
és kiállításszervezés nagy mértékben függ a külső körülményektől, a politikai 
vezetők akaratától, politikai célkitűzésektől, műpiaci trendektől, a pályázati 

7 Caleb Williams: Beyond Good and Evil? The Taboo in the Contemporary Museum: Strategies for 
negotiation and representation, In.: omj – openmuseumjournal. Australia’s only peer-reviewed 
online museum journal, vol.4. taboo, http://pandora.nla.gov.au/pan/10293/20020120-0000/
amol.org.au/craft/omjournal/volume4/williams_ab.html és http://pandora.nla.gov.au/pan/ 
10293/20020120-0000/amol.org.au/craft/omjournal/volume4/williams.pdf [2018. június 18.] 
8 https://www.schwulesmuseum.de/ [2018. július 1.]
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források korlátozott számától és tartalmától, egy adott társadalom tagjainak az 
életszínvonalától, valamint az összes eszmetörténeti hatást magába olvasztó 
„korszellem”-től. A berlini Deutsches Historisches Museum, mely Németor-
szág nemzeti történeti múzeuma, nem hagyja magánmúzeumokra a tabuté-
mák felvállalását – ennek bizonyítéka a 2015-ös HOMOSEXUALITY_IES című 
kiállítás, mely a Schwules Museum-mal együttműködésben valósult meg.

A kooperáció pontosan azt hivatott demonstrálni, hogy az elmúlt 150 év-
ben, a melegekkel szemben bevezetett diszkriminatív intézkedések, melyek-
nek legbrutálisabb végkifejlete a hitleri törvényekben csúcsosodott ki, nem 
csak egy kisebbség ügye, hanem nemzeti ügy, mely hozzátartozik az ország 
feldolgozást követelő történelméhez. Százezrek szenvedéseinek és halálának 
az ügye, nem csak a halottakra tartozik. A múzeum előtti pad és felirata már 
azoknak is feltesz egy kérdést, akik csak elhaladnak a múzeum mellett. Ketté-
osztott pad? De milyen volna egy olyan pad, mely egyben van, de ordítva hir-
deti az „x.y. only” feliratot, mint az 1994 előtti, Cape Town-i padok, melyek 
a „Whites Only” és a „Non-Whites Only” felirattal hirdették az apartheid 
korszak égbekiáltó igazságtalanságait.

forrás: http://www.dhm.de/en/ausstellungen/archive/2015/homosexuality-ies.html 
[2018. június 20.]
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A Deutsches Historisches Museum előtti 2015-ös pad felirata: Homosexuals Only – Only9

9 a szerző saját felvétele

forrás: https://skintheblog.wordpress.com/tag/cliques/ [2018. július 10.]
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A gondosan kidolgozott kiállítási koncepció segítségével így válhat egy, 
a sokak által kisebbségi „szocproblémának” tartott téma közüggyé, a közös 
múlt részévé, melynek kibeszélése és megértése sokkal többet tesz a közös-
ség érdekében, mint a ködösítés, elhallgatás és tabusítás. A szexuális forra-
dalom múltbeli eredményeit figyelembe véve sokakban felmerülhet a kérdés, 
hogy miért mindig az emberi testtel kapcsolatos témák okozzák a legtöbb 
problémát a tabureprezentáció szempontjából? 

Bryan S. Turner The Routledge Handbook of the Body10 című kötetében meg-
próbálta feltárni a test, mint tematika bölcsészet- és társadalomtudományo-
kon belüli 21. századi előretörését. Turner véleménye szerint az emberi testre 
vonatkozó kutatások mindig fontosabbá válnak azokban a korokban, mikor 
a vallási fundamentalizmus és a konzervatív politika megerősödik. Michel 
Foucault korszakalkotó művében, A szexualitás történetében mutatott rá a 
legkörültekintőbb filozófiai elemzést nyújtva, hogy a hatalom, mely olyan, 
mint egy háló vagy hálózat, egy olyan rendet kényszerít a nemiségre, mely 
értelmezési keretként működik.11 „A szexualitás nem a hatalmi viszonyok 
leghalványabb eleme, hanem az az elem, amely a legnagyobb instrumentális 
erővel rendelkezik: ezt lehet a legtöbb manőverben, a lehető legváltozato-
sabb stratégiák támasztékaként vagy fordulópontjaként felhasználni.” – írja 
Foucault.12 Ezt úgy értelmezhetjük, hogy az emberi test, ezen keresztül pedig 
a szexualitás a biohatalom és a biopolitika kezében az egyik legkönnyebben 
manipulálható terület, ezért fel kell tudnunk ismerni azokat a tendenciákat, 
politikai irányultságból eredő szándékokat, melyek az egyén legintimebb 
szférájába való betolakodást célozzák, a hatalmi struktúra rövid- vagy hosszú-
távú céljainak elérése érdekében. A filozófia feltárhatja a testközpontú gondol-
kodás térnyerésének teoretikus hátterét, azonban csak a művészet rendelkezik 
azokkal az erőteljes kommunikációs csatornákkal, melyek hatásos módon ké-
pesek elérni a közönséget. Emiatt, a kurátorok vállát nyomja annak felelőssége, 
hogy felvállalják az előítéletek és sztereotípiák elleni harcot. 

2013-ban a budapesti Ludwig Múzeumban láthatta a közönség A mez-
telen férfi című kiállítást, mely a linzi LENTOS Kunstmuseum-mal együtt-
működésben valósult meg. A művészettörténészek és kurátorok a kiállítás 
kapcsán kihangsúlyozták, hogy a képzőművészeti alkotásokon keresztül 
prezentált meztelen férfitest által elindítható az a párbeszéd, melynek ered-

10 Bryan S. Turner: The Turn of the Body, 1.o., In.: Bryan S. Turner (ed.): Routledge Handbook of 
Body Studies, New York: Routledge, 2012. 1-18.o.
11 Michel Foucault: A szexualitás története I., A tudás akarása, 83.o., Budapest: Atlantisz, 1999.
12 i.m.: 103.o.
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ményeként változhat a férfiak társadalmi szerepének megítélése, és a férfi 
identitás kereteinek kiszélesítése. „Az új férfiasság nem tekinti természettől 
adottnak a kulturális szerepeket, lázad ellenük, tabukat dönt, fétiseket leplez 
le.” – olvashattuk a kiállítás honlapján.13 Mielőtt még valaki égbekiáltó sze-
mérmetlenséget kiálthatott volna, a kurátorok világossá tették, hogy milyen 
különös kifogások és félelmek akadályozták meg évszázadokon keresztül 
a férfiaktok bemutatását, miközben a női test fel- és kihasználásával, illetve 
bemutatásával kapcsolatban semmilyen hasonló téma nem került terítékre. 
Bizonyos állásfoglalások szerint a meztelenség és a lecsupaszítottság egyet 
jelent a hatalomtól történő megfosztottsággal és sérülékenységgel, ezért nem 
szabad közszemlére tenni a meztelen férfitestet. Azt mindenki azonnal érzé-
kelheti az indoklást hallva, hogy a férfi és női test megítélése soha nem volt 
azonos, hisz a női test lemeztelenítésével kapcsolatban soha nem merültek 
fel hasonló aggályok, éppen azért, mert a nő és a hatalom fogalmai a férfiak 
által uralt közmegegyezés szerint nem tartoztak és tartozhattak egy lapra. 
„Tény, hogy a kulturális nyilvánosságban a meztelen női test a néző tekintete 
számára magától értetődő. Az erotikus női akt az elmúlt két évszázad során 
természetes ábrázolási és kiállítási téma lett. A meztelen férfitestre irányuló 
nyilvános tekintet ezzel szemben a mai napig zavart vált ki, heves reakciókkal 
és médiavitákkal jár…” – írta Sabine Fellner a kiállításhoz kapcsolódó tanul-
mányában.14 Beate Hofstadler kutatásai szerint, bár a férfi közösségek a férfi-
ak közötti kapcsolatokon alapulnak, a férfiaknak el kell titkolniuk a másikra 
irányuló pillantást, mert az a vágy jele.15 Ahogy Christina von Braun megje-
gyezte, az általánosan elfogadott felfogás szerint, a férfinak ellen kell állnia a 
tekintet hatalmának, hogy meg tudja őrizni férfiasságát, hiszen a nézni és a 
nézve lenni egybeesik a nemek közötti különbséggel, mert a férfiasságot a né-
zés definiálja, a nőiséget pedig az, hogy nézik.16 Ezeket az előítéleteket figye-
lembe véve már az is tabudöntésnek számít, ha egy kiállítás a felsorakoztatott 
műalkotásokon keresztül szabadon felkínálja a meztelen férfitesteket a nézői 
kíváncsiságnak. Miért kellene rosszabbul érezniük magukat a férfiaknak a 
kiállítótérben, mint a nőknek bármely klasszikus kiállítótérben, melyek hem-
zsegnek a női aktoktól? Mi az oka annak, ha a látogató nem mer a saját nemére 
rácsodálkozni, vagy még inkább, miért gondoljuk, hogy minden művészien 

13 https://www.ludwigmuseum.hu/hir/meztelen-ferfi [2018. július 1.]
14 Sabine Fellner: A meztelen férfi – tabu, In.: A meztelen férfi – tanulmányok, 11.o., Ludwig 
Múzeum Budapest, 2013.
15 Beate Hofstadler véleményére utal Sabine Fellner: i.m.: 12.o.
16 v.ö.: Sabine Fellner: i.m.: 13.o.



207

ábrázolt meztelen testben való gyönyörködés a szexuális vágyak kielégítését 
szolgálja, miközben az európai esztétikai hagyomány több évszázados tör-
ténete a szép érdek nélküli tetszésének ideálját zengi? Egyetlen mondattal, 
kérdéssel, olyan szociológiai, filozófiai és művészettörténeti vita robbantható 
ki, mely hónapokra való munícióval szolgálhatna a múzeumandragógusok 
és múzeumpedagógusok számára. A budapesti kiállítás a férfikép változásait 
mutatta be, a XIX. század végétől, napjainkig. A férfitestre irányuló vágyte-
li tekintet elemzése mellett, a kiállítás vizsgálat tárgyává tette a testkultuszt 
és a test instrumentalizálását. A fókusz azonban a férfi-identitás hegemón 
modelljének lebontására esett. A férfi de-heroizálása nem újkeletű dolog a 
művészetben, nem szabad a kortárs művészet eredményének tekintenünk. 
Egon Schiele, Richard Gerstl, Kolo Moser és Oskar Kokoschka kezdte a férfi-
ra irányuló tekintet tabuját megtörni: „A nézőnek lecsupaszított, mitológiai 
köntösétől megfosztott, védtelen testüket kínálják fel, eloldva a férfit minden 
hagyományos hősi szerepétől.”17 A kiállítás tehát egy olyan tabutémát járt 
körbe, melynek kibeszélése segíthetne más szemszögből megközelíteni azo-
kat a művészeti alkotásokat, melyek a meztelenséggel operálnak, bármilyen 
formában. Talán nem is tabudöntögetésről kellene beszélnünk, hanem pusz-
tán valamiféle határátlépésről, egyértelműen pozitív értelemben. A kortárs 
filozófia egyik legifjabb irányzata, a szomaesztétika, melynek Richard Shu-
sterman amerikai filozófus a kidolgozója, központi témájává tette az emberi 
testet, hogy megkérdőjelezze azt a sokévezredes hagyományt, mely a test-lé-
lek relációban mindig előnyben részesítette a lélek szerepét és jelentőségét.18 
Shusterman szerint „a határáthágás játéka a nyugati esztétika középponti sa-
játossága, történetének és struktúrájának kulcsfontosságú aspektusa.”19 Shu-
sterman általában konceptuális határátlépésről beszél, bár Michel Foucault 
filozófiájában és filozófiája által a fizikai határátlépés eseteit elemzi. Shuster-
man-nek határozott véleménye van a határátlépéssel kapcsolatban: A gondol-
kodó test című könyvében kijelenti, hogy Michel Foucault és Georges Bataille 
számára a határtapasztalat olyan „erőszakos intenzitású” tapasztalat, „ami 
tipikusan magába foglalja a szomatikus kihágás valamilyen erőszakos formá-
ját, mely sajátosan az erkölcsi és szomatikus normák áthágása is”.20 Foucault 

17 i.m.: 15.o.
18 Shusterman filozófiájáról lásd röviden: Horváth Nóra: Határátlépések és határtapasztalatok, In.: 
Műhely, 38. évf. 4. sz. (2015.), 70-72.o., internetes forrás: http://epa.oszk.hu/02900/02978/00053/
pdf/EPA02978_muhely_2015_04_60-72.pdf#page=11 [2018. március 20.]
19 Shusterman, Richard: A gondolkodó test, 171.o., Szeged: JatePress, 2015.
20 i.m.: 190.o.
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és Bataille testkísérleteit figyelembe véve Shusterman leszögezi, hogy „a szo-
maesztétika elkötelezett a határtapasztalatok ilyen formái használatának ta-
nulmányozása tekintetében, de ez nem jelenti azt, hogy elkötelezetten védjük 
is azokat, mint szomaesztétikai képességeink fejlesztésének és önmagunk, 
illetve önismeretünk átfogóbb transzformációs javítása elérésének legjobb 
módjait.”21 A radikális szomatikus tapasztalatok vizsgálata tehát az önmeg-
ismerés filozófiájában is nélkülözhetetlen, Shusterman azonban az extrém 
példák bemutatásának lehetséges következményeitől tart. Pontosan ilyen ne-
hézségekkel kell szembesülniük azoknak a kiállításszervezőknek is, akiknek 
meg kell találniuk azt a vékony sávot, melyben minden nyíltan tárgyalható 
anélkül, hogy olyan cselekedetekre sarkallnák az embereket, melyek rájuk, 
vagy környezetükre nézve fenyegetést jelentenének. A határátlépés fogalmá-
nak filozófiai lehatárolása a határ fogalmának definiálhatatlansága miatt már 
önmagában problematikus. A határátlépésnek számtalan formája lehet. Az 
esztétikai határátlépés témaköre szintén messzire vezet. A társadalmi nor-
mák megkérdőjelezése vagy a meztelenség kifinomult alkalmazása valamely 
művészeti alkotásban bizonyos értelmezések szerint szintén határáthágásnak 
számít. E határtranszgressziók azonban pozitív változásokat is indukálhat-
nak – komoly szerepük lehet bizonyos művészeti és társadalmi változások 
előidézésében, ahogy például A meztelen férfi című kiállítás esetében is láttuk. 

Ha már megemlítettük az emberi testhez kötődő művészeti- és filozófiai 
tabukat, nem mehetünk el szó nélkül a 2018-as év egyik sikerkiállítása, a The 
Body mellett, mely július végéig várja a látogatókat a budapesti Komplex-
ben,22 és a londoni Science Gallery 2017 novemberi kiállítása mellett, mely az 
emberi vérhez kötődött. David Sylvester Francis Baconnel készült interjúja óta 
tudható, hogy Bacon hogyan vélekedett arról, hogy festményeit sokan kegyet-
lenül erőszakosnak tartották. Bacon szerint minden olyan esetben, amikor a 
képeit erőszakosnak találták, ő csak lerántotta a leplet valamiről.23 Nem tehe-
tünk úgy, mintha bizonyos dolgok nem lennének véresek, vagy piszkosak: 
egy ízletes steak-ben is ott van az állattal szembeni erőszak, vagyis a látszat 
mögött ott a valóság, mely sokszor kegyetlenül kiábrándító és illúzióromboló. 
De érdemes-e megmaradnunk az illúziók szintjén? Mi a fontos, hogy tisztán 
lássunk, vagy hogy megmaradhassunk egy idealizált elképzelésben? 

21 uo.
22 https://www.bodykiallitas.hu/kiallitas [2018.június 21.]
23 David Sylvester: The Brutality of Fact. Interviews with Francis Bacon, 82.o., New York: Thames 
and Hudson, 1987.
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A londoni Science Gallery egyik közelmúltbeli kiállításával mindent meg-
tett annak érdekében, hogy egy, a MOMA vendégelőadói által is tabunak 
minősített témában felvilágosító kampányt kezdeményezzen. Blood című 
kiállításuk már testközelbe hozta az emberi vért, Period Piece című anyaguk 
viszont, mely egy audiovizuális installáció volt, ráirányította a figyelmet a 
menstruációra, és ezen keresztül a női test ciklikus változásaira.24 Tudomá-
nyos módszerekkel tapintottak rá a nőket leginkább foglalkoztató problé-
mákra, ugyanakkor esztétizálták a témát, oly módon, hogy művészi megkö-
zelítésben is láttatni tudták a ciklikusságban rejlő érdekességeket. A kiállítás 
apropóján ismert művészek nyíltak meg, feltárva mindennapi rettegéseiket 
a nehéz menstruációs időszakban történő fellépéseikről stb. A megbélyegzés 
és a kirekesztés helyett olyan higiéniai feltételeket és körülményeket kellene 
biztosítaniuk az iskoláknak és munkahelyeknek, melyek mellett nem kellene 
szégyenkezniük a nőknek amiatt, hogy időnként a nőiséggel együttjáró ter-
mészetes folyamat elszenvedői. A probléma kitárgyalásának a kezdete lehet 
például egy, a The Guardianben megjelent cikk, mely a kiállításról szól.25

„A halál és az elmúlás, de még a komoly betegségek is tabunak számíta-
nak a mai napig a modern társadalmakban is. Az emberek szeretik a homok-
ba dugni a fejüket, mert amit nem látnak, az meg sem történhet velük. Az 
ismeretlentől való félelem még ma is rettegéssel tölti el az embert, márpedig 
az emberi test mechanizmusa és biológiája legtöbbünk számára egy rejtélyes 
misztérium, ami fekete foltokkal van tele. A kiállítás célul tűzi ki a felvilá-
gosítást és megismerést – az ismeretek által pedig tompul a félelem is.”26 – 
olvashatjuk Marity Mira a The Body című kiállításról szóló cikkében, aki rá-
tapint az egyik legfontosabb szóra a tabureprezentációval kapcsolatban – a 
félelemre. A felvilágosítás valóban enyhítheti, vagy megszüntetheti a félel-
meket, magával a tabunak tartott témával, és kiállításon való bemutatásával 
kapcsolatban is. A test, a betegség, az elmúlás, a halál és halálfélelem témá-
it állította középpontba a 2013-ban Liverpoolban, a Walker Art Gallery-ben 
megrendezett Alive: In The Face of Death című kiállítás.27 A halál küszöbén 
álló emberek fotóiból készült kiállítás anyaga mélyen megrendítette a láto-

24 lásd: https://london.sciencegallery.com/blog/period-piece-telling-menstrual-tales [2018. június 23.]
25 lásd: Gallery aims to lift lid on taboo over menstruation, https://www.theguardian.com/
artanddesign/2017/nov/05/menstruation-taboo-period-piece-science-museum-pill-fertility-
apps [2018. június 1.]
26 Marity Mira: Az én testem, meg a tiéd is – A lenyűgöző BODY Kiállítás Budapesten, internetes 
forrás: http://artnews.hu/2018/02/16/az-en-testem-meg-tied-lenyugozo-body-kiallitas-buda-
pes t en/ [2018.június 21.]
27 http://www.liverpoolmuseums.org.uk/walker/exhibitions/rankin/ [2018. június 5.]
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gatókat. A múzeum célja volt, hogy lehetőséget biztosítson a nézők számára 
érzelmeik kinyilvánítására a helyszínen, a Twitteren és a Facebookon is. A 
kiállítást megtekintőkben oly mély érzelmeket hívtak elő a látottak, s annyi-
ra komoly kommentárokat fűztek az anyaghoz, hogy a szervezők a kiállítás 
részévé tették az emberek által felírt kommentárokat. Ezzel a gesztussal a 
múzeum egy olyan kiállítás házigazdájává vált, melyben a látogatók reakciói 
nagy mértékben hozzájárultak a kiállítás alakításához. A közeli biztos halál-
lal szembenéző emberek portréinak bemutatásával igazán felkavaró tabuté-
mához nyúlt, melynél szintén nagy kérdés, hogy kinek szól? Nem elsősorban 
azoknak, akik egyébként is együttéreznek a szereplőkkel saját tapasztalataik 
alapján, hanem inkább azoknak, akik tabusítják, kirekesztik a betegséggel 
küzdő embereket, vagy elhárítják maguktól a témát azzal, hogy őket ez nem 
érinti. Az egyik legnagyobb probléma talán éppen az, hogy hogyan lehet 
bevonzani egy kiállításra azokat a látogatókat, akiknek a leginkább szólna, 
azokat, akik a legerősebb előítéletekkel rendelkeznek a kiállítás témájával 
kapcsolatban. A kételyek eloszlatásában nagyon fontosak a videó formájá-
ban elérhető kiállítási ajánlók, vagyis az ún. trailerek, melyek 1-2 percben 
kell, hogy meggyőzzék a potenciális nézőket a rendezvény kihagyhatatlansá-
gáról. A nagy médiafigyelmet kapó, és nagy marketingköltséggel propagált 
tárlatok hatalmas előnyt élveznek, a fiatal korosztály szemében pedig a neten 
nem reprezentált esemény nem is létezik. 

forrás: https://www.youtube.com/watch?v=vQLNe9sSwBM [2018. július 10.]
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Komoly és véres következményekkel járhatnak a vallásokhoz kötődő ta-
buk megszegései. A vallási terrorizmus28 terjedésének korszakában különösen 
óvatos és érzékeny hozzáállásra van ahhoz szükség a kiállításszervezésben, 
hogy sokkal inkább arra sikerüljön koncentrálni, ami összeköt, és ne arra, 
ami elválaszt. Számomra, az elmúlt évek egyik legfelkavaróbb kiállítása a 
Jüdisches Museum Berlin Gehorsam, Eine Installation in 15 Räumen von Sas-
kia Boddeke & Peter Greenaway/ Obedience, An Installation in 15 Rooms by 
Saskia Boddeke & Peter Greenaway című tárlata volt, mely Ábrahám és Izsák 
történetét állította a középpontba. 

Az Ábrahám áldozata vagy egy gyilkosság (?) dilemmája köré épült filo-
zófiai tradíció – Kierkegaardból kiindulva –, már több, mint egy évszázados 
tabutéma, mely szépen lassan a filozófiai diskurzus részévé válhatott, ám a 
történet, mely a zsidó, a keresztény és muszlim hívek számára egyaránt is-
mert és fontos, a berlini kiállításon egy filmes kezei között, húsba vágó mó-
don feszegette a halál és erőszak kérdéseit, három vallás szövegforrásainak 
kontextusában, olyan vizuális eszközökkel és az érzékekre ható „sötétszo-
bán” keresztül, mely minden látgatóban mély nyomokat hagyhatott. Egy te-
remnyi, bokáig érő birkaszőr maradványokon keresztülgázolva (a sötétben) 
átértelmeződik az emberben a birka feláldozásának a rituáléja. A kiállítók 
nem hagyták, hogy a nézők távol maradhassanak a történet különböző ré-
szeinek feldolgozásától. A gyilkos és az áldozat, illetve az isteni parancs és az 
apai szeretet e történeten belüli dilemmái elemi erővel kerültek bemutatásra.29 
A kiállítás kurátora nem hagyta, hogy bárki is közömbös maradhasson a té-
mával kapcsolatban, de főleg nem maradhat meg senki egy idealizált történet 
egyszerűségének illúziójában, mely sokkal inkább szól a vérről, az erőszakról 
és az egyén feloldhatatlan dilemmáiról, mint bármi más. 

Felelevenítve az elmúlt időszak néhány izgalmas kiállítását, nyugtalanító 
következtetésre jutottam a tabureprezentáció múzeumelméletével kapcsolat-
ban. Minél kevesebb kibeszéletlen témával és problémával rendelkezik egy 
közösség, annál kevésbé van számára értelme a tabureprezentációnak. Ha 
a felnőtt közönség csak múzeumi keretek között találkozhat először olyan 
nyugtalanító képekkel és részletekbe menő magyarázatokkal melyek a félel-
meket eloszlathatják, akkor az azt jelenti, hogy a közoktatásban kihagytunk 

28 A terrorizmus témájának filozófiai-esztétikai feldolgozásával kapcsolatban lásd bővebben: 
Horváth Nóra: „A Happy Snow-Flake Dancing in the Flaw”: Reflections on Santayanan 
Alternatives and Surviving a New Dark Age, In Padrón C., Skowroński K. P. (ed). The Life of 
Reason in an Age of Terrorism, Leiden. Boston: Brill. Rodopi. 2018. 154-165.o.
29 lásd: https://www.jmberlin.de/en/exhibition-obedience [2018. június 4.] 
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valami nagyon fontos lehetőséget. A régmúlt tabuinak kitárgyalása mellett 
tehát az lenne az egyik legfontosabb cél, hogy ne gyártsunk olyan újabb 
tabukat, melyek megakadályozzák a tisztánlátást és a környezetünk meg-
ismerését. A Caleb Williams által összegyűjtött modellek mindegyike arra 
irányult, hogy az egyoldalú gondolkodást lebontva olyan hozzáállást ala-
kítsanak ki a kiállítási anyagokon elmerengő nézőkben, mely lehetővé teszi, 
hogy minden témához kritikus módon, különböző álláspontokat ismerve és 
ütköztetve viszonyuljanak. A múzeumok felelőssége tehát komolyabb, mint 
azt sokan gondolnák, az iskolarendszer különböző szintjein dolgozó okta-
tó-nevelő munkát ellátó egyének közreműködése nélkül azonban heroikus 
küzdelmet kellene folytatniuk a meggyökeresedett téves nézetek felszámo-
lása érdekében. A tabureprezentáció tehát nem lehet kizárólag a múzeumi 
szféra feladata – ehhez hathatós segítséget kell nyújtania egy olyan oktatás- 
és kultúrpolitikának, mely a feltárás demokratikus jogához kapcsolódva (4. 
modell) segíti a nyílt párbeszédet, és a tudatlanság felszámolása ellen küzdve 
lehetővé teszi, hogy a múzeumokban magasan képzett személyzet garantálja 
a legmodernebb tudományos eszközöket segítségül hívó hatékony felvilágo-
sító munkát (5. modell). 
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BERÉNYI MARIANNA
történelem szakos tanár, újságíró

BITTERA ÉVA 
történész, andragógus 

(Magyar Nemzet Múzeum)

Amikor már a téma is túllép a határokon 

AZ ANNA-KIÁLLÍTÁS MÚZEUMANDRAGÓGIAI 
INTERPRETÁCIÓJÁNAK LEHETŐSÉGEI

Anna | Változatok székely asszonysorsra címmel nyílt meg 2017. november 
29-én a Magyar Nemzeti Múzeumban székelyudvarhelyi Haáz Rezső Múze-
um vendégkiállítása, egy marosvásárhelyi bemutatót követően. A tárlat egy 
1920-ban született falusi lány történetét dolgozta fel, aki 1937-ben teherbe esik. 
Az apa nem vállalja fel a gyermeket, a lány döntésre kényszerül: megtartja 
magzatát vagy a korabeli bába szolgáltatásait veszi igénybe. A látogató együtt 
dönthetett a főszereplővel, majd a választás következményeit is átélhette. Az 
egyik útvonalon Anna egy hadirokkant ápolása mellett felnevelte gyerekét, 
megözvegyült, átélte az ’50-es évek beszolgáltatásait, a paraszti lét ellehetetle-
nülését, majd a falusiak városba való elvándorlását. A másik úton végighalad-
va, azok, aki az abortuszt választották, egy kolozsvári nagypolgári családnál 
cselédként helyezkedtek el a kitagadott leánnyal, de nem sokáig. A zsidóüldö-
zés, a holokauszt Anna munkaadói számára a pusztulást jelentette, így az újra 
magára maradt fiatal nő a kommunisták között találja meg a helyét. A kiállítás 
drámai pontja, amikor a két Anna ugyanannak az irodai ablaknak a két oldalán 
ül. Az egyik beszolgáltat, a másik igaza teljes bizonyosságában adminisztrál. 
Nem hoz feloldást a történetre, hogy 1989-ben mindkét Anna ugyanabban a 
panellakásban meghökkenve hallgatja a temesvári események hírét. 

A kiállítás több szempontból is unikális volt a Magyar Nemzeti Múzeum 
korábbi gyakorlata tekintetében. Egyrészt a kiállítási anyag néprajzi kutatá-
sokon alapult, másrészt az elbeszélésmódja – a történeti kiállítások esetében 
szokatlan módon – fiktív történet elmesélésre épült, harmadrészt pedig nem 
zárta el a bemutatott tárgyi anyagot a látogatóktól. A három szempont lehe-
tőséget kínált a múzeum számára, hogy új témákkal, új célcsoportokat szó-
lítson meg, illetve az eddigitől eltérő módon kommunikálhasson a romániai 
magyarság 20. századi történetéről.
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FIKCIÓ ÉS TÖRTÉNETI HűSÉG

„Ez a kiállítás elképzelt történeteket mutat be. A történetírásnak és a néprajz-
tudománynak azt a hagyományát követi, amely a kisember történetét a nagy 
történelem lenyomataként értelmezi. Elfogadja azt a múzeumi gyakorlatot, 
amikor az egyes tárgyak nem a saját történetük miatt kerülnek kiállításra, 
hanem megjelenítik a széles társadalmi rétegek életmódját, lakáskultúráját 
vagy öltözékét. A tárlat a 20. század derekának Székelyföldjére vezet vissza, 
egy szigorú és íratlan szabályok irányította társadalomba, ahol egy megesett 
lánynak nem lehetett maradása. Milyen lehetett a házasságba kényszerített 
asszony sorsa? Milyen lehetett a cselédé vagy a gyári munkásé? Hatalom 
volt-e a néphatalom? És szabadság volt-e a magány? Erről vallanak Anna 
elképzelt gondolatai, szavai.

A kiállítás Annája nem valós: a képzelet szülte. Az egyszeri asszony, aki-
nek sorsára rávetül a helyi norma, de a világpolitika is, és aki nem alakítója, 
hanem elszenvedője a történelemnek. A látogató maga is végigjárhatja ennek 
az életnek a döntéseit és annak következményeit: Mi lett volna ha...

Amikor egy tárgy múzeumba kerül, menthetetlenül kiszakad eredeti kör-
nyezetéből és új, szimbolikus jelentést kap. A történeti múzeumok arra töre-
kednek, hogy minél többet őrizzenek meg az egykori jelentésből és azt minél 
hitelesebben adják tovább.Ez a kiállítás más utat követ. Elfogadja, hogy a tár-
gyak saját története helyet adjon egy másik, egy elképzelt történetnek. A tár-
gyak itt egy olyan történet díszletét adják, mely akár így is történhetett volna. 
Azok a tárgy- és enteriőrleírások, amelyeket itt a látogató elolvashat, ahhoz 
nyújtanak segítséget, hogy a díszletek mögül kibukkanjon a tudomány ál-
tal feltárt valóság. Amikor a Magyar Nemzeti Múzeum a székelyudvarhelyi 
Haáz Rezső Múzeum kiállítását befogadja, olyan történetmesélésnek nyújt 
helyet, amely megeleveníti a 20. század ismeretlenül is ismerős szereplőit, és 
arra biztatja a látogatót, hogy maga is feltegye a kérdést, ő ebben a helyzetben 
hogyan cselekedett volna” – olvashattuk a kiállítás felvezetőjében a Nemzeti 
Múzeum honlapján, szinte felkészítve a látogatót arra, hogy a megszokottól 
eltérő igényekkel érkezzen. 

Az intézmény a kiállítás nyitva tartása alatt is szüntelenül hangsúlyozta: 
fiktív történetről van szó. A tárlat sajátos narratívája nem engedhette, hogy 
a látogatóban kétely támadjon a múzeum, vagy éppen a történeti, régészeti 
kutatások hitelességét illetően.1

1 A témáról lásd komplexen: Kuti Klára: a múzeum, a hely, mintha… A fikció és az Anna-
kiállítás. In: MúzeumCafe 67. szeptember-október
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SZÉKELYUDVARHELYI INNOVÁCIÓ: 
KISZABADÍTOTT TÁRGYAK

Az erdélyi néprajzosok, muzeológusok, látványtervezők2 által megálmodott 
forgatókönyv önmagában formabontó volt már első, 2015-ös bemutatkozása-
kor is Székelyudvarhelyen. A kiállítás eredeti célja az volt, hogy a 20. századi 
székelyföldi hagyományos paraszti kultúrát – erdélyi viszonylatban előz-
mény nélkül – női perspektívából közelítse meg, úgy, hogy a látogató ne csak 
passzív szemlélője legyen a bemutatott cselekménynek. Az eredeti verzió-
ban Anna mindkét útvonalon elhajtatta gyermekét, döntése abban állt, hogy 
falun, hagyományos közegben egy rokkant katona mellett, vagy városon, 

2 Az eredeti kiállítás kurátorai: Kinda István (Székely Nemzeti Múzeum), Miklós Zoltán 
(Haáz Rezső Múzeum). Salló Szilárd (Hargita Megyei Hagyományőrzési Forrásközpont), 
Szőcs Levente (Tarisznyás Márton Múzeum), Vajda András (Sapientia Erdélyi Magyar Tudo-
mányegyetem). A budapesti bemutató társkurátorai: Kemenczei Ágota, Chapó Ibolya, Peterdi 
Vera. Dramaturg: Bonczidai Éva, kiállítástervezés: Bak Andrea, Baróti Hunor, Csáti Csaba, 
Marosfalvi Ákos, Miklovics Gyula, Vári Ágnes, Idea Plus (Könczey Elemér, Szentes Zágon).
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munkavállalóként folytatja 
életét. A kiállítást a kurá-
torok módszertani kísérlet-
nek szánták. A Haáz Rezső 
Múzeum öt termében úgy 
alakították ki az útvonalat, 
hogy egy-egy küszöbön 
átlépve, ne lehessen visz-
szafelé haladni a tárlatban, 
semmiképp sem akarták a 
látogatóktól elzárni, elide-
geníteni a kiállított tárgya-
kat, így azok nem kerültek vitrinekbe, sem kordonok mögé, sőt, még sípoló 
jel sem figyelmeztette a látogatót, hogy tilosba tévedt.3 A maguk természetes 
környezetében, mint a mindennapi élet szokványos eszközei illeszkedtek a 
térbe. A Magyar Nemzeti Múzeumban sem történt ez másként. Bár itt nem 
álltak rendelkezésre külön termek, de az installációknak köszönhetően sike-
rült elkülöníteni a különböző „jeleneteket”. A tárgyak hozzáférhetősége, fel-
szabadítása a vitrin uralma alól nemcsak műtárgybiztonsági és állományvé-
delmi szempontból okozott fejtörést a múzeumi szakembereknek. Amellett, 
hogy ez a „demokratikus” megoldás remekül érzékeltette, hogy itt valóban 
„alulnézetből szemlélhetjük” a történelem viharait, mégis mindannyiunk fé-
lelme volt, hogy a műtárgyak elveszítik „tekintélyüket”, díszletté válnak. Sőt, 
azt sem szerettük volna, ha azok a látogatók, akik a tárgyak története felől 
is érdeklődnek, információ nélkül maradjanak. A Nemzeti Múzeum éppen 
ezért olyan sétáló lapokat tett elérhetővé, amellyel a kiállítás hagyományos 
értelemben is bejárható volt. 

SZEM HELYETT FüL

A kiállításában Anna képe egyszer sem jelent meg, csupán monogramos, hím-
zett zsebkendőivel hagyott nyomot maga után. Szövegeket sem olvashattunk, 
Anna egyes szám első személyben, 1989-ből visszatekintve mondta el történe-
tét. Budapesten a székelyföldi központi hangszóró több okból sem volt meg-

3 Vajda András: Anna. Asszonysors, asszonyszerep és múzeumi reprezentáció. In: 
Acta Siculica 2014–2015, 747–753. Online: https://www.sznm.ro/acta2014/acta_sicu li-
ca2014_2015_747_753_vajda.pdf
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valósítható. Egyrészt a terek nem különültek el egymástól annyira, hogy ne 
hallatszódjon át a hang, másodszor szükség volt a látogatók összetétele miatt 
angol nyelvű hanganyag közzétételére is. A Nemzeti Múzeumban Bocskor 
Bíborka erdélyi származású énekesnő önkéntesként vállalta a hanganyag fel-
mondását, aki a kiállítás végéig szívesen vállalta a tárlat népszerűsítését. Hor-
dozóeszközként pedig az okostelefont választottunk. A GuideNow segítségé-
vel olyan ingyenesen letölthető alkalmazást hoztunk létre, amely a múzeumi 
digitális fejlesztéseket támogató AVICOM-tól 2018-ban első díjat kapott Mobil 
Alkalmazások kategóriában. Azok, akik nem rendelkeztek megfelelő készü-
lékkel, a múzeumban térítésmentesen kölcsönözhettek telefont. Erre szükség 
is volt, hiszen szövegek hiányában az egyéni látogatónak nem volt más lehető-
sége megismerni azt a történetet, amelyre a kiállítás épült. 

ADOTTSÁGOK: KIHÍVÁSOK ÉS LEHETŐSÉGEK

A kiállítás, bár nélkülözte a játékokat, kvízeket, multimédiás elemeket, mégis 
olyan energiákat szabadított fel a látogatóban, mintha egy interaktív kiállítás 
részese lenne. Azáltal, hogy legalább egyszer döntési helyzetbe került, majd 
megismerhette azt az utat, amelyre nemet mondott, a történet részévé vált, 
azonosulhatott a szereplőkkel. Hiába hallgatta passzív módon telefonján a 
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hanganyagot, úgy érezte, hogy aktív. Ha egyszer elegendő forrás áll majd 
rendelkezésre, érdemes lenne mindezt fokozni, interaktív megoldásokkal 
gazdagítani a prezentációt.

Ugyanakkor a hanganyag miatt a múzeumnak a tárlatvezetési technikákat 
is újra kellett gondolnia. Az amúgy is szűk térben egyszerre nem lehetett na-
gyobb létszámú (16-18 fő feletti) csoportot mozgatni, másrészt nem lehetett 
kihagyni Anna elbeszélését, hiszen az szerves része volt az interpretációnak. 
A tárlatvezetők ezért kétféleképpen építették be az applikációt: vagy megkér-
ték a látogatókat, hogy először hallgassák meg, vagy megálltak, és az előadá-
sukhoz kapcsolódóan ők indították el hangszóró segítségével a felvételeket. 
Ez utóbbi a felnőtt látogatók, míg az előbbi megoldás a múzeumpedagógiai 
foglalkozáson résztvevő diákok körében vált be inkább.

MÚZEUMPEDAGÓGIA A TABUK ÁRNYÉKÁBAN

Ugyancsak kihívás volt az intézmény múzeumpedagógusai számára, hogy 
az iskolák számára hasznos és elfogadható foglalkozást dolgozzanak ki, hi-
szen a tárlat kiindulópontjaként felmerülő döntési helyzet mégiscsak egy 
terhesség megszakításról szólt. Ezt elhallgatni nem lehetett, így a múzeum 
felvállaltan olyan programot hirdetett meg, amely tabuk nélkül foglalkozik a 
szexualitással, a felvilágosítás hiányával, a falusi bába szerepével, a norma-
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szegéssel, a hagyományos paraszti közösségek törvényeivel, miközben a ho-
lokauszt, az üldözöttség, a hatalom, a sodródás is kiemelt hangsúlyt kapott. 

Az MNM múzeumpedagógusai egy iskolapszichológus kolléga segítsé-
gével speciális múzeumpedagógiai foglalkozást alakítottak ki 16 éven felüli 
középiskolai osztályok számára, szintén 15 főben maximalizálva az egy al-
kalmon résztvevő diákok számát. A foglalkozásokon általában 11. osztályos 
tanulók vettek részt, erkölcstan vagy történelem óra keretében. Az 1-1,5 órás 
program maximálisan az interaktivitásra épült: a történeti, tárlatvezetés-
hez hasonló bevezetőt követően a diákok önállóan, a telefonjukra letöltött 
alkalmazással járták végig a kiállítást, esetleges kérdéseikkel a végig jelen 
lévő és rendelkezésükre álló múzeumpedagógushoz fordulva. Ezt követő-
en a csoport átvonult az MNM múzeumpedagógiai foglalkoztatójába, ahol 
egy kötetlen, de a pszichológus által indirekten irányított beszélgetés alakult 
ki a diákok meglátásaira és impresszióira alapozva. Tapasztalatok szerint a 
foglalkozás szinte minden alkalommal elérte a 90 perces időtartamot, és a 
diákok nyitottan, érdeklődve kapcsolódtak be mindkét részbe, rendkívül ér-
telmes kérdéseket téve fel egymásnak és a foglalkozás vezetőinek. Az MNM 
múzeumpedagógusai is elégedettek az eredménnyel, és a továbbiakban is 
szeretnék alkalmazni ezt az újfajta módszert, amelynek kulcseleme a nyitott-
ság és a rugalmasság.
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TABUDÖNTÖGETÉS  MÁSKÉNT

A néprajzi téma arra is lehetőséget adott, hogy összetettebb módon alakítsuk 
ki a kiállításhoz kapcsolódó programkínálatunkat, és ezzel új, vagy épp egy-
mástól eltérő célcsoportokat szólítsunk meg. Egyetlen kiállításhoz kapcso-
lódóan beszélhettünk a magányról, a 20. századi nők eltérő lehetőségeiről, 
a cselédsorsról, a pártfunkcionáriusokról vagy épp Románia és Székelyföld 
történelméről, de felmerültek olyan témák is, mint a nép kultúra romantikus 
narratívája és a valóság közötti különbség. A tárlat komplexitásának köszön-
hetően néprajztudósok, történészek és írók, irodalmárok bevonásával való-
sult meg egy előadás-sorozat, Anna életútjainak irodalmi és történeti párhu-
zamait keresve (vendégek voltak többek között Mohay Tamás, Bárdi Nándor, 
Jablonczay Tímea, Sipos Balázs, Géra Eleonóra, Tompa Andrea). Filmvetíté-
sek is kapcsolódtak a tárlathoz, ezekhez beszélgetés vagy tematikus tárlatve-
zetés is kapcsolódott (Édes Anna, Szerelempatak). Különleges programként 
pedig két alkalommal is megvalósulhatott a hagyományteremtő táncház a 
Nemzeti Múzeumban, egy népszerű és igényes repertoárt felvonultató buda-
pesti szórakozóhely, a Szimpla együttműködésével.

A tárlatvezetéseknek sem az volt a célja, hogy állásfoglalásra bírja a látoga-
tókat, sokkal inkább az érzékenyítést tartottuk feladatunknak. A tárlatvezető 
mindig törekedett arra, hogy a tabu-témákat szóba hozza, és engedje kibon-
takozni a látogatók között kialakuló spontán beszélgetéseket – felvállalva, 
hogy nem minden kérdésben kompetens. Erre azért is szükség volt, mivel a 
20. század közelsége miatt a saját tapasztalatok, élmények, sérelmek, egyéni 
történetek robbanásszerűen törtek fel a látogatókban. Ennek (és a szűk tér-
nek, valamint az alacsony létszámnak) köszönhetően a frontális előadó mód 
háttérbe szorult, a tárlatvezetők, a múzeumandragógusok és a múzeumpe-
dagógusok olyan moderátorrá, közvetítővé váltak, akik a múlt, a paraszti 
világ, a tudomány, a múzeum és a látogató között párbeszédet, közvetlen 
információcserét alakítottak ki. Az Anna | Változatok székely asszonysorsra 
című kiállítás talán így ledöntött még egy múzeumi tabut: a mindentudás mí-
toszát. A tárlatvezetéseken és a kísérőprogramokon a kiállítás mindig kicsit 
módosult, újraírták azt azok a látogatók, akik Anna története mellé, ha csak 
rövid időre is, sajátjukat is beemelték. 

Fotók: Kardos Judit, MNM
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VÁSÁRHELYI TAMÁS
ny. főmúzeológus, önkéntes 

(Magyar Természettudományi Múzeum)

Beszámoló a 
Látogatóközpontú kiállítás értékelés

című műhelymunkáról

Ha már értékelés a témája, kezdjük kis önértékeléssel, ami sajnos önkritika kell 
legyen. Az eredeti terv szerint a Ráday Múzeumban a hétfő délután mindkét 
időzónájában tartottuk volna meg. Résztvevők visszajelzései szerint a meghir-
detésnél már hibákat vétettünk. Egyrészt nem volt észrevehető a meghirdetés a 
program utolsó változataiban (volt, aki kereste de nem találta, és úgy vélte, tö-
rölve van), másrészt a két rész elnevezése (1. és 2. volt, 1. rész és 2. rész helyett) 
lehetőséget adott olyan félreértésre, hogy ugyanaz a műhelymunka kerül meg-
rendezésre kétszer is, másfél-másfél órában. A műhelymunkára korán sokan 
jelentkeztek, de nem hívtuk fel a figyelmet az ezzel járó felelősségre: hogy ha 
mégis máshogy döntenek, jelezzék a szervezőknek vagy a vezetőnek, aki így 
kisebb létszámra készül fel, egyben ezzel szabadítsák fel a helyet azoknak, akik 
később ide jelentkeztek volna át. Volt, akit a főnöke máshová küldött utólag, 
volt a helyiek közül, akinek a sűrű program miatt másutt kellett rendelkezésre 
állnia, nekik sem volt nyilvánvaló, hogy ezt jelezni kellett volna. Ugyanakkor a 
műhely munkaforma – mások szerint is – népszerű volt, ezért remélem ebből 
csak tanulunk és nem lépünk visszafelé.

Én 15 fős csoportról tudva készültem fel egyedi, a korábban megismert 
igényes gyűjteményhez illő részletes programmal, amelyet 5 db 3-3 fős cso-
portra dolgoztam ki, feladatlapokkal és más eszközökkel. A kezdéskor meg-
jelenő 4 résztvevővel rövid tanakodás után abban maradtunk, hogy másfél 
órásra rövidítjük a műhelyt, és legfeljebb megtartom így másodszor is, a má-
sodik időzónában. Ekkor rugalmasan át kellett alakítani a programot. Ma-
gam voltam az 5. személy, hogy az 5 csoportnak kidolgozott feladatokból 
ne kelljen kihagyni. Már most megjegyzem, hogy ha egy ilyen feladatot nem 
egyedül, hanem 2-3 fős csoportokban kell megoldani, lényegesen jobb han-
gulatban, és jobban ráhangolódva lehet azt megtenni. A második időzónában 
befutott valaki, aki eredetileg ide nem jelentkezett, vele átbeszéltük a prezen-
tációt, remekül beszélgettünk a témáról.
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Az eseményről. Rövid, képeslapok használatával megoldott ismerkedési 
kör után egy rövid prezentációt néztünk meg, ami néhány súlyos (műtár-
gyvédelmi, kivitelezési, tervezési, szövegírási és igénytelenséget tükröző) 
kiállítási hiba bemutatásával együtt a Pulszky Társaság által akkreditált 30 
órás kiállítás-értékelési továbbképzés kidolgozásának körülményeit mutatta 
be. Kitértünk arra, hogy egy kiállítás esetében az ötlettől induló élete során 
mikor, milyen értékelésnek van helye, és ki, miért, hogyan értékel. Ezután te-
hát nem kiscsoportban, hanem egyénenként a résztvevők egy-egy szempont-
rendszert kaptak, amivel a kézben bejártuk a Ráday Múzeum állandó kiállí-
tásának termeit. A szempontrendszereket a következőkben tudom körülírni:

1. egy vonatkozó szakirodalomból a termékek minőségbiztosítási szem-
pontjait tartalmazó felsorolás,

2. a Chicago-i Field Museum pedagógusok számára készített szempont-
rendszere: mit nézzenek meg, mielőtt gyerekeket, tanítványokat hoz-
nak a kiállításba,

3. műtárgyvédelmi és biztonsági szempontok,
4. az említett akkreditált képzésen használatos összetett szempontrend-

szerből az első nagy téma, a kényelem felmérésre szolgáló szempontok,
5. múzeumi szakemberek értelemszerű szempontjai szerint (ez hamis 

feladat volt, valójában így semmiféle konkrét szempont nem lett meg-
nevezve, hanem – ahogy mindennap, automatikusan is csináljuk – az 
értékelő személyre volt bízva, hogy mire figyel, hogyan értékel – bele is 
bonyolódott kissé).

A kiállítás megtekintése után sorban mindenki röviden beszámolt arról, 
hogy a véletlenszerűen húzott szempontokat hogyan tudta használni, és pél-
dákat mondott az adott kiállításból.

Ezután egy második körben ismét felkerestük a kiállítást, ezúttal merőben 
másfajta feladattal: valaki másnak a helyébe, identitásába, gondolkozásmód-
jába, szempontrendszerébe, szokásaiba, és konkrét látogatásának benyomá-
saiba kellett magunkat beleképzelni. A személyiségek között volt közoktatási 
szereplő, gyermek, potenciális szponzorok csapata, véletlen, alkalmi és más 
iránt érdeklődő látogató családos csoport, és korunk felszínes tömegkultú-
rájának fogyasztója. A feladatot ismét végrehajtottuk, és most már kacagás 
is fogadott egyes személyeket és nézeteket – pedig ezek is előfordulhatnak 
minden múzeum látogatói között.

Rövid beszélgetésben kerestük ezeknek az eszközöknek a használható-
ságát a mindennapi múzeumi gyakorlatban. Aki akarta, a teljes prezentációt 
letöltötte a számítógépről.
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Végül a résztvevők mindegyike kapott egy A/6 méretű cédulát, azzal a 
kéréssel, hogy 3 negatív és 3 pozitív dolgot írjon le a mai másfél óra prog-
ramjával kapcsolatban. Ez az én kiváncsiságomon túl (tényleg tudni akartam, 
szerintük hogyan sikerült), arra is szolgált, hogy az értékelés jelentőségét is-
mét – és sajátélmény alapján is – említhessük.

Alább közreadom az értékeklést. Az értelemszerűen csoportosított vélemé-
nyek (hasonlóan megfogalmazott, ugyanarra vonatkozó értékelések) esetén 
zárójelébe tett számmal jelölöm azt, hogy összesen hányszor szerepelt a dolog.

3-3 negatív dolog (nem tetszett):
•	 kár, hogy kevesen voltunk (2), és változtatni kellett a koncepción, ki-

maradtak részek a rövidítés miatt,
•	 készületlenül érkeztem, nem vagyok muzeológus, ennyiben jobb lett 

volna, ha nem egyedül kell megnyilatkoznom,
•	 mivel ez egy „réteg-múzeum” nem a legjobb terep volt a kérdések 

megválaszolására,
•	 még több hibát ismertem meg a kiállításról,
•	 problémák a technikával a kiállításokban,
•	 jó lett volna a teremben lévő kiállításról megtudni valamit (ez nem volt 

az állandó kiállítás része… – VT).
3-3 pozitív dolog (tetszett):
•	 jól sikerült az „ad hoc” változtatása a programnak,
•	 képeslapok bemutatása,
•	 jó gyakorlat volt!,
•	 jó hangulat és együttműködés jött létre (2), / jól éreztem magamat,
•	 jó választás volt az „alapanyag-kiállítás”,
•	 feszesen, jól vezetett téma ellenére is változatos volt az összetétel, 
•	 kiállítás értékelése,
•	 végig lekötött, magával ragadta a figyelmemet,
•	 a nézőközönség fejével gondolkodhattunk, / nagyon hasznos volt szá-

momra a különböző szempontú látogató szemével történő kiállítás 
elemzés,

•	 jók voltak a kiállításban a technikai, szakmai, minőségbiztosításra vo-
natkozó szempontok szerinti gyakorlatok,

•	 a kérdések érvényesek, meg fogom osztani a kollégáimmal.

Talán a Kedves Olvasó is úgy gondolja, hogy még egy ilyen egyszerű 
módszerrel kapott visszajelzés-sor is jelent valamilyen értékelést. Tükrözi, 
hogy mi nem volt jó (vagy nem tetszett valakinek), és megerősítést ad abban, 
ami jó volt (vagy tetszett valakinek). Ha nem négyen írják, hanem sokaság, 
háát… nemcsak a lélek, hanem a sokaság is tesz csuda dolgokat!
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EGYüTTMűKÖDÉS A MÚZEUMI ÉS 
KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEK KöZöTT

A szekcióban, amelyet Arapovics Mária és Deme Péter vezetett, hét prezen-
táció hangzott el. Egy prezentáció egy kiállítás megtervezését, előkészítését, 
felépítését és mondanivalóját ismertette, egy másik pedig az előadó múze-
uma által végzett sokirányú, a kulturális szolgáltatások minden formájára 
és a hátrányos helyzetű gyerekek bevonására irányuló munkáját mutatta be. 
Bepillantást kaptunk az immár bezárt Néprajzi Múzeum épületének kiemel-
ten érdekes elemének, az aula nagy mennyezetfestményének újszerű módon 
történő bemutatásának, illetve az Izrael Múzeum működésének műhelytit-
kaiba. Összefoglaló hangzott el egy levéltár és egy múzeum hosszú évekre 
visszatekintő együttműködéséről – az utóbbi oldaláról. Három prezentáció 
– címében mindenképpen – a ma nagyon aktuális integrált intézmény kiala-
kulásának, működésének nehézségeiről és eredményeiről adott számot, nem 
kerülve meg a fenntartói döntések megalapozottságának előkészítettségé-
nek problémakörét, az integrációba bevont intézmények dolgozói részéről 
mutatkozó fenntartások felszámolásának kérdését, bemutatva az integráció 
tényleges előnyeit és hátrányait.

A jelenlévők a prezentációk közben és azokat követően számos témakört 
érintő eszmecserét folytattak a nem központi múzeumok, muzeális intéz-
mények fenntartóhoz és a közösséghez, közönséghez való viszonyáról. Szó 
esett a financiális nehézségekről és ezeknek az intézményeknek a sikereiről, 
illetve olykori kiszolgáltatottságáról. Teljes egyetértés alakult ki abban, hogy 
az intézményen belüli formális és informális jó kapcsolat alapvető feltétele 
a sikereknek, függetlenül attól, hogy önálló vagy integrált szervezetről van 
szó. Abban is konszenzus volt, hogy a belső érzékenyítésnek számos, ma már 
képzésben is elsajátítható eszköze, módszere van, s ezen a téren az éppen 
most folyamatban lévő EFOP-os programok sokat segíthetnek. 

Élénk eszmecsere alakult ki a fenntartóval és képviselőivel való viszony 
témaköréről, melynek végén abban egyetértettek a jelenlévők, hogy egyfajta 
érzékenyítésre ezen a területen is folyamatosan szükség van. A kis és közepes 
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méretű intézmények léte és érdemi, eredményes működése jelentős mérték-
ben függ attól, hogy a vezető és a munkatársak képesek-e és ha igen, meny-
nyire képesek megszerezni és megtartani a helyi önkormányzat vagy annak 
vezetése aktív támogatását, mennyire képesek a napi együttműködésre. 

Végül arról is meggyőződhettek a szekció résztvevői, hogy sok kérdés, 
probléma, amit kizárólag saját működésükben érzékelnek, sokkal általáno-
sabb, lényegében mindenütt jelenlévő, akár ténylegesen, akár látensen.

Külön köszönet illeti a Leskowszky Hangszergyűjtemény vezetőit, Szil-
ágyi Áront és Szilágyiné Madla Anettet a rendkívül baráti fogadtatásáért, az 
intézmény működésének és gyűjteményének bár időben szűkre szabott, de 
nagyon élményszerű bemutatásáért. 

A szekció munkáját sikeresnek, hasznosnak ítélhetjük, a résztvevők szá-
mos új szemponttal felvértezve, tapasztalattal gazdagodva távozhattak.
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OLÁH RÓBERT
(Nagykőrösi Arany János Kulturális Központ

Arany János Közérdekű Muzeális Gyűjtemény)

A Nagykőrösi Arany János Kulturális Központ 
integritása, stratégiája és kommunikációja 

a tagintézményei között

2007-ben a Nagykőrösi Arany János Múzeum intézményi státusza közérdekű 
muzeális gyűjteményre változott. 2013-ban egy törvényi jogszabály adta le-
hetőségként a múzeum a Nagykőrösi Arany János Kulturális Központ tagin-
tézménye lett, így annak vezetője a múzeum élére került. Az így megalakult 
kulturális központ mára magában foglalja a korábbi művelődési házat, a vá-
rosi felnőtt és gyermekkönyvtárat, a múzeumot, a civilházat, valamint az art 
mozit is. Az így létrejött központ feladata az intézmények közötti munka-
megosztás, melynek révén kiemelt fontosságú az országos, térségi, valamint 
városi rendezvények mellett az állami megemlékezések, átadók, öntevékeny 
csoportok, klubok és szervezetek koordinációja, programjaik megvalósítása. 
Általánosságban az önkormányzatok által szervezett városi nagyrendezvé-
nyeket az önkormányzati fenntartású intézmények, közhasznú társaságok 
szervezik meg. Nagykőrösön ezt a kulturális központ végzi. Egységes rek-
lám- és marketing stratégia, a kommunikációs szempontok, valamint a mun-
kamegosztás révén számtalan előnye van ezen integrációnak, melyek nem 
csupán az egyes feladatvégzést, hanem a lakosok, látogatók kényelmét is 
szolgálja. Ilyen például a múzeum kiemelt feladatai közé sorolható kutatók 
segítése, hiszen az intézményi kooperáció révén rálátásunk van a városi fel-
nőtt és gyermek könyvtárak adatbázisaira, így közvetlenül információt tu-
dunk szerezni, illetve szolgáltatni.

Egy-egy rendezvény kapcsán az együttműködés szintjei és erőssége segí-
tik a küldetésnyilatkozatunkban megfogalmazott célok elérését. Ennek mód-
jai a XXI. században rohamosan fejlődnek, átalakulnak, mellyel lépést kell 
tartanunk. A kommunikáció csatornái, mely az intézményben nem csupán 
horizontális, hanem vertikális szinten is képes működni, napi, sőt órákra és 
projektekre lebontva tartjuk a munkatársakkal a kapcsolatot, így az infor-
máció megosztás, átadás és feldolgozás hatékonyabb, így időt takaríthatunk 
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meg. Ennek módjai nem merülnek ki a korábbi évtizedek hagyományos tech-
nikai eszközeiben, mint például az irattár, naptárak vagy telefonos kapcso-
lattartás, hanem az új, a XXI. század adta lehetőségeket is igyekszünk minél 
jobban bevonni a munkánkba. Így az internet mellett a 2016-ban új arculati 
elemet kapott honlapunkkal, központi szerverünkkel, távolról is elérhető le-
velezőrendszerünkkel, valamint a dinamikus munkabeosztási naptárunkkal 
nagyobb rálátásunk van nem csupán a munkatársak tevékenységére, hanem 
aktuális elfoglaltságára is.

Az előadáson az egyes tagintézmények sajátos stratégiája és kommuni-
kációs lehetőségei mellett bemutatásra kerültek a lehetőségeink is, melyek 
megfelelő kihasználásával eredményesebb közönségkapcsolati hálózatot 
építhetünk ki. Erre kiváló példa a múzeum könyvtári adatbázisának nyílt 
hozzáférése, így a könyvtáros munkatársak primer információkat sze-
rezhetnek egy speciális kérdéskörben anélkül, hogy személyi segítségre 
volna szükségük. A gyermekkönyvtár esetében a fiatalok megszólítása, a 
korcsoportok mobilizálása, a rendszeres foglalkozások megtartása mind 
egy célt szolgál: olvasóbarát generáció felnevelése, akiknek a könyvtár-
használat és olvasás szeretete a mindennapi életükbe beépül majd. Így a 

A Nagykőrösi Arany János Kulturális Központ patinás épülete a város szívében.
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gyermekkönyvtár egyfajta nevelő, szemléletformáló hatással van a fiatal 
korcsoportok számára. 

A múzeum integritásával hathatósan erősíti az intézmények közötti mun-
kamegosztást, mely kiemelkedően fontos egy-egy nagyobb évforduló vagy 
rendezvény során. Városunk kiemelkedő eseménye volt a 2017-es évben a 
Kárpát-medence magyarságát összekötő, a magyar nyelv és költészet leg-
nagyobb alakjának, Arany Jánosnak a születési bicentenáriumi programso-
rozata, melyben Nagykőrös elsődleges szerepet kapott. Ennek fényében a 
stratégiánk bővült, hiszen új programelemekkel és új helyszínekkel vártuk a 
hozzánk érkezőket. Igazi csapatmunka keretében megnyílt az ország legsike-
resebb Arany kiállítása, „Arany 200 – Arany János, a nagykőrösi pedagógus” 
címmel, melynek létrehozásában elengedhetetlen volt a megfelelő kommu-
nikációs csatornák és munkafázisok kiépítése. E mellet az immár 13. alka-
lommal megrendezett, nagy sikerű Kárpát-medencei Magyar Középiskolai 
Arany János Balladamondó Verseny keretében több száz tehetséges szavalót 
fogatunk a Kárpát-medence minden területéről. 2018-ban újabb évforduló-
kat ünnepel Nagykőrös városa és a múzeum, hiszen a városunk fennállá-
sának 650. évfordulóján és a múzeum alapításának 90. évében járunk, így a 
sikeres programok lebonyolításához nélkülözhetetlen a stratégiailag fontos 
célkitűzések elérése oly módon, hogy minden korosztályt, lehetőleg minden 
igénnyel szeretnénk bevonni a kulturális kínálatunkba. Ezen cél eléréséhez 
mindenképp szükséges a szoros együttműködés a tagintézmények között.

2017-ben új látványelemekkel népszerűsítettük a múzeumot egy éjszakára.
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A városi és országos nagyrendezvényeink kiváló alkalmat adnak a mú-
zeum népszerűsítésére, így a kulturális központ egységes arculati elemeit, 
reklám- és médiakoncepcióját felhasználva olyan felületeken, olyan rétegek 
számára is közvetíthetünk információt, mely az integritást megelőző idő-
szakban nem volt lehetséges. A plakát, szórólap, újsághirdetés megjelenésen 
kívül molinókon, rádió és tv spotokban, internetes felületeken, közösségi ol-
dalakon, valamint speciális látványelemek segítségével öregbíthetjük intéz-
ményünk hírnevét. 2017-ben látványfestéssel vártuk a hozzánk érkezőket, 
mely kivitelezése során új színben, modern arculattal jelenhetett meg a múze-
um. Ez nem valósulhatott volna meg a kulturális központ nélkül, így ez is jól 
tükrözi a munkamegosztást, valamint a kommunikációt a tagintézményeink 
között.

A következő években célunk tovább erősíteni a kapcsolatot az intézmé-
nyek között, melyhez kiváló lehetőséget nyújt a csapatépítő tréningjeink, 
közös kirándulásaink, vagy éppen egy barátságos sportmérkőzésen össze-
mérnünk erőnket. Ezen programok mind erősítik a munkatársak közötti 
kapcsolatokat, új kommunikációs lehetőségeket láthatunk és sajátíthatunk el, 
valamint újult erővel kezdhetünk el egy soron következő projektet.
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MÁRKUS MARIANN 
igazgató

(Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény
Hatvany Lajos Közérdekű Muzeális Gyűjtemény)

A Hatvany Lajos Muzeális Gyűjtemény 
mindennapjai 

összefoglaló:
Az integrált intézményi rendszer működésének bemutatása. A Hatvanban 
működő Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény működése. A Hatvany 
Lajos Muzeális Gyűjtemény helye az integrált intézményben. Az integrált in-
tézmény működésnek kezdeti nehézségei, arra adott válaszok, gyakorlati pél-
dákon keresztül bemutatva.

2016 októberétől vezetem intézményünket, amelynek része a Hatvany Lajos 
Közérdekű Muzeális Gyűjtemény. A Muzeális Gyűjtemény munkatársainak 
többsége ugyanezen év novemberétől dolgozik az intézményben, de erről a 
későbbiekben még bővebben is lesz szó. Előadásom fő vezérfonala a múze-
um helye egy integrált intézmény keretein belül. Úgy vélem, akkor vagyok a 
leghitelesebb, ha intézményünk mindennapjain keresztül mutatom be Önök-
nek, hogy hogyan is működik Hatvanban az integrált intézmény és annak 
keretein belül a Hatvany Lajos Muzeális Gyűjtemény. Előrevetítenék néhány 
kérdést, melyekre gyakorlati példákon keresztül választ is adok az előadás 
végén.

•	 Hová pozícionáljunk egy múzeumot egy integrált intézményem belül?
•	 Jó-e az integráció a múzeumnak?
•	 Az eredményes együttműködés intézményfüggő?
•	 Az intézmény vezetésétől függ?
•	 A munkatársak hozzáállásától?
•	 Miért működik jól Hatvanban az integrált intézményi felépítés?
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HATVANY LAJOS KÖZÉRDEKű MUZEÁLIS GYűJTEMÉNY

A Hatvany Lajos Múzeumot 1969-ben alapította Doktay Gyula, aki épí-
tészmérnök volt. Először helytörténeti, régészeti leletekre épült a gyűjte-
mény. Még ma is elmondható, hogy ha valamilyen nagyobb építkezés törté-
nik Hatvanban, nagy valószínűséggel találunk valamilyen régészeti leletet. 
Ma a gyűjteményünk történeti, régészeti, néprajzi és képzőművészeti egysé-
gekből áll.

SZÉCHENYI ZSIGMOND KÖNYVTÁR

A könyvtár 2012-ben jött létre azzal a céllal, hogy a Grassalkovich Kastélyban 
működő Vadászati Múzeum információs háttérintézménye legyen. Gyűjtő-
körébe tartozott minden Magyarországon és Közép-Európában megjelenő 
vadászati témájú dokumentum. A terv az volt, hogy legfőképpen digitális 
könyvtárként működjön, azonban ez már akkor is egy illúzió volt csupán, 
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ráadásul a könyvtáros szakma rémálma volt az a néhány hónap, amíg Hat-
vanban kettő nyilvános közkönyvtár működött. 2016 októberében a könyv-
tárat múzeumi szakkönyvtárrá alakítottuk, megtartva természettudományos 
gyűjtőkörét.

HATVANY SERFŐZDE
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A serfőzde a múzeumhoz szorosan kapcsolódó attrakcióként jött létre, azon-
ban külön intézményrészként kezeljük, mivel olyannyira eltérő a tevékenysé-
ge, hogy azt teljesen el kellett különítenünk a múzeumtól. 

TOURINFORM HATVAN IRODA

Hatvan város turizmusának irá-
nyítását és összefogását az integ-
rált intézményhez rendelte a kép-
viselő-testület, később erről is 
bővebben lesz szó az előadásban.

Egy előtte-utána képet kívánok 
most bemutatni. Jól mutatja, hogy 
milyen óriási léptékkel fejlődik a 
város és múzeumunk is.

Az első képen jól látszik, hogy milyen állapotban volt a múzeum 2014-
ig, amikor is egy európai uniós pályázatnak köszönhetően megújult nem-
csak a múzeum épülete, hanem a környezete is. 2014-ben az önkormányzat 
440/2014. (V. 29.) sz. képv. Test. Határozatában foglaltaknak megfelelően, 
létrejön az integráció. Nem a mai intézményi összetételében. Óriási problé-
mát okozott, hogy a körülmények változásaihoz igazodva változott az integ-
rált intézmény intézményi összetétele is. Ez az állandó változás nem tett jót 
sem az intézmény mindenkori vezetésének, sem az ott dolgozóknak. Hisz 
gondoljunk csak bele, hogyan lehet úgy éves munkatervet készíteni vagy a 

Tourinform Hatvan Iroda
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benne foglaltakat megvalósítani, nem is beszélve a hosszabb távú stratégi-
ai tervekről, ha a körülmények állandóan változnak. 2014-től már modern 
körülmények között dolgozhattak volna a muzeológus kollégák, ha lettek 
volna! 2016-ban, amikor átvettem az integrált intézmény vezetését 2,5 ember 
dolgozott a múzeumban. Az akkori állapotok vállalhatatlanok és fenntartha-
tatlanok voltak.

A munkatársak kétféleképpen reagáltak az integrációra. Elfogadták vagy 
elutasították. Azt hiszem, nem okozok nagy meglepetést azzal, ha azt mon-
dom, hogy a dolgozók nagy része elutasította az integrációt. Az intézmény 
vezetése akkoriban olyannyira el volt foglalva a felújítással, az integrációval, 
hogy egyáltalán nem foglalkozott azokkal a problémákkal, amelyeket az in-
tegráció okozott. 2016-ra (amikor az intézmény élére kerültem) több mun-
katárs az aktív vagy passzív ellenállás állapotában volt. Ez megnyilvánult a 
személyek közötti ellentétekben és ebből már egyenesen következett az intéz-
ményrészek közötti ellentétek is. El kellett gondolkoznom azon, hogy van-e 
megoldás azokra a problémákra, amelyekkel szembesültem. Ebben az idő-
szakban nagyon sok értekezletet tartottam, és négyszemközti beszélgetéseket 
folytattam. Ezek során mindig megkérdeztem a kollégákat, hogy szerintük 
van-e megoldás. A létező összes válasz felmerült a kollégákban: igen, nem, 
talán, nem tudom. Legjellemzőbb az volt, hogy „nem tudom”, vagyis nem 
vállalták fel véleményüket a munkatársak.

Néhány hét elteltével én már tudtam, hogy sürgős lépéseket kell tennem. 
Néhány álmatlan éjszakát követően elkezdett körvonalazódni bennem az 
irány, amerre az intézménynek mozdulnia kell, és az is, hogy melyek azok a 
sürgős tennivalók, amelyeket meg kell tennem.

A legfontosabb feladatomnak azt tartottam, hogy a múzeumban dolgozó 
kollégák számát a 2,5 főről 6-ra emeltem. Óriási fluktuáció jellemezte a mú-
zeumot. Október 1-jén vettem át az intézmény irányítását, és november 1-jén 
már kezdett az új múzeumi gárda. Történész, néprajzos, művészettörténész és 
múzeumpedagógus csatlakozott a már itt dolgozó régészhez és gyűjteményke-
zelőhöz. Az integrált intézmény dolgozói nem fogadták kitörő lelkesedéssel az 
új kollégákat, volt olyan időszak, amikor az az abszolút ellenállást kellett meg-
tapasztalnom a régebben itt dolgozó kollégák részéről. Az általános vélemény 
az volt, hogy miért kell a múzeumba ilyen sok ember, amikor eddig is voltak 
kiállítások, rendezvények, miért van szükség a változásra?

Mindezek ellenére én azonban megnyugodtam, mert a múzeumot, a gyűj-
teményeket biztonságban tudhattam.

Az integrált intézményen belüli feszültségek azonban nem csökkentek.
Újabb nagy döntés előtt álltam. 
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A fenti névjegy mögött a múzeum kommunikációért és médiakapcsolatai-
ért felelős munkatársa található. Akkor még, mint külsős szakembert kértem 
meg, hogy segítsen átlátni a problémákat, keressük meg együtt a megoldást, 
hiszen ehhez már szakember tudása volt szükséges. Kidolgoztunk egy öt al-
kalomból álló tréninget, beleágyazva az integrált intézmény konkrét prob-
lémáit. Az öt alkalom két hónapon keresztül zajlott, és noha nem tettem kö-
telezővé a megjelenést, soha egy munkatárs sem hiányzott róla. A második 
alkalom után elkezdtük tapasztalni a változást. A kollégák elfogadták egy-
mást, munkájukat érezhetően nagyobb odaadással végezték.

A múlt héten megkérdeztem a munkatársaimat, hogy számukra mi volt 
az a pont, ahol érezték a változást, mindenki egy videóra szavazott.

https://youtu.be/Z-d9FWSjUhQ
Ez után a tréning után érezték úgy a kollégák, hogy valóban csak akkor 

tud az integrált intézmény működni akár jól vagy rosszul, ha azt a bizonyos 
szekeret egy irányba toljuk-húzzuk, közösen.

A tréninget követően úgy gondoltuk – akkor talán már mindannyian -, 
hogy az integrált intézmény eljutott abba a szervezeti létbe, ahol már min-
denki nyugodtan végezheti a munkáját és nem jöhet közbe olyan szakmai 
vagy fenntartói döntés, ami ezen változtathat. De közbejött.

Hatvan Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 259/2017. (V.16) sz. 
képv. Test. Határozatában a Tourinform Hatvan Irodát is az integrált intéz-
ményhez csatolta. Így egy új szakterület került az intézményhez, költségveté-
sünket és dolgozói létszámunkat is rendezte a fenntartó önkormányzat.

A turisztikai menedzser szakemberrel egyeztetve megpróbáltuk tartalom-
mal megtölteni ezt a szakterületet is, úgy, mint az összes többi intézmény-
részt. Kidolgoztunk egy egész napos városnéző túrát, azonban a programot 
megálmodni és megvalósítani nem ugyanaz. Felmerült a kérdés, ki fogja ezek 
mögé a programok mögé a szaktudását adni? Mivel az integrált intézmé-
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nyen belül a Hatvany Lajos Múzeum kézenfekvő megoldásnak látszott, ezért 
a múzeum munkatársait kértük fel erre a feladatra. Nekik a kellő háttérisme-
retük is megvolt ehhez, a választás egyértelmű volt. Azonban nem gondol-
tunk arra, hogy a kollégák ezt nem így gondolják. Sajnos, azt kellett tapasz-
talnunk, hogy egy pillanat alatt újra az aktív ellenállás helyzetébe került az 
intézmény. A kollégák meg is fogalmazták, hogy ez egészen biztosan nem a 
múzeum munkatársainak feladata. Természetesen, amikor csoportok érkez-
tek – és szerencsére nagy sikere van ennek a programunknak, tehát rövid idő 
alatt sok csoport érkezett – elvégezték a feladatot. És néhány hét múlva ők 
maguk látták be azt, hogy a turizmus, mögötte a múzeum szaktudásával csak 
erősebbé teheti mindkét intézményrészt, az integrált intézményről nem is be-
szélve. A hibát – ma már tudom – én követtem el, amikor a vezetői döntést 
nem előzte meg egy egyeztetés a munkatársakkal a lehetséges változásokról. 
Ma már ez elképzelhetetlen.

Egymástól függetlenül, mindhárman, akik az integrált intézményi téma-
körben adtunk elő, legfontosabbnak a kommunikációt jelöltük meg. Igen, 
hiszem és vallom, hogy megfelelő kommunikációval bármennyi intézmény-
részből álló integrált intézmény jól irányítható. A következő ötlet megva-
lósításánál már fel sem merült a kollégákban az ellenérzés. Nyáresti Ván-
dordallamok címmel koncertsorozatot indítottunk a múzeum udvarán. Az 
önkormányzat, a múzeum és a BLEGA rendezvényszervező Iroda közös 
attrakciójaként valósult meg, és olyan sikere volt, hogy ebben az évben is 
megrendezésre kerül. Noha nem feltétlenül értünk egyet abban a kérdésben, 
hogy mennyi rendezvényt kell a múzeumban szerveznünk, teljesen termé-
szetes volt számukra, hogy az ötlet megvalósítása mellé állnak.

Ma már valóban úgy gondolom, hogy az Integrált Könyvtár és Muzeális 
Gyűjtemény túl van a nehéz időszakon, és már a sikereket sorolhatom. Első 
ilyen sikerünk volt, amikor 2017 karácsonyán egy alulról jövő kezdeménye-
zésre az intézmény dolgozói egy közös újévi köszöntőt mondanak. Ezt a rö-
vid kis videót küldtük partnereinknek, s nagy sikerünk volt vele.

A következő siker az „Év múzeuma 2018” pályázaton való részvétel. Egy 
munkatársunk készítette el a pályázati anyagot és intézményünk számára 
nagy megtiszteltetés volt, hogy a Bíráló Bizottságból olyan sokan kíváncsiak 
voltak a múzeumunkra, eljöttek, megnézték, meghallgattak minket. Jó szív-
vel fogadtuk tanácsaikat és hálásak voltunk a dicsérő szavakért.

Nos, lássuk a válaszaimat az előadás elején feltett kérdésekre. Hogyan lát-
juk mi Hatvanban az integrált intézmények létjogosultságát, benne a múze-
um helyével, szerepével.
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	A Hatvany Lajos Múzeumnak jó megoldásnak bizonyult az integrált 
intézménybe való kerülés.

	Bővültek a lehetőségek, rugalmasabb költségvetés, kölcsönös segítség-
nyújtás.

	A jó együttműködés nagyrészt az intézményvezető nyitottságától függ.
	A munkatársakat lehet érzékenyíteni az integráció előtt.
	A fenntartó támogatása, illetve segítő hozzáállása nélkül nincs előre-

mutató integráció.

Az, hogy ilyen eltérő területeken működő intézményrészek képesek jól 
együttműködni és együtt dolgozni, sok tényezőtől függhet. 

Az együttműködés kulcsa azonban minden esetben a kommunikáció, a 
megfelelő kommunikáció. A fenntartói döntés változhat. Egy integrált intéz-
ményhez kerülhetnek intézményrészek és vehetnek el belőle. Az integrált in-
tézmény számára mindig az a legfontosabb, hogy legyen egy olyan intézmény-
rész, amelyik a legerősebb, amelyikre a többi intézmény is támaszkodhat. 

Véleményem az, hogy abban az integrál intézményben, amiben muzeális 
gyűjtemény is tartozik, az a legerősebb intézményrész. Következik ez a dol-
gozók képzettségéből, a múzeumi szakma nyitottságától, folyamatos fejlődé-
séből. Ezért rendkívül fontos, hogy az integrált intézmény vezetője, különös 
figyelmet fordítson a muzeális gyűjtemény fejlesztésére. Abban az esetben, 
olyan biztos hátteret nyújthat az integrált intézmény számára, amelyre egy 
vezető nyugodtan támaszkodhat. Problémák mindig adódhatnak, de amint 
azt remélhetőleg sikerült bemutatnom, megfelelő kommunikációval ezek jól 
kezelhetőek.
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LOVAS JUDIT 
főosztályvezető

(Kommunikációs Főosztály, Néprajzi Múzeum, Budapest)

Új, régi, kölcsön, kék – valami elköteleződés

A BUDAPESTI NÉPRAJZI MÚZEUM „VÍZSZINTES 
KÖZÖSSÉGI MűÉLVEZET” PROGRAMJÁNAK ÉS A

 JERUZSÁLEMI IZRAEL MÚZEUM (םילשורי ,לארשי ןואיזומ) 
MÚZEUMANDRAGÓGIAI STRATÉGIÁJÁNAK ÁTFOGÓ 

BEMUTATÁSA

Vajon a múzeumok még ma is a közönség megszólításának „praktikáit” kere-
sik, programstruktúrájuk és kommunikációs stratégiájuk meghatározásakor 
más közgyűjtemények tapasztalataira fókuszálnak? Egyszeri vagy rendszeres 
interakcióra számítanak? Abba a közegbe invitálják a felnőtt látogatót, ahol 
otthonosan érezheti magát és meghatározó élményekre tehet szert? Milyen 
szemlélet határozza meg a múzeumandragógiai szolgáltatások felépítését: a 
múzeumok igényekre reagálnak vagy igényeket generálnak?

Napjainkban ismét felértékelődik a társadalmi és a személyes élet szint-
jén is a közösségi élmények jelentősége, melyek születéséhez ideális helyszín 
lehet a múzeum, annak sajátos atmoszférája. Felmérések igazolják, hogy ha-
tékonyabban formálódnak a kollektív, közösségi élmények rendhagyó befo-
gadási helyzetben – fontos a rituálé, amely elmossa a generációs, kulturális, 
szociális határokat. 

Dinamikus, változó korszakban vagyunk a felnőttkori tanulás, a múzeumi 
tudásátadás területén is, gyakran nehéz megkülönböztetni az aktuális tren-
deket az éppen népszerű hóbortoktól, ötletes villanásoktól. A tudatos kap-
csolatépítés szolgálatába állított attrakciók, programok a fejlesztést, a fejlődést 
támogatják. Kiállításaink és programjaink kifejezik intézményi állásfoglalá-
sunkat, szemléletünket, valós képet adnak az intézményi környezetünkhöz, 
szorosabban véve a látogatóinkhoz való viszonyunkról. Hatékonyabb, a jövő-
re nézve is tervezhetőbb a múzeumandragógiai tevékenység, ha – a reális cé-
lállítás szem előtt tartása mellett – a programok megvalósításának folyamatá-
ban kiemelt szerepet kap a közönség közösséggé formálása. Nem mellékesen 
reagálni kell arra a tényre, hogy a XXI. század egyre inkább motiváló kihívása 
a multikulturális helyi közönség bevonása a látogatók körébe, a kultúrák és a 
generációk közötti párbeszéd támogatása. 
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A bemutatásra kerülő gyakorlati példák igazolják, hogy a helyi adottsá-
gokra építve kevés anyagi befektetés mellett épülhetnek fel olyan komplex 
programok, amelyek az intézmény által képviselt értékeket, belső erőforráso-
kat optimálisan hasznosítják, ezzel párhuzamosan támogatják a múzeumhoz 
való kötődés kialakulását felnőtt korban is. 

A BUDAPESTI NÉPRAJZI MÚZEUM „VÍZSZINTES 
KÖZÖSSÉGI MűÉLVEZET” ÉS A JERUZSÁLEMI IZRAEL 

MÚZEUM FELNŐTT PROGRAMJAI

Az esküvői szezon kezdete ihlette a címet, amely életünk egyik jellemző gya-
korlatára utal, hiszen a sikeres, hosszú távú kapcsolat építésének reményében 
különféle praktikákhoz folyamodunk az emberiség történetének kezdetétől. 
Befektetéseink megtérülését reméljük, döntéseink helyességének visszaiga-
zolását, kiszámíthatóságot és stabilitást. A múzeumok a hagyományt és az 
innovációt együttesen képviselik, mégis a szervezeteken belül is jelentős 
szemléletmódbeli különbségek vannak a prioritások, a sikeres működést 
meghatározó elemek, a múzeum küldetése, valamint a közönség igényeinek 
megítélésében 1. Partnerként tartjuk számon a „közönséget”, a „múzeumunk 
közönségét”, miközben a tartós elköteleződés nem jellemzője a 21. század-
nak. A fogyasztói szokások a kulturális szolgáltatások vonatkozásában is 
jelentősen megváltoztak és egyre dinamikusabban formálódnak, gyakran 
kétségbe ejtve a legújabb digitális fejlesztések nyomában loholó múzeumi 
szakembereket. A nyelv és a közösség, a korszerű módszer, a korszerű technika 
fogalma viszonylagos. A hasznosulást értékelő mutatók, eredmények gyak-
ran szembesítik a múzeumokban dolgozó szakembereket azzal, hogy nem 
térült meg egy-egy kiállítás, program, akció végén a befektetés (anyagi, idő, 
humán erőforrás) a várt vagy elvárható mértékben. Fontos kérdés tehát, hogy 
milyen szemlélet jellemzi a múzeumokat a küldetésük betöltése folyamatá-
ban a sikeres kapcsolatépítésben. Ennek gyakorlati aktusaiban tetten érhe-
tő-e a közönséget közösséggé építő tudatosság, vagy még mindig a közönség 
megszólításának receptjét, trendkövető mesterfogásait keresik, más közgyűj-
teményektől átvett jó gyakorlatokra alapoznak, ezeket adaptálják itthonról 
és – különös előszeretettel- külföldről?

1 Tudomány és/vagy közönségcsalogatás? – Hogyan állnak a szakemberek az innováció sze-
repéhez a múzeumi művészetközvetítésben, Tóth Krisztina, Múzeum Café 47.
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Néhány további kérdés, amelyeket érdemes felvetnünk, mielőtt tovább 
lépnénk: egyszeri vagy rendszeres interakcióra számítunk a múzeum poten-
ciális közönségétől? Arra a karakteres helyre, abba a közegbe invitálják a fel-
nőtt látogatót, ahol otthonosan érezheti magát és ahol új, hiteles élményeket 
kínálunk? Mi határozza meg a múzeumandragógiai szolgáltatások felépíté-
sét? Elsősorban igényekre reagálunk vagy igényeket, igényességet generá-
lunk? Kezdeményező, karakteres múzeumként látjuk magunkat? Kezdemé-
nyező, karakteres múzeumnak lát a környezetünk? Eredményes, célravezető 
lehet a karakteres fellépésünk?

Ezek a felvetések, különösen a rájuk adott átgondolt válaszainkkal mesz-
szire mutathatnak és kényes (a hatékony működés szempontjából megha-
tározó) pontokra tapintanak. A szembesülés, a rendszeres, elemző, a jövő 
stratégiai lépéseit kirajzoló vizsgálatok sora számos szervezeten keresztül 
online elérhető, tanulmányozható. A nemzetközi élvonalban álló közgyűj-
temények magatartását, kommunikációs gyakorlatát még akkor is érdemes 
figyelemmel kísérnünk, ha közben – mérlegre téve lehetőségeinket – esetleg 
számunkra elérhetetlennek tűnő világot szemlélünk. A tárlatok, gyűjtemé-
nyekhez kapcsolódó kampányok, kezdeményezések, új típusú programok, 
nyilatkozatok sora mutatja azokat a mega-trendeket, trendeket vagy éppen 
csak ötletes villanásokat, amelyek átfogóan is kapcsolódnak a technológiai 
fejlesztésekhez, és közvetlen módon adnak jelzéseket a fogyasztói szokások 
alakulásáról.

A következőkben megjelölt hivatkozások, források tehát online ugyan-
csak könnyen elérhetők, olvasóik további inspirációt, gyakorlati informáci-
ókat nyerhetnek belőlük, s erről szólnak a következőkben tárgyalt példák is. 
Merre tart a múzeumi világ, milyen trendek jelentkeztek a közelmúltban? 
Felütésként két jellegzetes, a hazai gyakorlatnak részben ellentmondó példa, 
melyek Taco Dibbits nevéhez fűződnek (az amszterdami Rijksmuseum mun-
katársa, majd 2016-tól igazgatója) több alkalommal is meglepte már a nyilvá-
nosságot. Majdnem pontosan öt évvel ezelőtt a New York Times is hírt adott 
arról, hogyan tette elérhetővé a művészetek katedrálisaként is emlegetett 
Rijksmuseum egyedülálló gyűjteményének számos darabját nagy felbontá-
sú , online letölthető képekkel, ösztönözve a közönséget azok személyes fel-
használására a póló nyomat készítésétől a tetováláson át az egyedi WC papír 
tervezéséig. Nyilatkozataiban a múzeumot olyan nyilvános intézményként 
határozza meg, amelynek műtárgyai, illetve maga a művészet is mindenki 
számára elérhető közös tulajdon. Az online letöltéseket, a felhasználást, a jog-
díjak befizetését nehéz ellenőrizni, többek közt ezért döntöttek úgy, hogy a 
rossz minőségű felvételek helyett a múzeum színvonalához, rangjához méltó 
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minőséget képviselő képeket tesznek elérhetővé a nagyközönség számára2. 
A másik állásfoglalás szintén előremutató. A múzeumi szakterületek fejlesz-
tését támogató folyamatok tervezésekor Dibbits figyelme elsősorban nem a 
múzeumi, szakmai környezetre irányul. Példákat, követhető trendeket nem 
innen merít, attitűdje kezdeményező: „Nem a többi múzeumot figyelve. Nem 
érdekel a másolás. Ehelyett más ágazatok inspiráltak. Tanulunk a partnereinktől, mint 
például a Philips és a KPN3. Együttműködünk a Philips vállalattal; speciális LED-es 
lámpákat fejlesztettünk ki, amelyek segítségével a festményeket optimális fényviszo-
nyok mellett mutathatjuk be, ezek iránt a múzeumok már világszerte érdeklődnek. A 
KPN távközlési szakembereitől megtanulhatjuk, hogyan lehet optimalizálni az okos-
telefonok használatát...”

ÚJ: KEZDEMÉNYEZŐ, RENDHAGYÓ

A Néprajzi Múzeum társadalmi múzeumként küldetésnyilatkozatában is úgy 
definiálja magát, mint „… nyitott kulturális tér, ahol összeér a múlt a mával, a 
tudomány a tanítással, ahol kultúrák és generációk találkoznak és beszélnek 
egymással.” A jól ismert „A MÚZEUM A TIÉTEK” szlogen persze lehetne 
egy valós tartalmat, szándékot nélkülöző népszerű gondolat, azonban az in-
tézmény számos alkalommal bizonyította, hogy a közvéleményt foglalkozta-
tó komoly kérdésekben is állást foglal, jelenkori kutatómunkájában tudato-
san elemzi a társadalmi folyamatokat, befogadó a marginális csoportok felé, 
több vonatkozásban támogat integrációs törekvéseket stb. Hogyan válhat 
egy múzeum valódi közösségi térré, kedvelt találkozási ponttá? A The Guar-
dian egy cikkében4 arról ír, hogy a múzeumok felelősség az alulreprezentált 
látogatói csoportok bevonása a látogatóik körébe, egyúttal arra ösztönzi az 
olvasókat, hogy ne maradjanak le a múzeumi élményekről, hiszen ezek min-
denki számára elérhetők. Ezek szerint mindenkinek múzeumba kell járni? 
Hátrányos megkülönböztetés érhet bárkit, aki nem tud felmutatni évente leg-
alább egy múzeumlátogatást, vagy saját bevallási szerint maga az egész téma 
egyáltalán nem érdekli? Talán máshonnan érdemes megközelíteni a kérdést 
– lemaradunk-e bármiről, ha nem keressük fel a közgyűjtemények által kínált 

2 Masterworks for One and All, The New York Times, 2015. május 28.
3 Holland vezetékes és mobil távközlési vállalat
4 https://www.theguardian.com/commentisfree/2015/may/31/museums-not-white-spaces-
belong-everyone
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kiállításokat, magukat az épületeket, a gyűjteményeiket, kutatásaikat bemu-
tató programjaikat? 

A múzeumi élmények lehetnek közösségi élmények. A kultúraközvetítés 
területén munkálkodó szakemberek egyre inkább egyetértenek abban, hogy a 
múzeum, a kiállítások, gyűjtemények felfedezésekor nincsenek merev szabá-
lyok. Javaslatok, felvetések segítheti a látogatókat, különösen, ha felnőttekről 
van szó. Az élmény forrása lehet: a céltalan nézelődés, felfedezés (elmerülni, 
belefeledkezni), a változó tér és ritmus, a szokatlan kombinációk, a testi, ér-
telmi, lelki tapasztalatok, az újra tanulás, a látogató, mint szereplő résztvevő 
megjelenése, az alkotó, formáló közreműködés, az észrevételek rögzítése, 
megosztása, az önmeghatározás, kritikai gondolkodás támogatása5. (Persze 
kérdés, hogy helyes-e az érzelmek, indulatok tudatos generálása egy múze-
umlátogatás során.) Ami feladatként jelentkezik, és minden vonatkozásában 
hatékonyságot, a megfelelő eszközök használatát igényli a célcsoportok, fen-
tiek alapján mindenki felé: megszólítás, bevonás, megtartás. 

Fentiek jegyében körvonalazódott az a közönségprogram, amelyet a Bu-
dapest ArtWeek rendezvénysorozatához terveztem meg 2016-ban. A „Víz-
szintes közösségi műélvezet” című rendhagyó művészettörténeti bemutató 
a Néprajzi Múzeum mennyezeti freskóját, Lotz Károly Justitia diadala című 
alkotását elemzi. Hazai és nemzetközi viszonylatban is elterjedt gyakorlat, 
hogy reprezentatív épületek mennyezetét a padlóra helyezett tükörben meg-
csodálhatják meg az érdeklődők, azonban az elmélyült műélvezetet ez a for-
ma csak részben teszi lehetővé. A Néprajzi Múzeum épületének adottságai 
kiválóak voltak ahhoz, hogy újragondoljuk a lehetőségeinket, hiszen az átfo-
gó épülettörténeti séták alkalmával a múltban is szó esett a freskóról, a Művé-
szeti alkotás elemző, részletes megtekintésére nem került sor. Az épület vár-
ható zárásának időpontja is körvonalazódott, számolnunk kellett a látogatók 
fokozott érdeklődésével. 

A program során a látogatók rendhagyó helyzetben, fekve, igény szerint 
ülve tekintették meg a műalkotást, az első alkalmakkor látogatási időn kí-
vül hirdette meg a múzeum eseményt. Az intimitást, a különleges befogadói 
helyzetet az alábbi elemek adták: a nyilvánosság előtt zárt múzeum különle-
ges atmoszférája, élő zenés ráhangolódás (gitárjáték vagy régizenei koncert), 
múzeumtörténeti, művészettörténeti, illetve Lotz Károly személyét, mun-
kásságát bemutató vezetés az aulában, a mennyezeti freskó alatt elhelyezett 
szőnyegek, párnák, hidegebb idő esetén takarók, melegben ásványvíz, ké-

5 Art as experience, Marco Peri, file:///C:/en/Desktop/art_as_experience.pdf 
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nyelmes, fekvő/ülő helyzetet biztosító kellékek. A program időtartama 45-50 
perc között mozgott, a résztvevők lehetőséget kaptak további kérdések felve-
tésére, az egyes tematikus blokkok között zenei aláfestés biztosította az adott 
információkhoz kapcsolódóan a műalkotás részleteinek ismételt, önálló átte-
kintését. Időponttól függően a kezdés előtt vagy a vezetés után lehetőség nyílt 
a múzeum kiállításainak megtekintésére is. A kezdeményezés sikerét mutatja, 
hogy a következő másfél évben minden múzeumi eseményhez kapcsolódott 
Vízszintes közösségi műélvezet vezetés, kiemelt érdeklődés mellett, a meghirde-
tett időpontokon túl pedig csoportok is igényelték a szolgáltatást. A résztvevők 
többen visszatértek barátokkal, ismerősökkel, saját iskolai csoporttal is, hogy 
személyesen is közvetítsék a múzeumban hallottakat. Ebben az esetben is iga-
zolást nyert, hogy a kollektív közösségi élmény olyan rituálé, amely elmossa a 
generációs, kulturális, szociális határokat. A fekvő/ülő helyzet, az intim közel-
ség, a kellékek egymásnak való, figyelmes átadása (takarók, párnák, fotók, víz) 
olyan közeget teremtett, amelyben fiatalok, idősek, családok együtt adhatták át 
magukat a műélvezetnek. Az ilyenkor előkészített eszközöket szívesen hagy-
tuk még elöl, figyelve, hogy a programon kívül érkező látogatók is örömmel 
használják őket, értik és értékelik a felkínált lehetőséget.

A Vízszintes közösségi műélvezet olyan rendhagyó művészettörténeti bemu-
tató lett, amely az épület egyediségét, adottságait használta ki ahhoz, hogy jó 
példája legyen a múzeumi terek közösségformáló használatának.

RÉGI: HAGYOMÁNY ÉS MEGÚJULÁS

Izrael nemzeti múzeuma számára az 1965-ös megnyitása óta komoly kihívást 
jelent a politikai feszültségek között reflexíven interpretálni a kulturális sok-
színűséget, a zsidó hagyományokat, a régészeti, történeti örökséget, támoga-
tásban részesíteni a kortárs és kísérleti művészeti törekvéseket. Az intézmény 
egységei: régészet, zsidó művészet és életmód, valamit képzőművészet, tár-
latai jellemzően az enciklopédikus gyűjteményekre alapozott univerzális be-
mutatók (különféle kultúrák, vallások, keresztutak). James S. Snyder 1986 és 
1996 között a New York-i Modern Művészeti Múzeum (MoMA) igazgatóhe-
lyettese volt, 1997-től állt az Izrael Múzeum élére, s neki köszönhető, hogy 
az intézmény „felkerült a nemzetközi múzeumi térképre” Nevéhez fűződik 
a múzeum komplex, 100 millió dolláros beruházásának irányítása. A 2010-
2012 között zajló munkálatok eredményeként a kiállítótereket megduplázták 
a 20 hektáros campuson; új galériákat és nyilvános tereket hoztak létre, ame-
lyek kortárs alkotásoknak, performance előadásoknak, könnyűzenei prog-
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ramoknak adnak helyet. A gyűjteményekben található 500 000 műtárgy és 
képzőművészeti alkotás vonatkozásában figyelemreméltó adat, hogy Snyder 
vezetése alatt 10%-kal gyarapodott az állomány. Az Izrael Múzeum éves lá-
togatószáma tartósan 800 000 fő körül mozog, ebből kb. 100 000 fő diák, akik 
szervezett programok keretében ismerkednek a múzeumi világgal, annak 
nyelvével, módszereivel a Ruth Young Wing, a gyermekek számára kialakí-
tott múzeumpedagógiai központ területén. Az elsősorban általános iskolás 
korosztálynak szóló tárlataik, szolgáltatásaik mellett a teljes múzeumi komp-
lexum egységeinek felépítését, a kiállítások rendszerét is megismertetik a fia-
talokkal, tudatosan nevelve fel a későbbi látogatóik generációit. 

Az Izrael Múzeum országon belül és kívül is számos baráti körének támo-
gatását élvezi. Például a Német Baráti Kör sikeresen szervezte meg 2017-ben 
„A határok áthidalása” című párbeszédsorozatot, amely a 21. század nagy 
kihívásaival foglalkozott: az egymással szemben felállított, majd konzervált 
előítéletek és az ezekből eredő konfliktusok csökkentését tűzte ki céljául. A 
program 14 000 résztvevőt vonzott, alapját pedig egy évek óta működő zsi-
dó-arab művészeti projekt ihlette, amelyet a német múzeumbarátok lelkesen 
támogatnak. Érdemes megjegyeznünk, hogy más baráti körök aukciókon 
műtárgyakat vásárolnak a múzeumnak, szakmai utakat szerveznek.

Vízszintes közösségi műélvezet program a Néprajzi Múzeum aulájában
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Az Izrael Múzeum felnőtteknek szóló programjai igen sokszínűek és nagy 
számú közönséget vonzanak. Művészeti kurzusaik egy része éjszakai prog-
ram6, a Wise at Night este 7-11 óráig tart. Előadássorozataiban jelen van a Mú-
zeumi hétfő (multidiszciplináris sorozat különleges előadókkal, kurátorokkal, 
művészekkel, melyet az aktuális tárlatok mellett az egyes gyűjtemények ins-
pirálnak), szerdánként a Gallery Talks keretében párbeszéd alakul ki a kurá-
torok, múzeumi szakemberek és a közönség között, a Péntek a múzeumban 
pedig a kultúra és művészet kapcsolatát elemzi. Idén májusban a nemzetközi 
írótalálkozó részeként jelent meg a Writer talks art népszerű eseménye. Hé-
ber nyelven és részben angolul is elérhetők a programok, csoportos látogatás 
esetén külön szervezésben, emellett naponta adott időpontokban indulnak 
több nyelven a tárlatokat bemutató vezetések, természetesen audio-guide is 
elérhető (múzeumbarátok, támogatóknak ingyenesen).

A múzeum állandó tárlatai mellett a kísérleti művészet termékeit is szí-
vesen megosztja közönségével. A legújabb alkotások gyakran a múzeum 
gyűjteményébe kerülnek, erre példa Hadassa Goldvicht Jónás című hatalmas 

6 https://www.imj.org.il/en/events/wise-night

Hadassa Goldvicht Jónás című alkotása az Izrael Múzeumban
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interaktív cethala, vagy a 2017-es No place like home című kísérleti kiállítás, 
melyet az IKEA támogatásával valósítottak meg. Utóbbi tárlaton a hétközna-
pok otthonainak jellegzetes tárgyai alakulnak át, kerülnek félelmetes kompo-
zícióként vagy gigantikus méretű, nyugtalanító mementóként a lakás eddig 
jól ismert tereibe, s közben a látogató úgy sétál közöttük, mint Alice Csoda-
országban.

A kapcsolódó programok közös jellemzője, hogy a személyes, illetve a 
kollektív tapasztalat együttesen segít értelmezni és megválaszolni a kiállí-
tás által felvetett kérdéseket. A különféle időpontok, tematikák az érdeklő-
dők széles körét szólítják meg, s olyan munkatársak állnak a megvalósítás 
szolgálatában, akik örömmel lesznek aktív részesei a közönséggel való ta-
lálkozásnak. Igen, akár késő este is! Az eredmény a stabil látogatószám, ami 
nem csupán a külföldi turistacsoportok kötelező programjainak egyikéből, 
a Könyv szentélye komplexum (Holt-tengeri tekercsek, Jeruzsálem makettje 
a Második Templom korából) megtekintéséből táplálkozik. Az egyedi igé-
nyeket is kielégő programok, a helyi vendéglátás színvonala, a pihenésre 
is alkalmas terek, a családi programok és kulturális fesztiválok teszik fo-
lyamatosan élővé, érdeklődésre számottartó intézménnyé az Izrael Múze-
umot. Ide érdemes időről-időre visszatérni, lelkes és felkészült önkéntesei, 
fiatalok és nyugdíjasok egyaránt odaadó munkával támogatják sikeres mű-
ködését.

KÖLCSÖN: EGY INSPIRÁLÓ NEMZETKÖZI FELMÉRÉS

Alátámasztja a szakmai fórumok által korábban megfogalmazottakat7 az Eu-
rópai Múzeumi Szervezetek Hálózata, a NEMO által készített 2017-es felmé-
rés, amely összegzi a múzeumi világ meghatározó trendjeit és kilátásait a kö-
vetkező évre8. A következőkben az ebből kiemelt részletek mutatják, hogy a 
múzeumok pozíciója, karakteres megjelenése, a társadalomban betöltött sze-
repük hangsúlyozása mennyire időszerű. Nem a láthatatlan, megfoghatatlan 
látogatói célcsoportokat kell megszólítaniuk, hanem a társadalom egészét. 
Tehát a teljesség igénye nélkül a központi gondolatokból:

7 Hiteles hely a múzeum? VII. Országos Múzeumandragógiai Konferencia
8 www.ne-mo.org/fileadmin/Dateien/public/Activities_2017-2021/Training_Courses/2017_
FR_Paris/We_Are_Museums_-_Trends_and_prospects_for_2018-min.pdf
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▼ Az állampolgárok részéről elvárásként jelentkezik, hogy a meghatározó 
kulturális intézményeik stabilak legyenek, kiálljanak értük, nyitottan fogad-
ják visszajelzéseiket. ▼ A múzeumok társadalmi, közösségi találkozóhelyek, 
fontos helyszínek, amelyek állásfoglalásuk kapcsán is meghatározóak lehet-
nek, hozzájárulnak a személyes vélemény-formáláshoz. ▼ A múzeumok meg-
ítélésükben is aktív színterekké váltak a mozdulatlan, unalmas „szentélyek” 
helyett. ▼ Fontossá vált a múzeumi beszélgetés, fórum, nyilatkozat: a hiteles 
helyek bölcsessége, iránymutatása. ▼ A szakemberek felismerték, hogy érde-
mes a gyűjtemények anyagát a közönséget foglalkoztató témák szolgálatába 
állítani. ▼ A múzeumi fejlesztések, beruházások a politikai harcok színtereivé 
váltak, köztéma a finanszírozás, építkezés, megnövekedett a múzeumvezetői 
nyilatkozatok, interjúk száma, a múzeumok az érdeklődés fókuszába kerül-
tek. ▼ Szükség van karakteres múzeumvezetőkre, menedzserekre, múzeumi 
szakemberekre, akik nem tartanak a határozott állásfoglalástól. Általánosság-
ban: felelősséget vállaló vezetőkre. ▼ A média hitelessége a közvélekedésben 
is megszűnt, a múzeumok azonban hiteles helyek („igazságőrzők”), változá-
sokat generálhatnak. ▼ Tényszerűség, megbízhatóság, objektív tudás – főbb 
jellemzők, ezek birtokában a múzeumok fölé tudnak emelkedni az általános 
kommunikációs zajoknak és kihasználhatják a karakteres, hatékony kommu-
nikációlehetőségük a saját hangjukat hallatva. ▼ Reagálni, válaszolni kell a 
látogatók, érdeklődők kérdéseire (akár szélesebb kört elérő fórumokon is), tá-
mogatni a múzeumok szakterületeihez, a múzeum-jelenségekhez kapcsolódó 

Az Izrael Múzeum No place like home című kiállításában
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kutatásokat. ▼ A tömeges migrációs folyamatok újra írják a narratívákat, a 
múzeumok hidat építhetnek a párbeszédhez, újragondolhatják a gyűjteménye-
iket az új narratívákkal, kevesebb belső falat építve/hagyva, kapcsolódási pon-
tokat, kontextusokat keresve. ▼ Fontos saját identitás, részrehajlásmentesség 
hangsúlyozása; támogató attitűd, független szakértőkkel való együttműködés, 
helyszín biztosítása a társadalmi párbeszédhez.

Fentiek nem szorulnak kiegészítésre, sok tekintetben olyan gondolatokat 
hordozó kijelentések, amelyek a hazai múzeumi szakmát is foglalkoztatják, 
tettekre késztetik. Az egyes intézmények közötti versenyen túlmutatva olyan 
igények, célok körvonalazódnak, amelyek (részben kényszerűségből) napja-
inkban határozottan támogatják a közgyűjtemények együttes fellépését is.

KÉK – A BIZALOM

A kék szín jelentése sokak számára ismert, szimbolizálja a reményt, a hűsé-
get, a bölcsességet, a bizalmat, az intelligenciát, a becsületet, az igazságot, 
és a mennyet. Levegő, víz, tisztaság – a reklám kampányok vizuális hatásai 
gyakran ezekre épülnek ma is. A hitelesség, a tartósan magas színvonalon 
biztosított szolgáltatások, a látogatóra fókuszáló attitűd, számos apróbb és 
nagyobb részlet igényes kidolgozása a helyi lehetőségek maximális kiakná-
zásával hozzájárul az eredményes működéshez. 

 A múzeum nyilvánosság által megismerhető világát az intézmény külde-
tése és látása (vision, mission) határozza meg, ha ez nem hiteles, nem beszél-
hetünk hitelesen közvetített tartalomról sem. Mindenek előtt a vezetés kell, 
hogy képviselje a működés részleteiben is tetten érhető szemlélet. A követ-
kezetességet, az átgondolt stratégiai lépéseket nem helyettesíthetik ad hoc 
döntések, trükkök, hamarjában átvett jó gyakorlatok. A NEMO tanulmánya 
mellett a NAAU (National Awareness, Attitudes, and Usage Studies) 108 000 
fős mintavételen alapuló adatai azt mutatják, hogy a megkérdezettek 10%-
kal megbízhatóbb információs forrásként tartják számon a múzeumokat, 
mint a napilapokat9. Elgondolkodtató. Vajon tudatában vagyunk a lehetősé-
geinknek? Nem csupán mi számítunk a közönségre, a közönségünk (legyen 
szó aktív vagy potenciális látogatókról) is számít ránk. A felelős, hosszú távú 
tervezésben megjelenő kulcsszereplők valójában kezdettől változatlanok. A 
magunkkal szemben megfogalmazott elvárásaink súlya lett, lehetne érzékel-
hetőbb ezekben az időkben.

9 https://www.colleendilen.com/2017/04/26/people-trust-museums-more-than-
newspapers-here-is-why-that-matters-right-now-data/
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N. KOVÁCS ZITA
művészettörténész, igazgató 
(Türr István Múzeum, Baja)

Értékorientáció és kultúraközvetítés 
a Türr István Múzeumban

A Türr István Múzeum nemzetiségi bázisintézmény Baján 5 épületben, ösz-
szesen 5600 négyzetméter alapterületen működő, 200.000 műtárgyat őrző, 15 
közalkalmazottat és 15 közcélú munkavállalót foglalkoztató közgyűjtemény. 
A nyolc évtizedes múltra visszatekintő, széles társadalmi és intézményi kap-
csolatrendszerrel rendelkező területi múzeumban 7 állandó és 2 időszaki ki-
állítás látogatható. A bajai múzeum szakalkalmazottainak képzettsége sok-
oldalú és magas, többen országosan elismert szakmai munkát végeznek. Az 
intézmény közművelődési, múzeumpedagógiai, múzeumandragógiai prog-
ramja, kapcsolatrendszere és kínálata az intézmény teljes gyűjtőterületére 
kiterjed (Bajai járás, Bácsalmási járás, Jánoshalmi járás déli része, összesen 
28 település és a térség központja, Baja, amely közel 40.000 lakosával évszá-
zadok óta a nemzetiségek közös otthona). E soknemzetiségű (magyar, német, 
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szerb, horvát, cigány), több felekezetű (zsidó, görögkeleti, római katolikus, 
református, evangélikus, baptista) közösség szellemi és tárgyi kulturális sok-
színűségét őrzi és gondozza a város közgyűjteménye, Magyarország nem-
zetiségi bázisintézménye. A bajai múzeum három évtizedes múltra tekint 
vissza a kommunikációs, tudásmegosztó, kulturális sokszínűséget elősegítő 
tevékenységek, a vizuális nevelés, a múzeumpedagógia, a drámapedagógia, 
az élménypedagógia, az andragógia területén. 

Az észak-bácskai térségben közel 70 alapfokú köznevelési intézmény, eb-
ből Baján 19 alapfokú közoktatási intézmény (köztük 9 óvoda és 1 művészeti 
intézmény), 7 középfokú oktatási intézmény (4 gimnázium), valamint 1 főis-
kolai kar és 1 egyetem működik, ezért méltán mondhatjuk, hogy „iskolavá-
ros” – ahogyan ma, a múltban is az oktatás, nevelés és a kultúra területén 
szerzett meghatározó jelentőséget. Egy iskolaváros múzeuma természetesen 
folyamatosan arra törekszik, hogy közgyűjteményi szakfeladat-ellátása mel-
lett megújuló közművelődési, múzeumpedagógiai kínálatával, tudományos 
és kulturális programjaival kiszolgálja a városban tanuló diákokat is.

A Türr István Múzeum a társadalmi elvárásokhoz igazodva, folyamato-
san megújuló szerepkörének fejlesztésével, mint Észak-Bácska Örökségszál-
ló-ja saját közművelődési és múzeumpedagógiai koncepcióval és program-
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mal rendelkezik, amely nem csak az intézményszervezési és finanszírozási 
kérdésekben újult meg, de folyamatosan új utakat keres és talál a bajai mú-
zeum intézményének helyi társadalomban betöltött szerepének tekintetében 
is. Olyan innovatív múzeumpedagógia programmal rendelkezünk, amely a 
regionális, kulturális normákon, specifikumokon és pedagógiai hagyomá-
nyokon alapul, ezt a helyi értéktáron nyugvó sajátosságot, különbözőséget 
különösen értékesnek tekintjük. 

Elsődleges prioritásként kezeljük, hogy kulturális örökségünk értékei és 
a bennük őrzött tudás nem a tárgyakban vagy a múzeumban létezik, hanem 
azokban, akik elsajátítják, illetve használják azt, ezért egy vonzó, modern 
szolgáltató és együttműködő intézmény számára alapvető, hogy a tudás 
megszerzésének és felhasználásának legimpulzívabb körülményeit és legin-
novatívabb lehetőségeit teremtse meg. Meggyőződésünk, hogy a vidéki, te-
rületi múzeumok számára a leginnovatívabb fejlődési lehetőséget az örökség 
alapú, helyi közösségekre, értéktárakra alapozó, oktatási és szabadidős tevé-
kenységre egyaránt alkalmas, turisztikai vonzerőt jelentő kiállító- és közmű-
velődési, kulturális szolgáltatásokat nyújtó helyszínek, „örökségközpontok”, 
„örökségszállók” jelentik.

A kortárs valóság kihívásokkal teli környezete a múzeumi munkatár-
saktól sokrétű képzettséget, folyamatos együttműködést, kísérletezéseket, 
továbbképzéseket, szakmai és módszertani fejlesztéseket tesz szükségessé. 
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A múzeum szakalkalmazottai (régész, történész, néprajzkutató, művészet-
történész muzeológus, restaurátor) mellett közművelődési munkatársat, 
múzeumpedagógusokat, konduktor gyógypedagógust és egy festőművészt 
is foglalkoztatunk. Munkatársaink rendszeres képzéseken történő részvé-
telét (MOKK és MNM szakmai továbbképzések, drámapedagógiai képzés, 
élménypedagógiai képzés, játékszervező tréning, családterápia stb.) az intéz-
mény támogatja, motiválja. 

A Türr István Múzeum 2018-2020 között 5 projekt keretén belül 220 mil-
lió forint támogatásból valósítja meg infrastrukturális és múzeumpedagógi-
ai fejlesztéseit, amelynek eredményeképpen régészeti látványtárat, múzeu-
mi foglalkoztató tereket (EFOP 4.1.9-16-2017-00004), új restaurátorműhelyt 
(IPA HUSRB 1602/32/0009 Együtt a közös jövőért, közös kulturális öröksé-
günkért), MesePontot (EFOP 3.3.4-17-2017-00003), új állandó kiállítást készít, 
a három év során több ezer gyermeket és felnőttet foglalkoztató múzeumi 
szakmai és szabadidős programokat valósít meg. A 2020 decemberéig zajló 
infrastrukturális, múzeumpedagógiai, múzeumandragógiai projektekben a 
közoktatási intézmények, civil szervezetek, és kisebbségi önkormányzatok 
együttműködése mellett közel 60 különböző képzettségű foglalkozásvezetőt 
kapcsolunk be a szakmai munkába. Ennek köszönhetően a közoktatási intéz-
ményen kívüli zajló oktató-nevelő feladatok során, a sokszínű módszertani 
megoldást alkalmazó foglalkozások által nem csak új múzeumlátogató kö-
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zönséghez jutunk közelebb, de azokhoz a hátrányos helyzetű gyermekekhez 
is, akik anyagi vagy szociokulturális körülményeik miatt nem tudnak részt 
venni a múzeumpedagógiai programokon. 

A Türr István Múzeum célja, hogy folyamatosan erősítse a múzeum és a 
nevelési-oktatási intézmények közötti együttműködést, ezzel a köznevelés-
ben résztvevő tanulók és az óvodai nevelésben résztvevő gyermekek tudá-
sának, képességeinek és készségeinek fejlesztésére lehetőséget biztosítson a 
közoktatási intézményen kívül is. Fontos cél a tanórán kívüli közösségépítés 
is: az egészséges, kulturált, származásukat büszkén viselő ifjak formálása. 

Múzeumpedagógiai és múzeumandragógiai programunk egyik fő törek-
vése, hogy infrastrukturális és szakmai erőforrásainkat hasznosítva lehetősé-
get nyújtsunk a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű és/vagy rész-
képesség zavarral élő gyermekek és családjaik számára az esélyegyenlőségre. 
Programjainkkal azoknak a fiataloknak is támogatást szeretnénk nyújtani, 
akik szociokulturális helyzetükből fakadóan (lakóhelyük leszakadó települé-
sen lévő lokalizációja, személyes környezetük ingerszegénysége miatt, eset-
leg egyéb, az előbbi tényezőkre épülő hátravetettségük okán) esélyhátránnyal 
küzdve kerülnek be az oktatási rendszerbe. A tanórán kívüli foglalkozások 
által a tudásátadás, az élményszerzés és a tehetségek felismerése mellett fon-
tos feladat a jövőkép nélküli, nélkülöző, alapvető életvezetési nehézségekkel 
küzdő családok, gyermekek támogatása. Munkánk során ugyanis tapasztal-
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juk, hogy a köznevelési feladatok között igen nagy kihívást jelent a tanulók 
igen magas arányszámot mutató egyéni részképesség zavar problémája, a 
hátrányos helyzetű tanulók lemaradása, a halmozottan hátrányos diákok 
felzárkóztatása és a roma tanulók negatív megítélése. E nehéz köznevelési 
feladat megoldására is alternatívát tud nyújtani a bajai múzeum, mint a helyi 
oktatás-képzés eredményességének támogatója, infrastrukturális és szellemi 
erőforrásainak bevonásával.

A múzeumpedagógiai, múzeumandragógiai programok, múzeumi órák, 
témanapok, családi napok, táborok, versenyek lehetővé teszik a közösségek 
építését és a tudatos én-fejlesztés egyaránt. A programok illeszkednek az 
egészséges, kulturált életmód tanulásához, tanításához és valóságban törté-
nő megéléséhez. A különböző korosztályok eléréséhez a több éve jól működő 
projekt-partneri kapcsolataink és a múzeumi órákon résztvevő óvodás, kisis-
kolás, felső tagozatos és középiskolás gyermekekkel, valamint a fogyatékkal 
élő múzeumlátogató közösségekkel ápolt folyamatos kapcsolatunk teremt 
alapot. Erre építve, a partneri kapcsolatrendszer igényeit figyelembe véve 
terveztük és valósítjuk meg Együtt a közös jövőért, közös kulturális örökségünkért 
c. határon átnyúló IPA pályázatunkat, valamint Meseháló – NépmesePont c. 
projektünket is. 

Az Együtt a közös jövőért, közös kulturális örökségünkért c. programunk a 
Bácska barokk történelmi és művészeti múltját szeretné feltárni. A Magyar-
ország és Szerbia határán átívelő földrajzi, történelmi, néprajzi, művészeti 



255

terület és korszak olyan közös kulturális örökséget őriz, amelynek kutatása, 
majd a kiállításokon, konferenciákon, illetve kiadványokban történő bemu-
tatása három intézmény szakmai együttműködésével jön létre: a Türr István 
Múzeum, a Szabadkai Városi Múzeum és a Szabadkai Községközi Műemlék-
védelmi Intézet együttműködése keretében valósul meg. A tervezett progra-
mok három célközönséget szolgálnak:

– A szakembereket, akik számára többek között két, az épített örökségről 
szóló konferenciát rendezünk, két szemináriumot az új restaurálási módsze-
rekről, hét barokk oltárképet restaurálunk, amelyet négy helyszínen vándor-
kiállítás keretében mutatunk be, valamint a Barokk Bácska közös kutatási 
eredményeit két monográfiában publikáljuk.

– A turistákat, akik majd hat közösen kialakított útvonalat élvezhetnek, 
„Történelmi séták” és a „Barokk Bácska vallási emlékei” témakörökbe cso-
portosítva. A turisták látogathatják a vándorkiállítást, részt vehetnek a felújí-
tott látvány-restauráló műhelyben megtartott nyilvános workshopokon, ahol 
restauráló művészek mutatják majd be munkájukat.

– A fiatalabb generációkat, akik közül a kisiskolások számára 14 múze-
umpedagógiai foglalkozást tartunk, a tizenévesek pedig nyári táborok prog-
ramjainak keretében közelebbről megismerhetik a régió kulturális örökségét, 
valamint a közös munka örömét.

A Meseháló – NépmesePont c. múzeumpedagógiai projektünk célja, hogy a 
bajai térség oktatási-nevelési intézményeivel történő együttműködés keretében 
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népszerűsítse a magyar népmesét, a mesei gondolkodást és nevelést, valamint 
az élőszavas mesemondást a Türr István Múzeum nem-formális és informális 
oktatási tevékenységének keretein belül. Szeretnénk fejleszteni a népmeséhez, 
annak előadásához, a bácskai epikus hagyományokhoz kapcsolódó, neveléshez 
fűződő kompetenciákat és ismereteket. A projekt megvalósításával szeretnénk 
megőrizni, védeni és továbbadni a közös, soknemzetiségű bácskai kulturális 
örökséget oly módon, hogy a köznevelés esélyteremtő szerepét is erősítsük.

A pályázat keretében kialakításra kerül egy Meseháló NépmesePont-te-
rem, amely belsőépítészeti kialakításával, mobil installációjával, a bácskai 
népmesék világának átélését segíti. Ebben a színes térben a gyerekek kreatív 
és interaktív módon élhetik át a különböző foglalkozások, programok kere-
tében a népmesék összetett világképét, fejlesztik tudásukat és készségeiket, 
illetve az anyanyelvi kompetenciáikat. A Mesehálóban minden egyes meg-
valósítandó programunk alappillére a népmese, amelyet a múzeum állandó 
és időszaki kiállításaiban látható tárgyak segítéségével hagyományos formá-
ban, valamint múzeumpedagógusaink, gyógypedagósunk által kidolgozott 
programmentén drámapedagógia módszerekkel dolgozunk fel. A foglalko-
zások alapját a népmesék szerkezeti, formai és tartalmi jellemzőinek a múze-
umi tárgyakhoz, helyszínekhez való kapcsolása képezi.

Évente rendezünk műhelyfoglakozás sorozatot, valamint a népmesén 
alapuló múzeumpedagógiai és drámapedagógiai foglalkozásokat. Művé-
szeti, alkotó, meseíró csoportot működtetünk: „Az élethez kell egy kis bá-
torság” címmel. Élőszavas mesemondás sorozatra invitáljuk a látogatókat, 
magyar, cigány és délszláv mesék gyűjtésével, Múzeumi Mesés Esték címmel 
kulturális óra sorozatot indítunk, népmese versenyeket szervezünk: mese-
mondó, mesegyűjtő és meseillusztráló, határon átnyúló többnyelvű szakmai 
műhelyt, hagyományos mesemondás – népmesemondó tanfolyamot szerve-
zünk. A tanfolyam a népmese hagyományos előadásához szükséges elméleti, 
gyakorlati és módszertani felkészítést, a mesemondáshoz kapcsolódó népraj-
zi és előadói ismeretek elsajátítását tűzi ki célul. Szakmai programjainkat a 
Hagyományok Háza munkatársaival és jeles előadók szakmai együttműkö-
désével végezzük.

Az Észak-Bácskában folytatott közel három évtizedes múzeumpedagógiai 
tevékenységünknek köszönhetően – melyet Baja Város Önkormányzatával, 4 
kisebbségi önkormányzattal, 20 közoktatási intézménnyel, 8 civil szervezettel 
együttműködésben folytatunk – a Türr István Múzeum 2018-ra a térség kul-
turális életének, oktató, nevelő feladatellátásának kulcsszereplőjévé vált, az 
iskolákban oktató pedagógusok a tanrend összeállításánál számítanak intéz-
ményünk múzeumpedagógiai kínálatára, beépítik pedagógiai programjukba. 
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DR. GYENESEI JÓZSEF
főlevéltáros, levéltár-igazgató

(Magyar Nemzeti Levéltár Bács-Kiskun Megyei Levéltára)

Absztrakt:
Az előadás/dolgozat a Kecskeméti Katona József Múzeum és a Bács-Kiskun 
Megyei Levéltár együttműködésének elmúlt évtizedét, valamint korábbi előz-
ményeit tekinti át, bemutatva benne a közös tevékenységek sokszínű formáit.

A Katona József Múzeum és a Bács-Kiskun 
Megyei Levéltár szakmai együttműködése 

archiváriusi szemszögből

AZ EGYüTTMűKÖDÉSRŐL ELMÉLETBEN

Gyűjteményeink közelmúltbeli kapcsolódási pontjainak rövid áttekintése 
előtt – látszólagos erőltetettsége ellenére is – talán szükséges és érdemes a 
címben megjelölt két intézmény relációjától elvonatkoztatva általában szám-
ba venni, rendszerbe foglalni a közgyűjtemények szakmai együttműködésé-
nek létrejöttéhez szükséges legelemibb feltételeket, valamint megvizsgálni a 
kooperáció zavartalan működését biztosító legfontosabb tényezőket is. Te-
kintettel a rendelkezésre álló idő rövidségére, jelen előadásban csak azokat 
a kapcsolódási pontokat és lehetőségeket veszem sorra, amelyeknek a vég-
eredménye valamilyen kézzel fogható formában megjelenik a nyilvánosság, 
a közönség előtt. Azokra a szakmai kapcsolatokra, amelyek a háttérmunka 
során indukálódnak most nem térnék ki.

Mindenekelőtt léteznek olyan írott és íratlan szakmai elvek, amelyek a 
munkájára hivatásként tekintő muzeológust vagy levéltárost a társszakma 
képviselőivel történő együttmunkálkodásra sarkallnak. Ha ez a szakmai 
vágy elméletileg buzog is az adott kollégában, ennek gyakorlati működéshez 
szükség van arra is, hogy a térfél másik oldalán lévő szakemberrel megtalálja 
a közös hangot. Az együttműködés létrejöttét tehát igen erősen befolyásol-
ják a szubjektív vagy emberi tényezők, ugyanis lehet, hogy például egy te-
matikus kiállítás kapcsán a tárgyi és az írott anyagok remekül kiegészítenék 
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egymást, ha azonban az érintett felek közti szinergia nem működik, esetleg 
csak a szakmai féltékenység tapintható, ez nyilvánvalóan a legígéretesebb 
kooperációt is halálra ítéli. A közgyűjteményekben dolgozó szakemberek a 
gondjaikra bízott „kincseknek” nem tulajdonosai, mint ez az attitűd a gya-
korlatban oly sokszor érzékelhető, hanem annak csupán gondnokai, az igazi 
letéteményes a közösség. Ezt az alapvetést szem előtt tartva az együttmű-
ködő hozzáállás borítékolható. A közös fellépést napjainkban a fentieken 
túl egyfajta „társadalmi kényszer” is szükségessé teszi, a ma kor emberének 
elkápráztatásához úgy gondolom minden muníciót fel kell használni. Az 
együttmunkálkodás hátterében gyakorlati megfontolások is állhatnak. Saját 
önálló kiállító hely híján a levéltár, hol is tudná legféltettebb kincseit bemu-
tatni, mint a múzeum terek üvegtárolóiban.

Ha az érintett intézmények közös munkára szánták el magukat, termé-
szetes dolog, hogy a feladatok előkészítése időben megfelelően ütemezve 
történjen, így a felek előzetesen be tudják illeszteni az általuk elvégzendő 
tevékenységeket a hivatalos munkatervükbe, valamint rendelkezni tudnak 
humán és technikai erőforrásaik felhasználásának ütemezéséről. Ráadásul 
ezzel az esetleg szükségtelennek látszó adminisztrációval részben legitimálni 
is tudják magukat a közgyűjtemények fenntartóik felé. Horribile dictu! Nem 
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szabad szem elől tévesztenünk, hogy napjainkban a kukorékolás a tojás elő-
állításával azonos fontosságú, ha időnként nem fontosabb feladat, hogy rossz 
hasonlattal éljünk. A szabályozottság mindenekelőtt azt jelenti, hogy a partne-
rek tekintettel vannak a másik belső szabályozóira (pl. kölcsönzési protokoll 
stb.), ezek tiszteletben tartása gördülékenyebbé teheti a napi operatív munkát. 
És az elméleti fejtegetések végén szólni kell még egy elvről, ez pedig a köl-
csönösség. Ha ez megvan az együttműködő felek között, bátrabban számolha-
tunk a kooperáció további sikeres állomásaival, sőt jó esély van arra is, hogy a 
gyakori közös munkavégzés végül egy megállapodás formájában intézménye-
sülhet. A fenti felsorolás természetesen nem taxatív jellegű, a benne szereplő 
elemek nem feltétlenül alkotnak egy egységes koherens rendszert, de jól kör-
vonalazzák azokat a szükségleteket, amelyek egy szakmai együttműködés 
létrejöttéhez, sikeres és tartós működéséhez elengedhetetlenül fontosak.

AZ EGYüTTMűKÖDÉSRŐL A GYAKORLATBAN

A Katona József Múzeum és a Bács-Kiskun Megyei Levéltár közti együtt-
munkálkodásra már a viszonylagos régmúltból is találhatunk írásos „bizo-
nyítékot” a levéltár aprónyomtatvány gyűjteményét böngészve. 1953-ban a 
Hírős Vásár keretében egy Rákóczi emlékkiállítást hozott tető alá a két intéz-
mény, amelyhez a megyei könyvtár is társult. A kissé megsárgult meghívót 
nézve két szembeötlő dologra érdemes felhívni a figyelmet. A tárlat megnyi-
tójára szombat délelőtt került sor, amelyre se akkor, se a későbbiekben nem 
kellett belépőjegyet váltani. Fontos azt is hangsúlyozni, hogy az akkor még 
néhány éve létező közlevéltárak számára a művelődési feladatok ellátása új-
szerű tevékenység volt. Ne feledjük, hogy az archívumok a közigazgatás he-
lyi, területi és országos egységeinek voltak a segédhivatalai évszázadokon át.

Idő szűkében egy nagy ugrással térjünk át a közelmúlt eseményeire! Ezek 
nyitányát az 1956-os forradalom és szabadságharc ötvenedik évfordulóján 
rendezett közös történelmi tárlat jelentette a Cifrapalotában. A Katona József 
Múzeum ekkor még zászlóshajóként kormányozta a gondjaira bízott szerve-
zetet és a levéltárral együtt a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat fenntartá-
sában működött. Magát a közös munkálkodást feladatul ekkor még felülről 
kapta a két intézménye, ennek ellenére az harmonikusan megvalósult. Az ezt 
követő esztendőkben a kooperáció másfajta formái érvényesültek: 2010-ben, 
az akkor felújított, egykori hajósi érseki kastélyban rendezhette meg építé-
szettörténeti témájú konferenciáját a levéltár, majd ugyanez ismétlődött meg 
a X. Levéltári Nap során. A helyszín utóbbi esetben Kecskemét volt, az ön-
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zetlen házigazda szerepét ismét a múzeum vállalta magára. A „nagy testvér” 
ugyancsak mentőövet nyújtott szakmai partnerünk, a Szabadkai Történelmi 
Levéltár vendégtárlatának befogadásánál 2011-ben.

Kecskemét város történetírójaként Hornyik Jánost tartják számon. Az egy-
kori főjegyző, levéltárnok születésének kétszázadik évfordulójára rendezett 
történelmi emlékülés a levéltár organizálásában jött létre, az előadók sorában 
a muzeológus és könyvtáros szakemberek is jelen voltak, méltó módon meg-
emlékezve e kerek jubileumról. Mindez a 2012-es esztendőben történt.

A Katona József Múzeum „Búza, kenyér, ÉLET” címet viselő tárlatához a 
levéltár dokumentumok kölcsönzésével járult hozzá 2013-ban, illetve ugyan-
ilyen szerepet vállalt a „Háború pillangói” című 2016-os kiállítás esetén, vala-
mint az Orvostörténeti Gyűjteményben tavaly megnyílt „Új szerzemények, új 
gyűjtések” címet viselő tárlat kapcsán is (hivatalos gyógyszerkönyv 1729, or-
vosi könyvecske 1798). A prostitúció hazai történetének első világháborús idő-
szakát elénk táró kiállítás során a nagyközönségnek bemutatott számos köz-
igazgatási irat további nyomatékot adott a felvonultatott tárgyi emlékeknek.

Megítélésem szerint az eddigi legszorosabb és legszínvonalasabb együtt-
működés a múzeum és a levéltár között 2014-ben az első világháború centená-
riuma kapcsán zajló megemlékezés sorozat alkalmával alakult ki, amely egy 
közös, kétnapos tudományos konferencia keretében öltött testet. Fontos hang-
súlyozni, hogy az előadásokon elhangzott alapkutatási eredmények ismerte-
tésére a „Hazatérnek” című tárlatnak otthont adó Cifrapalotában került sor.

A közös munkálkodás napjainkban is aktívan zajlik a Katona József Múze-
um és a Bács-Kiskun Megyei Levéltár között, amelynek apropóját Kecskemét 
város 650 évvel ezelőtti első írásos említéséhez kapcsolódó évforduló adja. 
Az együttműködés eredményét egy évvégi tárlatnyitó alkalmával szemlélhe-
ti majd meg a nagyközönség.
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SZEITZ JÁNOS
andragógus

A múzeumandragógia kommunikatív aktusai

BEVEZETÉS

Jelen írásban a múzeumandragógia kommunikatív aktusainak tárgyalására 
szorítkozom, azzal a további megszorítással, hogy a kommunikáció elmé-
let(ek) az utóbbi évtizedekben történt fejlesztése milyen alkalmazási gyakor-
latot tesznek (tehetnek) szükségessé1, a múzeumandragógia kommunikáció-
jának speciális áttekintését az andragógiai kommunikáció átfogó vizsgálatán 
belül, mert a múzeumandragógia mint az andragógia elmélet és gyakorlat 
specifikus kategóriája a felnőttfejlesztés – nevelés, tanulás, képzés – megfo-
galmazott direktíváival egyező, de tartalmában, gyakorlatában több vonatko-
zásban specifikus. (1) A múzeumandragógia kommunikatív aktusait tárgyal-
va specifikációja kiemelten (absztraktíven) az, mert „a művészeti alkotások 
és szövegek összevethetőségének egyik lehetséges alapja az, ha mindkettőt 
nyelvi természetűnek tartjuk” (Mitchell 1996), (2) és ezzel összefüggésben 
– felnőttek és gyermekek (pl. család, közösségek) együttes, egyidőben, egy 
helyen történő részvétele egyazon kommunikatív aktusban a pedagógia és 
az andragógia módszereit (didaktikai követelményeit) együttesen, egymás-
ba ágyazva követeli meg. Ez által (az adott esetben) a kommunikatív aktus 
tartalma – elsősorban az aktus tárgyára vonatkozóan – összetettebb kom-
munikatív tartalmakat kíván meg. (3) Más összefüggésben etikai attribútum 
ként jelenik meg – mint az andragógus megítélési szabadsága – múzeumand-
ragógus (mint munkatárs) és a múzeum vezetésének appercepciója közötti 
eltérés, egy adott műtárgyra vonatkozóan. (4) A múzeumandragógia, mint 
intézményi tevékenység sajátossága az aktus megvalósításában, az aktus 
folyamatos továbbvitelének, fejlesztésének szélesedő gyakorlattá váló lehe-
tősége – az aktus tárgyának jelenlétében, helyben, vagy művelődési intézmé-
nyekbe kihelyezetten interaktív módon, illetve kiterjesztve tranzaktív módon 

1 Meg kell jegyezzem, hogy nem szakterületem a múzeumandragógia, azonban a külföldi 
és a jelentősen kiterjedő magyar szakirodalom tanulmányozása, valamint tapasztalataim, úgy 
vélem megengedik a feldolgozást, pontosabban a figyelem felhívását a további fejlesztésre.
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levelezéssel, internet online eszközeivel. Továbbá, (5) hogy a globálissá vált 
turizmus következtében a globalizációs folyamatok gyökeresen átalakítják a 
kulturális reprodukció – a kultúra (a tárgy prezervatív) továbbadásának és 
elsajátításának – egész folyamatát, ami a múzeumandragógia kommunikáció 
folyamatos etnológiai irányultságú fejlesztését teszi szükségessé.

A múzeumandragógia magyar irodalma az utóbbi két évtizedbe mind te-
vékenyebben zárkózik fel a külföldi kutatási, szakirodalmi munkássághoz, 
és járul hozzá az elmélet formálásához; és a felsőfokú képzésekkel, tovább-
képzésekkel gyakorlati alkalmazásához. Kurta Mihály a következőben fog-
lalta össze rendszerként értelmezve a múzeumandragógia funkcióját, tema-
tikai tartalmát: „A múzeumandragógia relevanciája, jelenzsugorodás, múlt bővülés 
ismert axióma, hogy egyetemes világunkban az emberről, természetről, a transzcen-
dens tételezésekről csak úgy lehetséges autentikus módon értekezni, ha a múlt jelen 
jövő összefüggéseit és kölcsönhatásait rendszerként értelmezzük, és a globális kultúra 
kereteit is kijelöljük.” Ezzel összefüggésben a múzeumandragógia kommuni-
kációs aktusai tárgyalásának bevezetése képen szükségesnek tartom Szíjártó 
Zsolt tanulmányából a következőket idézni: „Az egyenrangú és egymással ver-
sengő életvilágok horizontján megjelenő új társadalmi alakzat körvonalainak leírásá-
hoz a társadalomtudomány bevett kategóriáin túllépve új fogalmakat kezdtek hasz-
nálni, s elkezdtek kockázat-társadalmakról (Beck), élmény-társadalomról (Schulze) 
tudás-társadalomról, az önimádat társadalmáról (Lash), második modernségről (Gid-
dens) beszélni. […] Georg Schulze az életvilág átesztétizálódásáról beszél: állítása 
szerint a posztindusztriális társadalmakat ‘élményszubjektumok’ népesítik be, akikre 
az élményorientáció uralma, cselekvési lehetőségeik közötti választásukban pedig az 
individuum saját hajlamainak, ízlésének dominanciája jellemző. Schulze szerint az 
élménytársadalomban a csoportképződés elve nem más, mint hogy az individuumok 
ugyanazokra az élménytípusokra, az élmény-orientáció közös mintájára törekszenek, 
azaz azon keresztül stabilizálják a szokássá vált élménykívánságokat, hogy rokonér-
zelmű interakciós partnerekkel érintkeznek. Ezekben az ún. „élmény-miliőkben” tör-
ténik meg a mindenkori élménycélok kommunikatív előállítása, s ezért elengedhetet-
len a mindennapi esztétika, az ízlés területének is a figyelembe vétele a társadalmi 
struktúra leírása során: a társadalmi struktúra, a fogyasztás és az életstílus sok szá-
lon kapcsolódik össze egymással.” (Szijártó 2001)

A századforduló előtt, a nyolcvanas években felgyorsult társadalmi átala-
kulások és az úgynevezett informatikai forradalom kibontakozása, a kuta-
tások fellendülése következtében a társadalomtudományok irodalmában a 
tudományközi együttműködés szükségessége mind sürgetőbben került elő-
térbe. A múzeumandragógiaelmélet kimunkálása a fent idézettek történeti 
időszakában erősödik fel, részeként annak a folyamatnak, amikor a kommu-
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nikáció elmélet is erőteljesebben, mélyebb társadalmi összefüggések feltárá-
sával kezd kibontakozik.

Mindkét kialakuló diszciplína2 közvetlenül ható eszköze és módszere a 
személyes- és társadalmi létet teljességében átfogó kultúra fejlesztésének, a 
humán értékek megtartásának, a halladást szolgáló konzervatív értékek3 megóvá-
sának (adott esetekben a magatartási, megnyilatkozási torzulások korrekció-
ja ként), az egyenrangú és egymással versengő életvilágok horizontján megjelenő új 
társadalmi alakzatok struktúrájában. A tudományágak közötti együttműködés 
kutatása során számos új probléma került „felszínre”, amelyek arra mutat-
nak, hogy az egyes tudományágak elméletében is újra fogalmazások szük-
ségesek, hogy a participáció a kérdések megválaszolásban lehetővé váljék. A 
múzeumandragógiával összefüggésben „A […] paradigmaváltás azt is jelenti, 
hogy tisztázni kell a múzeumi közönségkapcsolatok rendszerét, pontosítani kell a fo-
galmakat, és ebben a keretben újra kell definiálni a múzeumandragógia fogalmát és 
szerepét.” (Szabó 2012) „Egyértelműen elindult egy paradigmaváltás a múzeumok 
világában. Amelynek lényege, hogy a múzeumok nagyobb, aktívabb szerepet töltse-
nek be az emberek életében, a társadalom közösségi életében, az önálló tanulási folya-
matban, ezáltal a személyiség fejlődésében és a személyiségformálódásában”. (Kurta 
2007) Továbbá: „A tudósok arra mutattak rá, hogy andragógiai kompetenciával kell 
rendelkeznie annak, aki a felnőttképzésben részt kíván venni, és arra is felhívták a 
figyelmet, hogy a múzeumi rendszernek andragógiai feladata a felnőttek oktatása, 
képzése, nevelése, személyiségformálása.”(Kurta 2012:78) Témánkra a fenti idé-
zetekkel összefüggésben a kommunikáció elmélettel utalva – jelen esetben a 
kommunikáció kultivációs felfogása szerint – „…a kommunikáció nem egyszerű-
en a kommunikatív jelenségek felszínen megjelenő esetlegességeket kategorizálja.. A 
kommuniáció ugyanis az, ami meghatározza azt, hogy mit tekintsünk létezőnek, mit 
fontosnak, mit helyesnek, illetőleg helytelennek, mit mivel tekintsünk összefüggés-
ben levőnek.” Továbbá: „…hogy manapság mit tekinthetünk ’kommunikáció’-val 
megnevezhetőnek, részben annak a fogalmi mezőnek a tartalmáról és szerkezetétől 
függ, amely érintkezik kommunikációfogalmunkkal, -fogalmainkkal, részben pedig 

2 Jelen esetben nem bocsátkozom vitába, hogy az andragógia-, a kommunikációelmélet 
diszciplína vagy sem.
3 Abban az értelmezésben, amint Nahalka István Az oktatás társadalmi meghatározottsága 
című tanulmányában Pierre Bourdieu munkásságára hivatkozva megfogalmazta: „Igaz tehát, 
hogy az oktatás a társadalom minden részrendszerére és folyamatára hat, még ha eltérő 
erővel is, de ennek tartalma éppen a rendszer adott struktúrájának, egyensúlyi folyamatának 
fenntartása. Az iskola tehát konzerváló funkciót tölt b a társadalomban, a szót most értékmentes 
értelemben, vagyis a fennálló magatartásra törekvés értelmében használva. (A fennálló 
viszonyok újratermelése lehet éppen egy társadalmi modernizációs folyamat kiszolgálása is.) 
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attól, hogy mit mivel látunk hasonlónak” (Béres 1999) Esetünkben meg kell je-
gyezni (bár a múzeumandragógiával szorosan összefüggő részleteibe itt nem 
bocsátkozhatunk) hogyan tekint ugyan erre a szemiotika. A kommunikáció-
kutatástól eltérően: „A szemiotika sokkal inkább az egységként (esetleg dologként) 
tekinthető jelre figyel, amelynek lehet sokféle viszonya a világgal: egyrészről lehet 
például index vagy ikon vagy szimbólum, másrészt lehet egyedi (csak önmagában te-
kinthető) sőt egyszeri (vagy másként alkalmi), de lehet akár (jel)rendszerbe illeszthető 
is.”(Béres1999) A kommunikációkutatás – szemiotikai értelemben – nem fog-
lalkozik szerkezeti vizsgálódásokkal, viszont lényegesnek tekinti az ágenst, 
vagy sokat foglalkozik a funkcióval. Azonban a múzeumandragógiaelmélet 
és gyakorlat – úgy vélem –tárgyára és tartalmára vonatkozóan megköveteli 
a kommunikációelmélet (és gyakorlat) alkalmazásával a szemiotikaelmélet 
alkalmazásokat, valamint ezzel összefüggésben (többek között) a szemanti-
kai, pragmatikai, szociolingvisztikai elméleti, gyakorlati kapcsolódásokat is.4

a KoMMUnIKatÍv aKtUS

Newcomb, T. M. megfogalmazásában (1953): „Valamely kommunikatív aktus 
nem egyéb, mint egy megkülönböztethető ingerekből álló információnak a forrásból a 
befogadóhoz való továbbítása. Jelen céljainkra feltételezzük, hogy a megkülönböztet-
hető ingereknek referensük van, felismerhető tárgy alakjában.”5 Newcomb megfo-
galmazása ma is érvényes. Arra építkezve elsősorban a szociológiai (de a már 
fentebb említett más társadalomtudományágak által végzett) kutatásokkal 
feltárt társadalmi folyamatok elemzése arra utalt, hogy a létező kommuni-
káció elméletekkel az állapotok, folyamatok, konfliktusok, problémák, azok 
fel- és megoldási lehetősége kommunikatív vonatkozásai nem írható le, a 
kommunikációelmélet fejlesztését követeli meg. 

Horányi Özséb megfogalmazásában: „A kommunikáció itt bemutatandó felfo-
gása – nevezzük ezt a kommunikáció participációs felfogásának – abból indul ki, hogy 
a kommunikáció voltaképpen a probléma felismeréséhez és a problémamegoldáshoz 
szükséges releváns felkészültség elérhetőségét jelenti egy (problémamegoldó) ágens 
számára. Ez egy állapot: az ágens világának egy lehetséges állapota. Akkor tekint-

4 A vázolt összefüggések megjelenése, követelményei és feltételei a múzeumandragógia 
hazai és külföldi gyakorlatában Koltai Zsuzsa valamint Szabó Ágnes dolgozataiban több 
vonatkozásban vannak bemutatva s vannak kifejtve.
5 http://communicatio.hu/oktatasisegedanyagok/szerkesztett/horanyi_kommunikacio1_2/
Newcomb.htm
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hető a problémamegoldáshoz releváns felkészültség elérhetőnek, ha akkor, amikor az 
ágensnek szüksége van rá, képes használni a szükséges felkészültséget a probléma 
megoldása érdekében.” (Horányi 1999) Más, egymást részben elismerő vagy 
egyáltalán el nem ismerő elméletek is „keletkeztek”. Nem feladata és terje-
delmi okokból sem lehetséges jelen írásban ezek ismertetése.

A feldolgozásban Newcomb rendszerét és posztulátumait tekintem alap-
nak. Azokra építkezve mindenek előtt feltételezem, hogy egy andragógiai ak-
tus sikeres megvalósításához – az aktus tárgyára vonatkozóan – legalább négy 
diszciplína elméletének és alkalmazásának konveniens ismerete szükséges 
az aktushoz kiterjedésének mélységében: 

•	 a tárgy mint az aktus szakmai tartalma 
•	 az andragógiaelmélet mint funkciója, célja a tárgyra vonatkozóan
•	 a kommunikációelmélet mint andragógiai alkalmazás
•	 a kommunikáció szociológiája mint az aktus társadalmi elhelyekedése,
valamint a az információs technika6 – IKT legalább, mint technikai kere-

sési, fájlkezelési támogatás.

AZ AKTUS TÁRGYA
•	 a felnőtt népesség összessége egyéni – közösségi – társadalmi ismeretek
•	 szükségszerinti és folyamatos
•	 szakmai, nevelési – művelődési – társadalmi-együttélési képzésének, 

készségfejlesztésének tartalma
Az aktus tárgya önmagában is, kevés kivétellel – ha van egyáltalán kivétel 

– több tudományágra terjed ki. Itt a tárgy fogalmába értelmezzük a tárgyat 
feldolgozó paradigmát. Esetünkben az esztétikát, művészettörténetet stb.

AZ ANDRAGÓGIA 
elmélete és gyakorlata az aktus tárgyának kommunikatív „feldolgozása”7

•	 az aktus kommunikáció modelljének kiválasztása, kimunkálása
•	 társadalmi szervezése, folyamatok fenntartása – ÉTT
•	 a kommunikáció elmélet és gyakorlat fejlesztésének társadalmi-köznyelvi 

szociológiai bázisa

6 Az információs technikák szerepéről kezdettől folynak a viták, amelyeknek egyik tartalma 
a technológiák semlegessége. determinizmust követők álláspontja, hogy nem az eszközök 
önmagukban, hanem használatuk módja az, amely a társadalomban érvényesülő hatásaikat 
megvalósítják. Zsolt Péter. szerint „Kétséges ugyanakkor, hogy valaki a használati módot képes 
legyen elválasztani az eszköz ’lényegétől’”
7 A „feldolgozás” abban az értelemben, ahogyan a kommunikatív aktus feloldja a konfliktust. 
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•	 a kommunikáció elmélet és gyakorlat kritikája, fejlesztése
•	 Az infókommunikáció (IKT) alkalmazások kimunkálása, kritikája
•	 A kommunikáció elmélet és gyakorlat mint az andragógia eszköze és 

módszere

A KOMMUNIKÁCIÓ ELMÉLET ÉS GYAKORLAT
mint az andragógia eszköze és módszere
• mint eszköz, egységet alkot az andragógiával, „használatát” tulajdonsá-

gai definiáljak
• mint módszer az adott andragógia esemény szakmai, társadalmi tartal-

mának, céljának a részvevők összetételének megfelelő kommunikációs 
modul megválasztása, alkalmazásának kimunkálása

A KOMMUNIKÁCIÓ SZOCIOLÓGIÁJA
mint az andragógia, a kommunikatív aktus 
•	 következményeinek feltárása értékelése.
•	 visszajelző funkció – megerősítés, elvetés
•	 az aktus(ok) „beépítése” a szociológia ágazatainak elmélébe, gyakorlatába

Az aktus ritkán, sőt feltehetően soha nem történik szociális vákuumban. 
A szociológia egy-egy vagy valamennyi ágának elmélete ellenőrizni képes az 
aktus gyakorlatának minden részletét, választ tud adni a következményeire. 
„A szociológiának mindaz tárgya, ami társadalmi. […] A szociológia mind kutatói, 
mind oktatási tekintetben nyitott a kommunikáció elméleti ismereteinek irányába. 
[…] bár nagyon sokszociológiai irányban felvetődik a kommunikáció (olyannyira, 
hogy, a mai szociológia elméleti modelljeinek alapját éppen ez adja) sok hiányossága is 
felfedezhető. […] és ez a státuszrétegeződés8-vizsgálatok témája. Viszonylag keveset 
tudunk az egyes rétegek kommunikációs stratégiájáról.” (Tamás P.1999)

A szociológusok által gyakran használt kategóriák mellé [nem, életkor, 
foglalkozás, etnikum, végzettség, jövedelmi helyzet, s mint láttuk: művelt-
ség, iskolai végzettség, vagy akár lakóhelyi státus (kis település – nagy te-
lepülés, magas presztízsű lakóhely – elszegényedett környék) stb.] mindig 
rendelhetők kommunikációs jellemzők. A gondolatmenet fordítottja is igaz. 

8 Státus-rétegződés kutatások: megkülönböztetnek foglalkozási, jövedelmi, kulturális, terü-
leti, érdekérvényesítő stb. státusokat. Matematikai eljárások segítségével minden egyes em-
berről összegyűjthetők ilyen státuszjellemzők, amelyek összeadhatók, illetve összevethetők 
más emberekével. Ezekből a mintázatokból különböző csoportok leírása válik lehetségessé.
(Zsolt P.-1999)
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Bizonyos kommunikációs megnyilvánulásokhoz valószínűsíthetők szocioló-
giai kategóriák. Ezzel összefüggésben a múzeumandragógia kommunikációs 
gyakorlatában feltehetően jelentős Bourdieu két társadalmi osztály művésze-
tértésének összehasonlítása. Kijelenti, (Tamás Pál megfogalmazásában) hogy 
„…a kispolgárság dekódolási képességei korlátozottabbak, sőt, hogy más jellegűek is. 
A kispolgárság nemcsak nem képes, de nem is hajlandó egy műalkotást művészettör-
téneti vonásaiban értelmezni. Az iskolázatlan társadalmi csoportok ízlése megköve-
teli, hogy például minden kép betöltsön valami funkciót, s csak akkor fog a számára 
valami tetszeni, ha az örömet okoz neki, s nem szakad el a hétköznapoktól. Azt szere-
tik, ha könnyen felfedezhető a műben a tanulságosság, ha a mű – „félreérthetetlenül 
kifejez valamilyen jelölőn túlmutató jelentést” (Bourdieu 1978, 182)9 

AZ INFORMÁCIÓS TECHNIKA 10 – IKT 
MINT AZ ANDRAGÓGIA ESZKöZE

A tárolt információk tartalmától, és az „elfogadhatóság” kritikai megítélésé-
től függően

• a tárgy tartalmának szakmai irodalmi, kutatási, alkalmazási, eszköze-
ként 

• a felnőtt népesség rétegeződéséhez, a társadalmi struktúrához illesztő-
en, ill. illeszthetően

• a tranzaktív társadalmi kommunikáció eszközeként
• a közösségszervezés eszközeként
• az aktusok folyamatainak, a megvalósulás konstrukciójának nyílt táro-

lása, rendelkezésre állása
• a témában a tudományközi együttműködés segítése 

A magyar múzeum andragógia irodalomban a tárgyra vonatkozóan rész-
letesen tárgyalja Koltai Zsuzsa a doktori disszertációjában11

9 Feltételezem, hogy ennek a megállapításnak a tartalmát napjainkban – szociológusoknak és 
múzeumandragógusoknak újra kell kutatni.
10 Az információs technikák szerepéről kezdettől folynak a viták, amelyeknek egyik tartalma 
a technológiák semlegessége. determinizmust követők álláspontja, hogy nem az eszközök 
önmagukban, hanem használatuk módja az, amely a társadalomban érvényesülő hatásaikat 
megvalósítják. Zsolt Péter. szerint „Kétséges ugyanakkor, hogy valaki a használati módot képes 
legyen elválasztani az eszköz ’lényegétől’”
11 http://konyvtar.uni-pannon.hu/doktori/2010/Koltai_Zsuzsa_dissertation.pdf – 99.o.
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AZ ANDRAGÓGIAI KETTŐS SPIRÁL

Egy metafora Francis 
Crick és James Watson 
dezoxiribonukleinsav 
szemléltető ábráját köl-
csönözve.

Az ábrával azt kívá-
nom szemléltetni, hogy 
az andragógia cselekvést 
és egymást is mintegy kö-
rül fonja az andragógia és 
a kommunikáció elmélet, 
és végig kíséri a az aktus 

teljes idején és kiterjedésében. A kapcsolat eszköz és módszer moduljai a 
kommunikáció folyamatában, a tárgy ismeretében kölcsönös „ellenőrzésük-
kel, tájékoztatásukkal” állnak egymás, az aktus és az aktusban résztvevők 
rendelkezésére, akár tudják azok azt, akár nem. A spirál mindig rendelkezés-
re áll és kvázi „feltöltődik” az elméletek fejlesztésével és a gyarapodó tapasz-
talatokkal. Esetünkben a múzeumandragógiai kommunikáció, mint felnőtt 
fejlesztési felnőttnevelés, tanítási, képzési, közösségfejlesztési aktus „ered-
ményességének” feltétele, hogy a múzeumandragógus (legalább) az említett 
négy tudományág elméletét – a mindenkori tárgyra és ágens(ek)re vonatko-
zóan – a szükséges12 mélységben ismerje. Az andragógia kommunikációjá-
nak interdiszciplináris voltából adódik, hogy az aktust több (tudományágan 
ként) spirál fonja kőrbe, amelyek egymásba fonódva hálót alkot(hat)nak.

AZ EGYIDEJű ORIENTÁCIÓ – KOORIENTÁCIÓ

A minimális A-B-X rendszer

Kommunikáció funkciója két vagy több egyén számára lehetővé tenni, hogy 
fenntartsák az egyidejű orientációt egymásra és a kommunikáció tárgyára. A 
funkció a kommunikatív aktus megkülönböztethető ingerekből álló informáci-

12 A szükséges – úgy vélem – jelen alkalmazásban nem definiálható sem szemantikai, sem 
módszertanilag, itt csupán szakmai-köznapi értelemben használom. 

szeretik, ha könnyen felfedezhető a műben a tanulságosság, ha a mű – "félreérthetetlenül 

kifejez valamilyen jelölőn túlmutató jelentést"  (Bourdieu 1978, 182)9  

Az információs technika10 – IKT  

mint az andragógia eszköze 

a tárolt információk tartalmától, és az „elfogadhatóság” kritikai megítélésétől függően 

• a tárgy tartalmának szakmai irodalmi, kutatási, alkalmazási, eszközeként  

• a felnőtt népesség rétegeződéséhez, a társadalmi struktúrához illesztően, ill. 

illeszthetően 

• a tranzaktív társadalmi kommunikáció eszközeként 

• a közösségszervezés eszközeként 

• az aktusok folyamatainak, a megvalósulás konstrukciójának nyílt tárolása, 

rendelkezésre állása 

• a témában a tudományközi együttműködés segítése  

A magyar múzeum andragógia irodalomban a tárgyra vonatkozóan részletesen tárgyalja 

Koltai Zsuzsa a doktori disszertációjában11 

Az andragógiai  kettős spirál 
Egy metafora Francis Crick és James 

Watson dezoxiribonukleinsav szemléltető 

ábráját kölcsönözve. 

Az ábrával azt kívánom szemléltetni, hogy  

az andragógia cselekvést és egymást is 

mintegy körül fonja az andragógia és a 

kommunikáció elmélet, és végig kíséri a az 

aktus teljes idején és kiterjedésében. A 

kapcsolat eszköz és módszer moduljai a kommunikáció folyamatában, a tárgy ismeretében 

kölcsönös „ellenőrzésükkel, tájékoztatásukkal” állnak egymás, az aktus és az aktusban 

résztvevők rendelkezésére, akár tudják azok azt, 

                                                 
9 Feltételezem, hogy ennek a megállapításnak a tartalmát napjainkban – szociológusoknak és 
múzeumandragógusoknak ójra kell kutatni. 
10 Az információs technikák szerepéről kezdettől folynak a viták, amelyeknek egyik tartalma a technológiák 
semlegessége.   determinizmust követők álláspontja, hogy nem az eszközök önmagukban, hanem használatuk 
módja az, amely a társadalomban érvényesülő hatásaikat megvalósítják. Zsolt Péter. szerint „Kétséges 
ugyanakkor, hogy valaki a használati módot képes legyen elválasztani az eszköz ’lényegétől’” 
11 http://konyvtar.uni-pannon.hu/doktori/2010/Koltai_Zsuzsa_dissertation.pdf - 99.o. 

1, Andragógia kommunikáció kettős spirál



271

ónak a forrásból a befogadóhoz való eljuttatása. 
Newcomb feltételezi13, hogy a megkülönböz-
tethető ingereknek referensük van felismerhető 
tárgy alakjában. A legegyszerűbb kommunika-
tív aktus: egy személy (A) információt ad át egy 
másik személynek (B) valamiről (X), szimboli-
kusan: A B-nek X ről. Esetünkben a továbbiak-
ban A a múzeumandragógus B az ágens, X a 
műtárgy és/vagy a képzőművészeti alkotás(ok) 

bemutatásának tartalma, retorikája.
Az „orientáció” kifejezést Newcomb az „attitűdöknek” megfelelően hasz-

nálja abban az értelemben, hogy az érzéki és a kognitív tendenciákat egya-
ránt magában foglalja. Az egyidejű orientáció – koorientáció – azon a felte-
vésen alapszik hogy A orientációja B-re és X-re kölcsönösen függ egymástól, 
ennek következtében A-B-X Rendszert alkotnak. Ez azt jelenti, ha a rendszer 
bármely tagja sérül, az egész rendszer sérül. Newcomb bizonyos célok szem-
pontjából a rendszert fenomenálisnak tekinti (rendkívüli, különleges, egyedi), 
más célok szempontjából objektívnak „…amely magában foglalja mindazokat a 
lehetséges viszonylatokat, amelyek A és B viselkedésére vonatkozó megfigyelésekből 
kikövetkeztethetők.” Továbbá kimondja, hogy „…a rendszer adott állapotban van 
akkor, ha előfordul A B-nek X-ről valamilyen esete, s hogy ennek az előfordulásnak a 
következtében a rendszer valamilyen változást szenved („még akkor is, ha a változás 
nem egyéb, mint az előzőleg létező állapot megerősödése.) 

A fenomenális rendszer

A múzeumandragógia irodalma arra utal, hogy mind a fenomenális, mind az 
objektív rendszer feltárása a kommunikatív aktusban kitüntetett. A fenomen-
ális rendszerrel összefüggésben példa ként említem Koltai Zsuzsa doktori 
disszertációjában14 a felnőtt látogatok egy speciális csoportjának bemutatá-
sát, amikoris a szülők megpróbálnak szakértőkként feltűnni. (104. o.), majd 
részletesebb összefüggésekben: A tanulói típusok figyelembevételének lehetőségei 
a múzeumandragógiai programkínálat kialakításában cím alatt részletesebben tár-
gyal. (113. oldaltól.) 

13 Newcomb feltételezését (1953) óta végzett kutatások igazolták. L: többek között Pléh 
Csaba, A humánkommunikáció a megismeréstudomány perspektívájából. https://www.tan-
konyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/2011_0001_520_tarsadalmi_kommunikacio/ch04s03.html
14 http://konyvtar.uni-pannon.hu/doktori/2010/Koltai_Zsuzsa_dissertation.pdf

akár nem. A spirál mindig rendelkezésre áll és kvázi „feltöltődik” az elméletek fejlesztésével 

és a gyarapodó tapasztalatokkal. Esetünkben a múzeumandragógiai kommunikáció, mint 

felnőtt fejlesztési felnőttnevelés, tanítási, képzési, közösségfejlesztési aktus 

„eredményességének” feltétele, hogy a múzeumandragógus (legalább) az említett négy 

tudományág elméletét – a mindenkori tárgyra és ágens(ek)re vonatkozóan – a szükséges12 

mélységben ismerje. Az andragógia kommunikációjának interdiszciplináris voltából adódik, 

hogy az aktust több (tudományágan ként) spirál fonja kőrbe, amelyek egymásba fonódva hálót 

alkot(hat)nak. 

Az egyidejű orientáció – koorientáció 

A minimális A-B-X rendszer 
Kommunikáció funkciója két vagy több egyén számára lehetővé tenni, hogy fenntartsák az 

egyidejű orientációt egymásra és a kommunikáció tárgyára. A funkció a kommunikatív aktus 

megkülönböztethető ingerekből álló információnak a forrásból a befogadóhoz való eljuttatása. 
Newcomb feltételezi13, hogy a megkülönböztethető ingereknek referensük van felismerhető 

tárgy alakjában. A legegyszerűbb kommunikatív aktus: egy személy (A) információt ad át egy 

másik személynek (B) valamiről (X), szimbolikusan: A B-

nek X ről. Esetünkben a továbbiakban A a 

múzeumandragógus B az ágens, X a műtárgy és/vagy a 

képzőművészeti alkotás(ok) bemutatásának tartalma, 

retorikája. 

Az „orientáció” kifejezést Newcomb az „attitűdöknek” 

megfelelően használja abban az értelemben, hogy az érzéki 

és a kognitív tendenciákat egyaránt magában foglalja. Az egyidejű orientáció –  koorientáció 

– azon a feltevésen alapszik hogy A orientációja B-re és X-re kölcsönösen függ egymástól, 

ennek következtében A-B-X Rendszert alkotnak. Ez azt jelenti, ha a rendszer bármely tagja 

sérül, az egész rendszer sérül. Newcomb bizonyos célok szempontjából a rendszert 

fenomenálisnak tekinti (rendkívüli, különleges, egyedi), más célok szempontjából objektívnak 

„…amely magában foglalja mindazokat a lehetséges viszonylatokat, amelyek A és B 

                                                 
12 A szükséges – úgy vélem – jelen alkalmazásban nem definiálható sem szemantikai, sem módszertanilag, itt 
csupán szakmai-köznapi értelemben használom.  
13 Newcomb feltételezését (1953) óta végzett kutatások igazolták. L: többek között Pléh Csaba, A 
humánkommunikáció a megismeréstudomány perspektívájából. 
https://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/2011_0001_520_tarsadalmi_kommunikacio/ch04s03.html 

2. A minimális A-B-X rendszer 
vázlata 
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Más aspektusban van jelen a fenomenális rendszerrel összefüggésben a 
következő megállapítás: „…bár a vallás, a teológiai filozófia markánsan bírálja a 
kultúra képződményeit, a mesterségesen épített emberi világot, de a múzeumokat és 
intézményeiket a teológiai gondolkodás irányából (is) kevesebb kritika éri.” 15 Ebben 
az esetben, a vallásos B orientációját X-re nem esztétikai, hanem szocializá-
ciójával kialakult attitűdjei határozzák meg. Feltehető, hogy ettől az ágens 
esztétikai „szépérzéke” még lehet fejlett, de primitív is. B orientációja A-ra 
(amennyiben régebbről nem ismerik egymást) a kommunikáció folyama-
tában alakul ki.16 Ez a múzeumandragógia sajátos kritikus esete (amit nem 
csak a teológiai – esetünkben, mint a konfliktus feloldása leg kritikusabb 
esete – szektáns összefüggésekkel együtt, s mellett vagy azoktól függetlenül 
ideológiai, politikai, etnikumi konfliktusok generálhatnak) A problémát nem 
csak az okozza (okozhatja), hogy a múzeumandragógus nem szociálpszicho-
lógus, ha rendelkezik is a szociálpszichológia alapjai ismeretévvel, hanem 
szocializációja folyamatában kialakult attitűdjei, vállalt vallási elkötelezettsé-
ge, ideológiája, politikai orientációja. És az már szakmai etikai követelmény, 
hogy mind ezeket hogyan képes alárendelni szakmai kötelezettségei (ha ezt 
egyáltalán vállalja). A kérdés problematikája Horányi szerint: „Legvégül azt is 
meg kell említeni, hogy az a terület, amelyet kommunikatívnak tekinthetünk egyre 
gyakrabban érintkezik olyan kontextusokkal, amelyek világosan etikai természetűek. 
A morális értékeket a diszkusszióba bekapcsoló műveknek csak kisebb és képünket a 
világról kevésbé próbára tevő része az, amely a kommunikatív események etikai meg-
ítélésével van kapcsolatban.1 Ennél sokkal fontosabbnak tűnik az a másik rész, amely 
másként vonja be az etikát a diskurzusba: mélyebben, a konstitúció mélységében. Ma 

15 www.mlalapitvany.hu/csatolt/1752/Korenchy%20cikk%20III.doc
16 A pszichoanalízis-vizsgálat háromtípusú kommunikációs rendszert vagy módot külön-
böztet meg, amelyek mindegyikét sajátos kognitív szerveződés jellemzi, Nem pusztán ana-
lógia, amikor Moscovici (1976) párhuzamba állítja a diffúziót (a témák gyenge integrációja, 
ellentmondó álláspontok megjelenítése stb.) a véleménnyel, a propagációt (kiemeli az elmélet 
vallás konform vonatkozásait) az attitűddel és a propagandát a sztereotípiával. A párhuzam 
arra világit rá, hogy, hogy amikor gondolkodásról ás/vagy kommunikációról van szó, mindig 
két kognitív rendszer működik. Az egyik asszociókkal, diszkriminációkkal, következtetések-
kel stb. dolgozik, a másik szimbolikus szabályok segítségével válogatja, ellenőrzi, hitelesíti, 
hogy az előbbiek racionálisak, logikusan-e vagy sem. A szociális metarendszer szabályai a 
társadalmi viszonyok meghatározott pozícióihoz kapcsolódnak és e metarendszerek szerve-
ződési szabályai a pozíciókkal változnak. […] a kogníciót irányító szociális szabályrendszer 
eltérő gondolkodási és kommunikációs, azaz reprezentációs módot ír elő a tudományos mun-
kák esetében (ti. a logikai elvek szigorú alkalmazását) azokhoz az esetekhez képest, amikor 
például egy konfliktusban álló csoport kohézióját kell fenntartani. Részletesebben lásd: László 
L. a szociális reprezentációról. In http://www.communicatio.hu/konyvek/beres_horanyi_tar-
sadalmi_kommunikacio/tartalom.htm
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ennek a törekvésnek még talán az intellektuális határai sem világosak, de különösen 
nem világosak a várható mentalitásváltozások”17 

Az orientáció szimmetriája 

A múzeumandragógia gyakorlatában – abból a sajátosságából adódóan, 
hogy nem csak tanítani, megértetni kell tárgyát (X) a kommunikációs ak-
tusban résztvevőkkel, hanem esztétikai örömöt kiváltani, megszerettetni is 
azt, kitüntetett szerepe van a szimmetriára törekvésnek az andragógus (A) és 
az ágens (B) között. Ezt a Newcomb posztulátuma alapján megfogalmazott 
funkciót erősíti Horányi közel ötven évvel későbbi meghatározása: „…a kom-
munikáció kultivációs (Lásd fentebb Sz.J.) felfogása szerint […] a ’kommunikáció’ 
nem egyszerűen a kommunikatív jelenségek felszínén megjelenő esetlegességeket ka-
tegorizálja. A kommunikáció ugyanis az, ami meghatározza azt, hogy mit tekintsünk 
létezőnek, mit fontosnak, mit helyesnek, illetőleg helytelennek és mit mivel tekintsünk 
összefüggésben levőnek.”(Horányi Ö. 1999) Ehhez a posztulátumhoz fűzve: „…
egy kép (legyen bár „anyagi” természetű, verbális vagy mentális) egy konvenció-
rendszer segítségével egy adott közegben hitet, véleményt, tudást jelenít meg, azaz 
közvetít, egy adott dologgal kapcsolatban.” Horányi Attila Kép a képről tanulmá-
nyából A kép közvetítő jellege címszó alatti összefoglalását közelebb jutunk 
az orientáció szimmetriája kitüntetett szerepének posztulátumához a múze-
umandragógia gyakorlatában.

Newcomb a „vegyérték” fogalom feltételezésével a kommunikáció gyakor-
latában jut el a szimmetria fontosságának indoklásához. A koorientáció felte-
hetőleg tárgyainak „vegyértékétől” függ, vagyis attól, hogy milyen intenzív az 
X-szel szembeni attitűd, és mennyire vonzódik A B-hez. Newcomb posztulátu-
ma: „…minél nagyobb erők hatnak abba az irányba, hogy létrejöjjön A koorientációja B 
és X vonatkozásában, annál erősebben törekszik. A a B-vel való szimmetriára X vonat-
kozásában; és annál nagyobb a valószínűsége annak, hogy egy vagy több kommunikatív 
aktus eredményeképpen fokozódik a szimmetria. (Bizonyos idő elteltével információ to-
vábbítóként és befogadóként szerepet cserélnek.)” Koltai Zsuzsa a National Training 
Laboratories által kidolgozott „tanulási piramis” adatait idézve írja: „A kutatás 
eredményei szerint legnagyobb hatékonysággal az olyan tanulási folyamat rendelkezik, 
(mások oktatása) amikor a tanuló önmaga tanít másokat, prezentál.” Ezzel összefüg-
gésben említem, hogy Newcomb posztulátumának második része magába fog-
lalja azt a lehetőséget, hogy A és B egyaránt módosítsa X-re való orientációját. 

17 Tájékozódásként ajánlható: Apel 1976, 1992; Fink 1988; Habermas 1995, Lorenzen-
Schwemmer 1975, Rorty 1989, 1998.
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Esetünkben a szimmetriára törekvés nem csupán az egyetértésre kiteljese-
dését jelenti, hanem az ágens igényét az együttműködés különböző formákban 
(személyes, közösségi stb.) és időben történő kiterjesztését is. Barry Lord meg-
fogalmazásával: ”A múzeumi tanulás egy olyan informális, önkéntes környezetben 
szerzett transzformatív, affektív tapasztalat, melyben új attitűdöket, érdeklődéseket, 
értékeléseket, meggyőződéseket vagy értékeket fejlesztünk ki.” (Lord, B. 2007. 17.o. – 
Koltai Zsuzsa fordítása) A szimmetria ily módon való alakítása megkíván egy 
kiegészítést (amit Lord, B. a tanulmányában bővebb kifejtéssel meg is tesz).

Toda, Masanao „…az információknak a többsége mindaddig csupán potenciális, 
amíg nem kerül érintkezésbe a tudattal. Mindamellett a tudattal való érintkezés lét-
rejötte sem elég. A tudatnak rendelkeznie kell az illető információ számára alkalmas 
feldolgozó eljárással.. […] Az információ függetlenül a tudattól, amely megemészti, 
csak nem értelmetlen fogalom.” (Toda, M. 1967) Ezzel összefüggésben kell utal-
jak David Kolb tanulási elméletére, (a tartalmak kifejtése és megítélése nél-
kül), úgy mint a divergens, konvergens, alkalmazkodó, asszimiláló tanulói 
stílusokra. Különbözőségük (a feldolgozó eljárás, mód) ellenére valamennyi-
nél fennáll, ugyan más módon formálva a szimmetria kialakulását a gondolni 
– cselekedni „láncolat” dichotómiáinak tévedést okozó, okozható egyenlőt-
lensége. Gondolni ≠ mondani ≠ hallani ≠ érteni ≠ megérteni ≠ cselekedni18(Szeitz 
J.2017). Amint azt több szerző is kifejti19 a csoporttal történő kommunikáció 
aktusban különösen.

Interaktív kommunikatív aktus látogatói csoporttal 

Newcomb a csoporttal történő kommunikációt tárgyalva Festinger Leon ta-
nulmányát idézi, amelyben az „egyöntetűség irányába ható nyomást” és a 
„homogén csoportösszetétel észlelését” változtatva, azt találta, hogy ilyen vi-
ták után az egyöntetűség értelmében bekövetkezett tényleges változás mind-
két változótól függött, de azt is megállapították, hogy bizonyos változások az 
egyöntetűség irányában bármilyen csoportban minden körülmények között 
bekövetkeznek. Ugyan ott Back, Kurt tanulmánya kimutatja, hogy összetartó 
csoporton belül a kommunikáció leggyakrabban a csoport deviánsként ész-
lelt tagjai felé irányul, egészen addig a pontig, amíg a deviánst szociometri-
kus20 értelemben el nem utasítják (vagyis a vonzódás csökken vagy negatív-

18 A cselekedni itt abban az értelmezésben (is) az ágens a kapcsolatot fenntartani kívánja e.
19 Többek között Pléh – Síklaki – Terestyéni Nyelv – kommunikáció – cselekvés Osiris 2001.
20 társadalmi csoporton belüli spontán személyi kapcsolatok, fő
ként az együttműködési hajlandóság mérése.
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vá válik), s ezen a ponton túl a feléjük irányuló kommunikáció megritkul21.  
A tanulmány azt is kimutatja, hogy a befolyásolást célzó kommunikáció gya-
korisága függ a csoport vitatémája iránti érdeklődés fokától. Back megálla-
pította, hogy olyan kísérleti személyek, akik eredetileg eltérően értelmezték 
ugyanazt a dolgot, majd lehetőséget kaptak, hogy megvitassák a problémát 
egymás között, oly módon befolyásolták egymást, hogy ez közvetlenül füg-
gött kölcsönös vonzódásaiktól.

A mált század hetvenes éveitől több európai tudós a kisebbségek befo-
lyását a többségre kutatta22. A kutatásból származó legérdekesebb eredmény 
az volt, hogy „…a többséghez tartozók a vizsgálatokban valóbban megváltoztatják 
saját attitűdjeiket. […] a kisebbségek azért képesek attitűd változást elérni, mert a dol-
gok újragondolására késztetik a többség tagjait. Még akkor is képesek az elfogadható 
vélemények körét tágítani, ha nem sikerül őket meggyőzniük. Az egyhangú többség 
azonban nem késztet senkit álláspontjának körültekintő végig gondolására. (Atkin-
son, R.L 1999)

A múzeumandragógia-kommunikáció néhány etika kérdése

A kommunikáció aktus történhet munkavállalói elkötelezettséggel (közszfé-
ra), és mint magánszemélyként (magánszféra) munkavállalói elkötelezett-
ségek nélkül.23 A múzeumandragógus, munkavállalói követelményei (köte-
lezettségei) sajátos többletet tartalmaznak a múzeum által megfogalmazott, 
(adott esetben kizárólagossággal elfogadott) művészettörténeti, esztétikai el-
vek, amelyek fakadhatnak ideológiai, politikai elkötelezettségekből egyaránt. 
Annak ellenére, hogy ez adekvátan, csak a „szakma” által megfogalmazva 
jelenthető ki és értelmezhető a kommunikációra (is), a társadalmi kommu-
nikációelmélet a fenyegetéseket és kényszereket mint a megegyezéseket (a 
szimmetriára törekvés) befolyásolását, a pozíció bemerevítését, fölösleges el-
lenállás kiváltását tárgyalja. Horányi Özséb megfogalmazásával (akkor is, ha 
az csak áttételesen alkalmazható esetünkben): „Általában két típusú fenyegetést 
szoktak megkülönböztetni. Az egyiknél a megállapodás, a konfliktus elmaradása je-

21 Feltehetően hasznos volna annak vizsgálata, hogy múzeumandragógia csoport kommu-
nikáció során a deviáns személyek és a csoport többi tagja, valamint a múzeumandragógus 
közötti koorientáció hogyan jelenik meg, hogyan alakul az aktus után, és visszatérés esetében.
22 Számos európai tudós bírálta az észak-amerikai kutatások amiatt, hogy azok a fő hangsúlyt 
a konformitásra és a többségnek a kisebbségre gyakorolt befolyására helyezik.
23 Tulajdonképpen a magánszemély kommunikálónak is van több irányú elkötelezettsége. 
Személyesen a vállalt társadalmi, politikai, szakmai stb. tartalmak következetes vállalása, a 
társadalmi együttélés szabályai, a törvények, jogszabályok betartásának kötelezettsége. 
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lent – ha nem is minden fél számára egyenlő súllyal – a fenyegetést. Itt tulajdonkép-
pen a korábbi status quo fennmaradása jelentené az igazi fenyegetést. A másik eset-
ben a megoldás elmaradását ezen a rögzített status quo fenyegetésen túl az egyik fél 
még további lépésekkel is büntetné. […] Kísérleti helyzetekben egyéként bizonyítható, 
hogy ha minden más tényező változatlanul marad, de közben az egyik fél hatalmát, 
erőkifejtési lehetőségét megnöveljük, akkor ez általában arra a félre, amelyik itt az 
additív erő forrása lesz, negatív hatással van.”(Béres-Horányi Ö.1999) Gondolom 
nem szorul bizonyításra, hogy a múzeumandragógus hasonló „erőtérben” 
végzi tevékenységét. 

Más oldalról szemlélve, de az „erőtértől” elválaszthatatlanul: feltételezhe-
tő e múzeumandragógiai kommunikációs aktusban, hogy egy adott látogatói 
csoportban (nem „szak”-képzett) csoporttag(ok) véleménye az említett újra-
gondolás késztetést kiváltja, nem csak a csoport tagjaiból, hanem az andragó-
gusból is? Ha igen (és a külföldi és hazai irodalomból úgy tűnik igen, hiszen 
egy csoportban lehet egy ágens, aki az adott mű múzeumandragógus által 
kifejtett társadalmi, politikai stb. ítéleti magyarázatával nem ért egyet, azok 
ismeretanyagából felkészültebb vagy sem) milyen lehetőségei vannak a kelet-
kezett konfliktus feloldásának? Newcomb szerint: „…az olyan „megoldások”, 
mint amilyen pl. az ’egyetnemértésben való egyetértés’, viszonylag feszült egyensúlyi 
állapotokat jelentenek. Ezért, nagyjából hasonló módon ahhoz, amit Lewin mond a 
kvázi stacionárius egyensúllyal kapcsolatban24, várható, hogy az ilyen típusú feszült-
ségben levő A–B–X rendszerek különösen változékonyak. A változás nem feltétlenül 
a rendszer legnagyobb nyomás alatt álló régiójában következik be.”

24 Levin, Kurt mezőelmélete, részlet „Az életműködés szüntelen változást feltételez, a kör-
nyezettel való viszony is állandóan módosul. De elképzelhető egy viszonylagos kvázi-stacio-
nárius egyensúly, mely külső és belső tényezőktől, fizikai, biológiai, szociális meghatározóktól 
függ. Amint a helyzetben változás következik be, és az egyensúly megbomlik, feszültség lép 
fel, amely az egyént az egyensúly helyreállítására, a feszültség kiegyenlítésére készteti. Az 
egyensúly megbomlása esetén fellépő feszültség jelzi a bekövetkező változást, s a szerveze-
tet viselkedése megváltoztatására sarkallja, hogy az egyensúly visszaálljon, s így a feszültség 
megszűnjön. Így az egyensúlyzavar következtében fellépő és ezt jelző feszültség cselekvés-
re mozgósító, viselkedés-meghatározó erő, vagyis a pszichológiai mezőben feszültségekből 
eredő erők lépnek fel. Ezek az erők a kiegyenlítődés, a belső szabályozás irányába hatnak, 
s a viselkedés mindig az egyén és környezete közötti felborult egyensúlyt igyekszik helyre-
állítani. Ezzel állandó mozgásban tartják a pszichológiai mezőt, melyet ezáltal erőmezőnek 
(erőtérnek) is nevezhetünk, szerkezetét pedig joggal mondhatjuk dinamikus egyensúlynak. 
A feszültséget, amelyből az erők erednek, a személy sajátos emocionális színezettel átszőve 
szükségletként (vagy kvázi-szükségletként), hiányérzetként, cselekvési ösztönzésként éli át, 
s így kezdetét veszi a kiegyenlítődést kereső, a feloldásra irányuló cselekvés. Vagyis: helyvál-
toztatás jön létre a pszichológiai mezőben, az élettérben. A feszültségek a mezőt. magyarul 
https://doksi.hu/get.php?order=DisplayPreview&lid=3914&p=5
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A múzeumandragógia gyakorlatában (is) el-
kerülhetetlen az aszimmetria. Newcomb szerint, 
ha adva van X a tárgy vonatkozásában az aszim-
metria A (esetünkben a múzeumandragógus) le-
hetőségeit a következők: A dinamikus változások 
lehetséges tartományát a 4. ábra mutatja. (Ezen 
az ábrán a két oldalt levő A, illetőleg B a kommu-
nikáló személyeket jelképezi; a középen levő A és 
B – fent és lent – ugyanezeket a személyeket mint 

a koorientáció objektumait jelenti. A szaggatott vonal A-nak B orientációjára 
vonatkozó ítéletét szimbolizálja.) Ha adva van X vonatkozásában az észlelt 
szimmetria, s fennáll a koorientáció igénye B és X vonatkozásában, A lehető-
ségei a következők:

1. elérheti, illetőleg megpróbálhatja elérni a szimmetriát X vonatkozásában
a) úgy, hogy B-t saját orientációja értelmében befolyásolja,
b) úgy, hogy saját orientációját feladja, és elfogadja B-ét,
c) úgy, hogy kognitíve meghamisítja B orientációját;
2. változásokat idézhet elő a rendszer más részeiben, nevezetesen
a) módosíthatja vonzódását B iránt,
b) módosíthatja saját B iránti vonzódására vonatkozó önnön ítéletét,
c) módosíthatja önmagára (A-ra) vonatkozó megítélését és önmaga iránti 

vonzódását,
d) módosíthatja arra vonatkozó ítéletét, hogy B hogyan ítéli meg önmagát (B-t);
3. eltűrheti – változtatás nélkül – az aszimmetriát.

Ha A ismételten szembekerül valamely B és adott X vonatkozásában a 
koorientáció problémáival, és azokat ismételten „megoldja”, végül kialakul 
egy viszonylag stabil egyensúly. A kérdés, hogy a múzeumandragógus sza-
badságfoka (mint munkatárs. szerződéses kötelezettségekkel) meddig terjed 
ki a három megoldási lehetőségben. 

Feltételezem, hogy a múzeumandragógia 
kommunikatív aktusaival kapcsolatban az 
aszimmetria, a „különösen változékonyság” a 
„legnagyobb régió”, a „legnagyobb nyomás” 
és a változást szenvedett régió meghatározása 
tartalmi és etikai vonatkozásaiban további ku-
tatásokat igényel.

A múlt század kilencvenes éveiben Ma-
gyarországon fellendült kommunikációelmé-

megfogalmazva jelenthető ki és értelmezhető a kommunikációra (is), a társadalmi 

kommunikációelmélet a fenyegetéseket és kényszereket mint a megegyezéseket (a 

szimmetriára törekvés) befolyásolását, a pozíció bemerevítését, fölösleges ellenállás kiváltását 

tárgyalja. Horányi Özséb megfogalmazásával (akkor is, ha az csak áttételesen alkalmazható 

esetünkben): „Általában két típusú fenyegetést szoktak megkülönböztetni. Az egyiknél a 

megállapodás, a konfliktus elmaradása jelent – ha nem is minden fél számára egyenlő súllyal 

– a fenyegetést. Itt tulajdonképpen a korábbi status quo fennmaradása jelentené az igazi 

fenyegetést. A másik esetben a megoldás elmaradását ezen a rögzített status quo fenyegetésen 

túl az egyik fél még további lépésekkel is büntetné. […] Kísérleti helyzetekben egyéként 

bizonyítható, hogy ha minden más tényező változatlanul marad, de közben az egyik fél 

hatalmát, erőkifejtési  lehetőségét megnöveljük, akkor ez általában arra a félre, amelyik itt az 

additív erő forrása lesz, negatív hatással van.”(Béres-Horányi Ö.1999) Gondolom nem 

szorul bizonyításra, hogy a múzeumandragógus hasonló „erőtérben” végzi tevékenységét.  

Más oldalról szemlélve, de az „erőtértől” elválaszthatatlanul: feltételezhető e 

múzeumandragógiai kommunikációs aktusban, hogy egy adott látogatói csoportban (nem 

„szak”-képzett) csoporttag(ok) véleménye az említett újragondolás késztetést kiváltja, nem 

csak a csoport tagjaiból, hanem az andragógusból is? Ha igen (és a külföldi és hazai 

irodalomból úgy tűnik igen, hiszen egy csoportban lehet egy ágens, aki az adott mű 

múzeumandragógus által kifejtett társadalmi, politikai stb. ítéleti magyarázatával nem ért 

egyet, azok ismeretanyagából felkészültebb vagy sem) milyen lehetőségei vannak a 

keletkezett konfliktus feloldásának? Newcomb szerint: „…az olyan “megoldások”, mint 

amilyen pl. az ’egyetnemértésben való egyetértés’, viszonylag feszült egyensúlyi állapotokat 

jelentenek. Ezért, nagyjából hasonló módon ahhoz, amit Lewin mond a kvázi stacionárius  

egyensúllyal kapcsolatban24, várható, hogy az ilyen típusú feszültségben levő A–B–X 

rendszerek különösen változékonyak. A változás nem feltétlenül a rendszer legnagyobb 

nyomás alatt álló régiójában következik be.” 

                                                 
24 Levin, Kurt mezőelmélete, részlet „Az életműködés szüntelen változást feltételez, a környezettel való viszony 
is állandóan módosul. De elképzelhető egy viszonylagos kvázi-stacionárius egyensúly, mely külső és belső 
tényezőktől, fizikai, biológiai, szociális meghatározóktól függ. Amint a helyzetben változás következik be, és az 
egyensúly megbomlik, feszültség lép fel, amely az egyént az egyensúly helyreállítására, a feszültség 
kiegyenlítésére készteti. Az egyensúly megbomlása esetén fellépő feszültség jelzi a bekövetkező változást, s a 
szervezetet viselkedése megváltoztatására sarkallja, hogy az egyensúly visszaálljon, s így a feszültség 
megszűnjön. Így az egyensúlyzavar következtében fellépő és ezt jelző feszültség cselekvésre mozgósító, 
viselkedés-meghatározó erő, vagyis a pszichológiai mezőben feszültségekből eredő erők lépnek fel. Ezek az erők 
a kiegyenlítődés, a belső szabályozás irányába hatnak, s a viselkedés mindig az egyén és környezete közötti 
felborult egyensúlyt igyekszik helyreállítani. Ezzel állandó mozgásban tartják a pszichológiai mezőt, melyet 
ezáltal erőmezőnek (erőtérnek) is nevezhetünk, szerkezetét pedig joggal mondhatjuk dinamikus egyensúlynak. A 
feszültséget, amelyből az erők erednek, a személy sajátos emocionális színezettel átszőve szükségletként (vagy 

A kérdésnek azonban van még legalább egy vetülete, a 

műtárgy (X) és műtárgy alkotójának (Xp) az adott műtárgyra 

vonatkozó megítélése. (A mesternek ez az alkotása 

azonban…) A 5. ábrán azt kívánom szemlélteti, hogy 

feltehetően lehetséges olyan eset, amikor A és B orientációja 

egymásra és X-re attitűd és vonzódás szempontjából 

ösztönszinten és kognitív hasonló. Ugyanakkor az alkotó 

(Xp) megítélése az alkotással összefüggésben eltérő. Amennyiben az eltérésnek csak 

esztétikai tartalmai vannak feltételezhető a kommunikáció folytatásával (a szimmetriára 

törekvés által) a konfliktus feloldása, ha maradnak is feltevések: pl. „igen, akkor ha… stb.” 

(Ebben az esetben lehetséges a már említett szerepcser, ami A szándékától, elkötelezettségét 

tekintve az intézményi átgondolást is lehetővé illetve szükségessé teszi.) Viszont ha ideológia, 

politikai indíttatású az eltérés a konfliktus – az adott kommunikatív aktusban – A és B között 

nem oldható fel.  

Összefoglalva 
Jelen írásban a múzeumandragógia kommunikációs aktusainak csupán néhány alapkérdését 

tudtam megjeleníteni. A múzeumpedagógia és andragógia gyakorlatában sok tapasztalat 

felhalmozódott már, amelyek szakmai értékelése, feldolgozása folyamatosan történik. A 

további feldolgozások csak a múzeumok munkatársai és a kommunikációfejlesztéssel 

foglalkozókkal együttműködve lehetséges, mindenkor figyelemmel az andragógia elmélet 

fejlesztésével. Úgy vélem, ahhoz, hogy e tevékenység a gyakorlatot, tehát funkciója 

követelményeinek eleget tudjon tenni, annak (többek között) két kitüntetett feltétele van. Az 

egyik a kommunikációkutatás eredményeitől függő. A pontosabb megfogalmazás érdekében 

Horányi Özséb egyik összefoglalását idézem: „ Mindezek a megközelítések és talán még 

mások is, amelyekről az említés szintjén sem esett szó azt a kérdést vetik fel, hogy miként lehet 

vagy célszerű vagy szükséges vagy éppen: természetes a kommunikáció jelenségszférájának a 

határait kijelölni. És: mivel, miféle területtel van kapcsolatban, ezen területek mely része 

tartozhat ide vagy éppen az idetartozónak vélt terület mely rész tartozhat máshova, vagy 

volna célszerű máshol nyilvántartani vagy volna szükséges máshol nyilvántartani vagy éppen: 

volna természetes máshol nyilvántartani. Világos, hogy itt azoknak a támpontoknak a 

különféle elrendezésére vonatkozó lehetőségekről van szó, amely támpontok - 

végeredményben - a „kommunikáció” kategoriális leírásának referenciái. Különféleképpen 

elrendezve ezeket másféle kommunikációfogalomhoz jutunk, nem egyszerűen a terület belső 

5. Newcomb minimális A-B-X 
rendszer vázlatának kiterjesztése 

A múzeumandragógia gyakorlatában (is) elkerülhetetlen az aszimmetria. Newcomb szerint, ha 

adva van X a tárgy vonatkozásában az aszimmetria A (esetünkben a múzeumandragógus) 

lehetőségeit a következők: A dinamikus változások lehetséges tartományát a 4. ábra mutatja. 

(Ezen az ábrán a két oldalt levő A, illetőleg B a kommunikáló 

személyeket jelképezi; a középen levő A és B – fent és lent – 

ugyanezeket a személyeket mint a koorientáció objektumait 

jelenti. A szaggatott vonal A-nak B orientációjára vonatkozó ítéletét szimbolizálja.) Ha adva 

van X vonatkozásában az észlelt szimmetria, s fennáll a koorientáció igénye B és X 

vonatkozásában, A lehetőségei a következők: 

1. elérheti, illetőleg megpróbálhatja elérni a szimmetriát X vonatkozásában 

a) úgy, hogy B-t saját orientációja értelmében befolyásolja, 

b) úgy, hogy saját orientációját feladja, és elfogadja B-ét, 

c) úgy, hogy kognitíve meghamisítja B orientációját; 

2. változásokat idézhet elő a rendszer más részeiben, nevezetesen 

a) módosíthatja vonzódását B iránt, 

b) módosíthatja saját B iránti vonzódására vonatkozó önnön ítéletét, 

c) módosíthatja önmagára (A-ra) vonatkozó megítélését és önmaga iránti vonzódását, 

d) módosíthatja arra vonatkozó ítéletét, hogy B hogyan ítéli meg önmagát (B-t); 

3. eltűrheti – változtatás nélkül – az aszimmetriát. 

Ha A ismételten szembekerül valamely B és adott X vonatkozásában a koorientáció 

problémáival, és azokat ismételten “megoldja”, végül kialakul egy viszonylag stabil 

egyensúly. A kérdés, hogy a múzeumandragógus szabadságfoka (mint munkatárs. szerződéses 

kötelezettségekkel) meddig terjed ki a három megoldási lehetőségben.  

Feltételezem, hogy a múzeumandragógia kommunikatív aktusaival kapcsolatban az 

aszimmetria, a „különösen változékonyság” a „legnagyobb régió”, a „legnagyobb nyomás” és 

a változást szenvedett régió meghatározása tartalmi és etikai vonatkozásaiban további 

kutatásokat igényel. 

A múlt század kilencvenes éveiben Magyarországon fellendült kommunikációelmélet kutatás 

eredményeként – több tudományág által kutatva a mezőelmélet több feldolgozása, áll 

rendelkezésre. 

                                                                                                                                                         
kvázi-szükségletként), hiányérzetként, cselekvési ösztönzésként éli át, s így kezdetét veszi a kiegyenlítődést 
kereső, a feloldásra irányuló cselekvés. Vagyis: helyváltoztatás jön létre a pszichológiai mezőben, az élettérben. 
A feszültségek a mezőt. magyarul https://doksi.hu/get.php?order=DisplayPreview&lid=3914&p=5 

4. A fenomenális A-B-X 
rendszerének vázlatos 

illusztrációja 
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let kutatás eredményeként – több tudományág által kutatva a mezőelmélet 
több feldolgozása, áll rendelkezésre.

A kérdésnek azonban van még legalább egy vetülete, a műtárgy (X) és 
műtárgy alkotójának (Xp) az adott műtárgyra vonatkozó megítélése. (A mes-
ternek ez az alkotása azonban…) A 5. ábrán azt kívánom szemlélteti, hogy 
feltehetően lehetséges olyan eset, amikor A és B orientációja egymásra és 
X-re attitűd és vonzódás szempontjából ösztönszinten és kognitív hasonló. 
Ugyanakkor az alkotó (Xp) megítélése az alkotással összefüggésben eltérő. 
Amennyiben az eltérésnek csak esztétikai tartalmai vannak feltételezhető a 
kommunikáció folytatásával (a szimmetriára törekvés által) a konfliktus fel-
oldása, ha maradnak is feltevések: pl. „igen, akkor ha… stb.” (Ebben az eset-
ben lehetséges a már említett szerepcser, ami A szándékától, elkötelezettsé-
gét tekintve az intézményi átgondolást is lehetővé illetve szükségessé teszi.) 
Viszont ha ideológia, politikai indíttatású az eltérés a konfliktus – az adott 
kommunikatív aktusban – A és B között nem oldható fel. 

ÖSSZEFOGLALVA

Jelen írásban a múzeumandragógia kommunikációs aktusainak csupán né-
hány alapkérdését tudtam megjeleníteni. A múzeumpedagógia és andra-
gógia gyakorlatában sok tapasztalat felhalmozódott már, amelyek szakmai 
értékelése, feldolgozása folyamatosan történik. A további feldolgozások csak 
a múzeumok munkatársai és a kommunikációfejlesztéssel foglalkozókkal 
együttműködve lehetséges, mindenkor figyelemmel az andragógia elmélet 
fejlesztésével. Úgy vélem, ahhoz, hogy e tevékenység a gyakorlatot, tehát 
funkciója követelményeinek eleget tudjon tenni, annak (többek között) két 
kitüntetett feltétele van. Az egyik a kommunikációkutatás eredményeitől 
függő. A pontosabb megfogalmazás érdekében Horányi Özséb egyik össze-
foglalását idézem: „Mindezek a megközelítések és talán még mások is, amelyekről 
az említés szintjén sem esett szó azt a kérdést vetik fel, hogy miként lehet vagy célsze-
rű vagy szükséges vagy éppen: természetes a kommunikáció jelenségszférájának a ha-
tárait kijelölni. És: mivel, miféle területtel van kapcsolatban, ezen területek mely része 
tartozhat ide vagy éppen az idetartozónak vélt terület mely rész tartozhat máshova, 
vagy volna célszerű máshol nyilvántartani vagy volna szükséges máshol nyilvántar-
tani vagy éppen: volna természetes máshol nyilvántartani. Világos, hogy itt azoknak 
a támpontoknak a különféle elrendezésére vonatkozó lehetőségekről van szó, amely 
támpontok – végeredményben – a „kommunikáció” kategoriális leírásának referenci-
ái. Különféleképpen elrendezve ezeket másféle kommunikációfogalomhoz jutunk, nem 
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egyszerűen a terület belső tagoltságából (ennek figyelembevételéből, vagy figyelmen 
kívül hagyásából következően), hanem a kapcsolódó területekhez való viszony meg-
határozásából következően. Éppen ebből következik, hogy itt ugyanúgy nem vethető 
fel az adekvátság kérdése a leírással kapcsolatban, mint ahogyan a kommunikációs 
modellekkel kapcsolatban sem. Ezek a megfontolások nem adnak kulcsot az egyes fel-
fogások közötti abszolút sorrend megállapítására, de arra igen, hogy két felfogásmódot 
összehasonlítsunk.” (Béres-Horányi 1999)

Az idézet tartalmazza a második feltételt, követelményt is, a múzeumand-
ragógia kiterjedtségére vonatkozóan. Az múzeum nem csupán a szépségek, 
az esztétikai élvezetek, a művelődés, a felnőttnevelés, a család, a közösségek 
képzésének, fejlesztésének béke szigete.25

A műalkotások tartalmát tekintve terepe, (helyesebben szólva otthona 
Arany Jánost idézve „Nem mese ez gyermek, így fedi az apja – szerint is 
értelmezve) a történelem és jelen korunk oly sok politikai hatalma kegyetlen-
ségeinek, emberi gyarlóságoknak, erőszaknak, megtévesztésnek s folytathat-
nánk a sort. Ez mind bonyolultabbá váló korunkban, a nagy régiók közötti 
feszültségek növekedése, elfajulása egyre inkább torzítják az élet minőségét. 
Úgy vélem, ennek a múzeumok intézményi hálózata jelentős, és mással nem 
pótolható „ellensúlyozási” terepe. Működésének hatékonysága azonban 
függ kommunikációs rendszerének, állapotának minőségétől, amit alapjai-
ban meghatároz a múzeumok vezetőinek társadalmi, etikai magatartása, más 
követelményekkel egyetemben a múzeumandragógia kommunikáció-aktu-
sainak kialakítása fejlesztése.
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SZÉCSI GÁBOR
Tanszékvezető egyetemi tanár, dékán

(Pécsi Tudományegyetem Kultúratudományi, 
Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar)

Közösségépítő képzési programok az információ 
korában. A Harmadik Kor Egyeteme modell

Absztrakt
A formális, nem formális és informális tanulás eddig ismeretlen formáinak ki-
alakulása új megvilágításban helyezi az oktatás-képzés speciális területének szá-
mító idősoktatást is. A növekvő számú információ eredményes feldolgozása és az 
erre épülő közösségi, társadalmi aktivitás megőrzése egyre megkerülhetetlenebb 
igényként jelenik meg a televíziót néző, számítógépet használó idősek körében, 
akik ezáltal keresik a korszerű tudást kínáló, a növekvő mennyiségű információ 
eredményes feldolgozását valódi közösségi keretek között segítő képzési formákat. 
Ez a felismerés hívta életre a mára modellértékűvé vált programot, a Kecskeméti 
Harmadik Kor Egyetemét, amely egyúttal szép példát kínál az intézményi, civil 
szervezeti és önkormányzati összefogásban rejlő lehetőségekre is.

1. TUDÁS ÉS KöZöSSÉG 
A NYITOTT MűVELŐDÉSI TÉRBEN

Az információ kora egyúttal a mediatizáció kora is. Az információs technológi-
ák (internet, mobiltelefon stb.) mindennapi használata révén a média logikája 
mindinkább behálózza életvilágunkat, hatással van a társadalom és a kultúra 
minden elemére, megváltoztatja a tudásról és tanulásról alkotott fogalmunkat. 
A mediatizált kultúra keretein belül kiteljesedő és az információs társadalom 
alapjául szolgáló tudás mindinkább gyakorlativá, multimediálissá, transzdisz-
ciplinárissá válik. Átalakulnak a tudás megszerzésének alapvető mintázatai: 
egyetemesen elfogadott követelményként jelenik meg az egész életen át tar-
tó tanulás, az ismeretelsajátítás mindennapi folyamataiban a formális, iskolai 
intézményeket mindinkább felváltják a nyitott művelődés többnyire virtuális 
környezetei. A tudomány és a pedagógia gyakorlatát egyre erőteljesebben be-
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folyásolja az a felismerés, hogy a számítógépes világháló az alapvetően gyakor-
lati tudás sokdimenziós, kölcsönösen átjárható tartományait foglalja magában. 

 Az elektronikus kommunikáció ugyanakkor olyan új kontextust teremt, 
amelyben nem csupán a tudásról és tanulásról alkotott fogalmunk változik 
meg, de összetettebbé válnak a közösségről, emberi kapcsolatainkról, önma-
gunkról alkotott fogalmaink is. Ezek az összetett fogalmak új dimenziókat tár-
nak fel gondolkodásunkban minden eddiginél komplexebbé, de tudatosabbá 
is téve a kommunikációs folyamatainkat meghatározó közösségi szerepvállalá-
sainkat. Ahogy Joshua Meyrowitz fogalmaz a „The Rise of Glocality” című ta-
nulmányában, a média-hálózatos kommunikáció teremtette új kontextus révén 
„összetetté, többrétegűvé, változékonnyá és a végtelenségig alakíthatóvá válik 
identitásunk” (Meyrowitz 2005, 28). Ami annyit jelent, Meyrowitz gondolatme-
netét követve, hogy globális és lokális identitásaink egy időben, egymást átfed-
ve formálják énképünket, a közösséggel, közösségi léttel kapcsolatos képzetün-
ket. Barry Wellman és Milena Gulia (1999) szerint ez a folyamat szükségszerűen 
vezet a közösségfogalom újraértelmezéséhez. Ennek során pedig akkor járunk 
el helyesen, ha a korábbi „idealizált” közösségértelmezésektől eltávolodva a 
közösséget mindenekelőtt individuumok társadalmi hálózatának, azaz egyfajta 
személyes viszonyrendszernek tekintjük. Csak így tudjuk ugyanis megragad-
ni a közösségi kötődések lényegét egy nem a fizikai közelségen alapuló cso-
portban. Egy olyan csoportban, amely tehát a fizikai közösségekhez hasonlóan 
maga is közösségként működik annak ellenére, hogy már nem jellemzőek rá 
azok a hagyományos kötelékek, amelyek a családi, rokonsági, szomszédsági vi-
szonyokra és más primér csoportokra épülő közösségeket tartják össze. 

 A változó közösségfogalom új megvilágításba helyezi a tanulás közös-
ségformáló szerepéről alkotott képünket is. Az információs technológiák 
(számítógép, mobiltelefon stb.) mindennapi használatával ugyanis olyan új 
típusú, virtuális közösségek tagjaiként adjuk át és fogadjuk be a számunkra 
fontos információkat, amelyek felülírják hagyományos közösségi kötődése-
inket. Bár ez a változás valamennyi generációt érinti, igazán drámai hatást a 
tradicionális közösségi formáktól eltávolodni képtelen idősekre gyakorol. Az 
elmagányosodás által amúgy is veszélyeztetett idős emberek többsége ma 
még nehezen találja meg a helyét az ismeretszerzés új technológiáihoz kötő-
dő virtuális közösségekben. Esetükben továbbra is inkább a személyközi vi-
szonyokra épülő, hagyományos közösségi formák jelentik a kapcsolatépítés 
fő színtereit. A mindennapi tanulás valódi közösségeket konstruáló jellege 
ezért bír különös fontossággal számukra, és ezért lehetnek hatékonyak ma 
is azok az idősoktatási programok, amelyek a tudásgyarapítás folyamatát a 
közösséghez való tartozás élményével kapcsolják össze. 
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2. ÚJ TANULÁSI TEREK AZ IDŐSKÉPZÉSBEN

A tanulás során valós közösségek tagjaivá váló idősek motiváltabbak az is-
meretelsajátításra, nyitottabbak az új információkra, aktívabban kapcsolód-
nak be a tanulás folyamatába. Ezek a közösségi kötődések ösztönözhetik őket 
a szellemi frissességük megőrzését szolgáló, az intellektuális fejlődésüket se-
gítő, az önrendelkezés képességét erősítő képzéseken, tanfolyamokon való 
részvételre. Emellett elengedhetetlen feltételei az eredményes tanulásnak is. 
Idősebb korban ugyanis az új ismereteknek a meglévő tapasztalatokkal tör-
ténő összevetése időigényesebb és esetenként erős érzelmi hatásokkal kísért 
folyamat, ami miatt a résztvevők csak őket támogató közösségek tagjaiként 
merik kipróbálni új tudásukat. Az idősoktatási programok megtervezésekor 
ezért kiemelt figyelmet kell fordítani a tanulás keretét adó társas mező kiala-
kítására, az interakciók szabad kezdeményezésére elegendő teret biztosító 
közösségi viszonyok megteremtésére. 

 Az új kommunikációs technológiák használatával egyre nyitottabbá váló 
művelődési tér, a formális, nem formális és informális tanulás eddig isme-
retlen formáinak kialakulása tehát mára új megvilágításban helyezi az ok-
tatás-képzés speciális területének számító idősoktatást is. A növekvő számú 
információ eredményes feldolgozása és az erre épülő közösségi, társadalmi 
aktivitás megőrzése egyre komolyabb igényként jelenik meg a televíziót 
néző, számítógépet használó idősek körében, akik ezáltal keresik a korszerű 
tudást kínáló, a növekvő mennyiségű információ eredményes feldolgozását 
valódi közösségi keretek között segítő képzési formákat. Különösen igaz ez 
az olyan öregedő régiók 60 év feletti lakosságára, mint amilyen az Európai 
Unió is. Az ilyen régiókban az idősek oktatásával, képzésével kapcsolatos 
kérdések gazdasági és társadalmi szempontból egyaránt stratégiai jelentő-
ségűek. Egyre inkább szükség lesz ugyanis arra, hogy az idősödő nemzedé-
kek megőrizzék a társadalmi, gazdasági problémák iránti fogékonyságukat, 
aktívan éljék meg közösségi szerepeiket, és megtalálják helyüket a társadalmi 
felelősségvállalásban is. Ehhez pedig olyan idősoktatási programok kellenek, 
amelyek tartalmi elemeik és formai kereteik révén egyaránt hozzájárulnak az 
időskori aktivitás megtartásához, a tanulási képességek megőrzéséhez, az új 
kommunikációs formák megismeréséhez. Alapvető cél, hogy idős korban is 
megmaradjon a társadalomban, gazdaságban és kultúrában való eligazodás 
képessége, az új ismeretek megszerzése iránti fogékonyság (Courtenay 1989), 
és ezzel megőrizhető legyen a személyiség és identitástudat; szinten tartha-
tóvá váljanak a mentális képességek, és megelőzhetőek legyenek a negatív 
időskori változások (kiszolgáltatottság, elmagányosodás). 
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 Ennek a felismerésnek a jegyében vált az Európai Unióban (Formosa 2012) 
és ezáltal Magyarországon is kiemelt feladattá az idősödő korosztályok új ta-
nulási tereinek megteremtése, a kulturális és társadalmi változásokra egyaránt 
nyitott idősoktatás szakmai alapjainak megerősítése. Ennek egyik fontos esz-
köze lehet az ezen a területen kialakult életképes kezdeményezések, modellér-
tékű programok áttekintése, mintaként való alkalmazása. Több olyan sikeres 
kísérlet bontakozott ki ugyanis az elmúlt években akár a külföldi, akár a hazai 
idősoktatás terén, amelyre jó gyakorlatként hivatkozhatunk a szakmai alapok 
megerősítésekor. Ezeknek a kísérleteknek a hátterében többnyire olyan intéz-
mények, civil szervezetek állnak, amelyek a viszonylag szűk finanszírozási 
mozgástér ellenére is vállalták a kulturális változásokra megfelelően reflektá-
ló, korszerű szemléletű, közösségteremtő idősoktatási programok megvalósí-
tását. Ilyen, mára modellértékűvé vált programnak tekinthetjük a Kecskeméti 
Harmadik Kor Egyetemét is, amely egyúttal szép példát kínál az intézményi, 
civil szervezeti és önkormányzati összefogásban rejlő lehetőségekre is.

3. A HARMADIK KOR EGYETEME MODELL

A Kecskeméti Harmadik Kor Egyetemét helyi idősszervezetek kezdeményezé-
sére Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata, a Kecskeméti Nyugdíjas 
Klubok Megyei Jogú Városi Szövetsége, valamint a Pécsi Tudományegyetem 
Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kara közösen hozta 
létre 2014 februárjában. Az alulról építkező kezdeményezés és a város által kí-
nált költségvetési támogatás bíztató kezdetet jelentett a hosszabb távú együtt-
működésre. A program iránti folyamatos érdeklődésre jele, hogy a szervezők 
2016-ban immár a harmadik évfolyamot is el tudták indítani úgy, hogy minden 
évben 200-250 tanulni vágyó nyugdíjas jelentkezett a programra.

 A kecskeméti képzés akadémiai jellegű, szerkezetét tekintve két féléves. 
Szemeszterenként hét előadást hallgathatnak meg az érdeklődők kultú-
ra-művelődés-média, gazdaság-pénzügy, politika-történelem-helytörténet, 
pszichológia-gerontológia-oktatás, illetve egészség-életmód témakörökben. 
A tananyag tervezésekor a szervezők egyaránt ügyeltek arra, hogy a képzés 
az idősoktatás módszertani sajátosságai szerint valósuljon meg, és hogy az 
előadások, illetve az előadásokhoz kapcsolódó tanfolyamok tematikája meg-
feleljen a programban résztvevők érdeklődésének, igényeinek. 

 A program különlegessége abban rejlik, hogy a résztvevők szakmai mű-
helyként is működő közösségek tagjaivá válnak tanulmányaik során. Az ér-
deklődők az előadásokat követően bővebb információkat is szerezhetnek az 
őket érdeklő témákról, legújabb kutatási eredményekről az előadókkal kiala-
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kult folyamatos, interaktív kapcsolat révén. Kérdéseikkel a foglalkozásokat 
követően is felkereshetik az eladásra felkért szakembereket, ellátogathatnak 
a szervező egyetemi kar alap- és mesterszakos kurzusaira, illetve betekintést 
kaphatnak egyetemi kutatási projektekbe. Emellett a tanuláshoz kedvet kapó 
nyugdíjasok az előadások tematikájára épülő tanfolyamok keretében mélyít-
hetik el ismereteiket az őket leginkább érdeklő témakörökben. A Kecskeméti 
Harmadik Kor Egyeteme előadásaihoz kapcsolódó tanfolyamok tematikáját az 
előadásokat látogató nyugdíjasok igényei szerint állítják össze a szervezők. Az 
idősek pedig ebben a folyamatban deklaráltan is a képzést szervező egyetem 
polgáraivá válnak. Egy valódi közösség aktív tagjaiként határozhatják meg ta-
nulási folyamataik tartalmi elemeit és irányát, ami egyúttal erősíti a program 
iránti elkötelezettségüket, az elsajátítandó ismeretanyag iránti nyitottságukat.

 A program általános célja, hogy a képzésre jelentkező idősek valódi tanu-
lói közösségekben érezhessék magukat. Nem véletlen, hogy a résztvevők közül 
évente többen döntenek úgy, hogy az idősképzést követően formális képzéseken 
folytatják tanulmányaikat: egyetemi mesterképzésekre, illetve szakirányú to-
vábbképzésekre adják be jelentkezésüket. A Kecskeméti Harmadik Kor Egyete-
mét tehát a folyamatos ismeretszerzés egyedülálló lehetőségének megteremtése 
teszi a hazai idősoktatás egyik modellértékű kísérletévé. Így képes immár har-
madik éve megfelelni a korszerű idősoktatással kapcsolatos elvárásoknak, azaz 
biztosítja az időskori aktivitás feltételeit, közösségteremtő jellege révén hatásos 
gyógyír az elmagányosodás ellen, és lehetőséget kínál a nemzedékek közötti 
párbeszéd kialakulására is. Egyszóval, megteremti annak feltételeit, az idősek 
teljes értékű életet tudjanak élni, mint Marshall McLuhan írja, „a totális emberi 
egymásrautaltság elektromos körülményei közepette”( McLuhan 1962, 276). 
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Múzeumandragógia a múzeumok 
társadalmiasításának szolgálatában

Absztrakt:
A felnőtteket bevonó innovatív múzeumi programok reagálnak a felgyorsult 
társadalmi és kulturális változásokra, valamint szerepet vállalnak a különféle 
társadalmi kihívások kezelésében. A speciálisan az időskorúak számára kínált 
egyre változatosabb programok meghirdetése, a múzeumi tanulásból hagyo-
mányosan kimaradó társadalmi csoportok és a helyi közösségek aktív bevonása 
mellett a pedagógusok, illetve szülők múzeumlátogatásra való felkészülését tá-
mogató különféle szolgáltatások töltenek be napjainkban mind fontosabb sze-
repet a nemzetközi múzeumandragógiai gyakorlatban. A tanulmány kísérletet 
tesz a múzeumandragógia jelenlegi trendjeinek meghatározására.

MÚZEUMOK A 21. SZÁZADBAN

Az elmúlt évtizedekben a múzeumok kibővítették alaptevékenységüket és 
mind több, a társadalmat, illetve szűkebb lakókörnyezetüket aktívan be-
vonó és támogató feladatot vállaltak fel. Az olyan hagyományos múzeumi 
tevékenységek mint a gyűjtés, megőrzés, bemutatás újfajta feladatválla-
lásokkal egészültek ki, mint pl. az idősek szellemi és pszichés jóllétének 
biztosítása, a családi kapcsolatok erősítésének elősegítése vagy a hajlékta-
lanok és a bevándorlók társadalmi integrációját célzó programok bevezeté-
se. Mind több múzeum egyre tudatosabban próbálja társadalmiasítani te-
vékenységét és egyre több olyan múzeumi szolgáltatás és program jelenik 
meg, melyek egyrészről aktív módon vonják be a közönséget, másrészről 
pedig a látogatók személyes érdeklődésének, igényeinek és preferenciáinak 
figyelembevételével kerülnek kialakításra. A múzeumi tanulás elmélete az 
elmúlt évtizedekben figyelemreméltó nemzetközi szakirodalmi bázissal bő-
vült. A jó múzeumpedagógiai gyakorlatokat felvonultató múzeumok mind 
inkább tudatosan építenek a múzeumpedagógiai és múzeumandragógiai 
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elméleti háttérre mind a múzeumpedagógiai módszerek, mind a múzeumi 
programok jellegének megválasztásakor. Az egyik legfontosabb új trend 
napjainkban az, hogy a múzeumok egyre jelentősebb szerepet vállalnak a 
pedagógusok szakmai felkészítésében és múzeumpedagógiai továbbkép-
zésében, valamint, hogy a nemzetközi gyakorlatban a múzeumok mind 
gyakrabban fejlesztenek ki a pedagógusok szakmai munkáját támogató 
szakmai, módszertani segédleteket. 

IDŐSEK A MÚZEUMBAN

A születések alacsony száma és a várható élettartam megnövekedése jelen-
tős mértékben alakítja át az Európai Unió demográfiai helyzetét. Az ENSZ 
legfrissebb adatai alapján az európai lakosságnak 25%-a 60 évnél idősebb. 
Az előrejelzések alapján 2050-re Európában ez az arány 35%-ra fog növeked-
ni.1 Az Európai Unióban különösen gyorsan növekszik a 80 éves vagy annál 
idősebb lakosság aránya. Elöregedő társadalmunk új kihívásokat és felada-
tokat teremt a múzeumi kultúraközvetítés számára. A demográfiai változá-
sok mind több múzeumot sarkallnak arra, hogy bővítsék egyébként is szer-
teágazó társadalmi feladatvállalásukat az idősek szociális elszigeteltségének 
csökkentését, valamint szellemi és lelki egészségük támogatását célzó prog-
ramjaik révén. Az időseket bevonó múzeumi programok egyre tudatosabban 
alkalmazkodnak a célcsoport fizikai, lelki és szellemi igényeihez. Az idősödő 
társadalom eredményeként jelentős mértékben növekedett a demenciában 
szenvedő betegek száma, a múzeumandragógiában pedig új trendként meg-
jelent a demens betegek, családtagjaik, illetve gondozóik múzeumi progra-
mokba való mind tudatosabb bevonása. Az időskorúakat bevonó innovatív 
múzeumi programok gyakran egészségügyi, szociális és oktatási intézmé-
nyekkel való újszerű együttműködések révén valósulnak meg. Az időskorú-
ak körében általánosnak tekinthető elmagányosodás és az izoláció különösen 
jelentős mértékben sújtja a demenciában szenvedő betegeket. Éppen ezért a 
demens betegeket megszólító múzeumi programok közös jellemzője, hogy 
lehetőséget kívánnak teremteni a társas interakcióra, valamint mentálisan, 
érzelmileg és fizikailag is stimulálni kívánják a résztvevőket. 

1 World Population Prospects. The 2017 Revision. United Nations New York, 2017. p. 13. 
https://esa.un.org/unpd/wpp/Publications/Files/WPP2017_KeyFindings.pdf (2018.06.30.)
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A MÚZEUM MINT A TÁRSADALMI INTEGRÁCIÓ 
HELYSZÍNE – TÖREKVÉSEK A RÉSZTVEVŐ MÚZEUM 

MEGVALÓSÍTÁSÁRA

A hátrányos helyzetű csoportok múzeumi programokba való bevonása szin-
tén egyre határozottabb törekvésként jelenik meg a múzeumandragógiában. 
Hazánkban ez a törekvés kiemelkedő támogatást nyer napjainkban a Cse-
lekvő közösségek projekt révén, melynek alapvető prioritásai a „hátrányos 
helyzetűek és veszélyeztetett társadalmi csoportok, romák és fogyatékkal élő szemé-
lyek aktív társadalmi szerepvállalásának erősítése, a hátrányos megkülönböztetés 
visszaszorítása, a társadalmon belüli párbeszéd erősítése, a társadalmi esélyegyen-
lőség fokozása, valamint a roma, más nemzetiségi és migráns csoportok/közösségek 
hagyományainak a társadalom szélesebb rétegei által való megismerésének támoga-
tása”.2 A projekt az International Association for Public Participation alapján 
öt társadalmi részvételi szintet határoz meg, ezek: tájékoztatás, konzultáció, 
bevonás, együttműködés, felhatalmazás. 3

A hajléktalanok, börtönből szabadultak, illetve a fiatalkorú bűnözők mú-
zeumi programokba való bevonása a múzeumi felnőttoktatás területén olyan 
új kezdeményezés, mely célul tűzi ki ezen csoportok társadalmi integráció-
jának támogatását. A múzeumi munkatársak bevonása fontos szerepet kap 
ezekben a programokban, hiszen az, hogy a programok során partnerként 
tekintenek a hátrányos helyzetben élő látogatókra, önmagában pozitív pszi-
chés hatást eredményez. A társadalmi integrációt célzó programok általában 
programsorozatok, jellemzőjük, hogy a programok keretében beszélgetések 
során sor kerül az egyéni életutak feltárására és kibeszélésére. A hazai ta-
pasztalatok szerint a hajléktalanokat bevonó programok jó lehetőséget nyúj-
tanak a múzeumi kollégák érzékenyítéséhez is.

Amennyiben a múzeumok valóban a társadalom szolgálatában álló intéz-
ményekként kívánnak működni, alkalmazkodniuk kell a társadalmak kultu-
rális sokszínűségéhez. A látogatók számára a passzív befogadás helyett ak-
tív részvételt kell biztosítani, hiszen napjainkra a fogyasztói kultúra helyét a 
résztvevői kultúra vette át, ami jelentős hatással van a látogatók elvárásainak 

2 Felhívás közösségfejlesztési folyamatok módszertani támogatására. Cselekvő közössé-
gek- aktív közösségi szerepvállalás. EFOP-1.3.1-15. p.7. https://www.palyazat.gov.hu/efop-
131-15-cselekv-kzssgek-aktv-kzssgi-szerepvllals (2018.05.14.)
3 Beke Márton (2017, szerk.): Kulturális intézmények társadalmiasított működtetése. 
Módszertani útmutató. https://cselekvokozossegek.hu/wp-content/uploads/csk_utmutato_
tarsadalmiasitas_20170331.pdf (2018.07.15.)
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alakulására a múzeumok kultúraközvetítő és közönségkapcsolati tevékeny-
ségével kapcsolatosan is. A résztvevő kultúra fogalma nyomán, mely a fo-
gyasztók azon igényére épül, hogy a tartalmak létrehozásába és terjesztésébe 
a korábbinál nagyobb ráhatásuk és beleszólásuk legyen, a résztvevő múzeum 
fogalma mind gyakrabban tűnik fel a múzeumi kultúraközvetítésről folyó 
kurrens szakmai párbeszédben, különösen Nina Simon 2010-ben megjelent 
„A résztvevő múzeum”4 címet viselő könyve megjelenése óta. A fiatalok szá-
mára különösen vonzóak azok az informális tanulási lehetőségek, melyeket 
az egyéni érdeklődésük motivál, illetve ahol lehetőségük nyílik az önirányí-
tott tanulásra, valamint a digitális technológia és az internet felhasználására. 
A fiatalokat különösen vonzzák azok az online tanulási formák, melyek le-
hetőséget biztosítanak az online szociális interakcióra, valamint a saját ta-
pasztalatok megosztására. Az információk puszta megszerzése ma már nem 
elegendő kihívás a fiatalok számára, hiszen az új tudástartalmak egyéni lét-
rehozása, a válaszadásra, a vitára és a megosztásra való lehetőségek biztosí-
tása, valamint a társas kapcsolatok és hálózatok fenntartásának lehetősége 
napjainkra alapvető igényként jelenik meg.5 

A SZEMÉLYES MEGSZÓLÍTÁS VARÁZSA

Az elmúlt időszak másik jelentős változása a múzeumi látogatók megszólítá-
sával, illetve bevonásának módjával kapcsolatosan határozható meg. A mú-
zeumi szolgáltatások személyre szabása, illetve a látogatók személyes meg-
szólítása mind több múzeum kultúraközvetítő gyakorlatában jelenik meg 
mint a látogatók bevonásának, illetve a múzeumhoz való kötődés kialakítá-
sának új, innovatív módja. A személyes megszólítás többféle formában jelent-
kezik a múzeumi szolgáltatásokban. A látogatói élmény „személyre szabása” 
online formában is jelentkezhet, amikor a múzeum lehetőséget biztosít arra, 
hogy akár önálló online profil létrehozásával, akár az egyéni preferenciák 
alapján beállítható hírlevelek révén a lehető legnagyobb mértékben elégítse 
ki az egyéni igényeket. A személyes megszólítás egyik másik jó példája a sze-
mélyre szabott tematikus utak létrehozását támogató applikációk elterjedése, 
melyek- elsősorban a nagy megamúzeumokban- a látogatók érdeklődésének 
megfelelően állítanak össze látogatói útvonal tervet. Mind gyakrabban talál-

4 Simon, Nina (2010): The Participatory Museum. Museum 2.0. Santa Cruz.
5 Shaw, Ashley- Krug, Don (2003): Heritage Meets Social Media: Designing a Virtual 
Museum Space for Young People. In: Journal of Museum Education. 38:2, 239-252.
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kozhatunk olyan múzeumi kezdeményezésekkel, melyek kifejezetten a láto-
gatók személyes érdeklődésének kielégítését, kérdéseiknek megválaszolását 
tűzik ki célul. Mindemellett a múzeumhoz való kötődés előmozdítása kap-
csán jó gyakorlatként említhetjük meg az olyan kezdeményezéséket, melyek 
a látogatók múzeumi szakmai munkába való aktív bevonására épülnek. Az, 
hogy a látogatók úgy érezhetik, hogy önkéntes munkájukkal hozzájárulnak a 
múzeum működéséhez és ezzel a tudományosság fejlődéséhez, nagy jelentő-
séget kap identitásképzésükben is. 

A látogatói egyéni igények felmérése, felismerése, előre jelzése, illetve az 
ezekre való gyors reagálás kiemelt jelentőséget kap a múzeumi szolgáltatá-
sok személyre szabása iránt elkötelezett múzeumokban. 

A személyesség ugyanakkor megjelenik abban is, hogy mind több múze-
um bátorítja tárlatvezetőit, múzeumpedagógusait arra, hogy a látogatóknak 
kínált múzeumi szolgáltatásokban erősítsék saját hangjukat és igyekezzenek 
személyiségüket jobban megjeleníteni a programokban.

Ahogy a társadalom, úgy a látogatói igények is folyamatosan változnak, 
a múzeumoknak pedig nyomon kell követniük ezeket a változásokat ahhoz, 
hogy a társadalmi változásokra való reagálással és a kurrens társadalmi kihí-
vások múzeumi munkában való megjelenítésével a társadalmat hatékonyan 
szolgáló intézményként működjenek.

A PEDAGÓGUSOK TOVÁBBKÉPZÉSÉNEK SZEREPE 
A MÚZEUMPEDAGÓGIAI TEVÉKENYSÉG 

MEGALAPOZÁSÁBAN

A pedagógusok múzeumpedagógiai aktivitását nagymértékben meghatá-
rozza, hogy a pedagógusok a tanulmányaik során szereztek-e tapasztalato-
kat és ismereteket a múzeumok pedagógiai munkában való hasznosításának 
lehetőségeivel kapcsolatosan. Annak ellenére, hogy a szakmai párbeszédben 
már régóta jelen van az ennek szükségességéről való gondolkodás, a múze-
umpedagógia mind a mai napig esetlegesen jelenik csak meg a pedagógus-
képzésben. A pedagógusképzés valamennyi formájában szükséges lenne a 
múzeumpedagógiai tárgyak/ modulok megjelenítése. Fontos lenne továbbá, 
hogy a múzeumpedagógiai továbbképzések erősen gyakorlatorientáltak le-
gyenek, valamint, hogy lehetőséget nyújtsanak a különböző életkorú és tanu-
lási igényű gyerekcsoportokkal való munka gyakorlatának megszerzésére.

A Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ által az elmúlt években 
szervezett pedagógus-továbbképzések kiemelten fontos szerepet töltenek be 
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a pedagógusok motiválásában és múzeumpedagógiával kapcsolatos ismere-
teik bővítésében. 

A képzők képzése, azaz a pedagógusok múzeumpedagógiai továbbkép-
zése ugyanakkor nem csak formalizált keretek között valósulhat meg. A mú-
zeumok a pedagógusok számára szervezett bemutató foglalkozások mellett 
a foglalkozás jellegét és az alkalmazott módszereket feltáró rövid videók mú-
zeumi honlapon való közzététele révén is népszerűsíthetik programjaikat. 
Az ilyen jellegű szakmai programok meghirdetésével, illetve a pedagógusok 
módszertani felkészülését támogató szakmai anyagok elkészítésével és meg-
osztásával a külföldi múzeumi gyakorlatban az elmúlt években már egyre 
határozottabbá váló múzeumpedagógiai továbbképzési funkció erősödne 
meg a hazai múzeumokban is. 

Mivel a nevelési intézmények vezetésének meghatározó szerepe van ab-
ban, hogy az adott intézmény pedagógiai munkájának szerves részévé válik-e 
a múzeumlátogatás, illetve, hogy kialakul-e a gyermekcsoportok múzeumpe-
dagógiai programokon való rendszeres részvételét támogató adminisztrációs 
és munkaszervezési környezet az intézményekben, hasznos lenne, ha a mú-
zeumok szakmai, illetve tájékoztató rendezvényeikkel a helyi intézmények 
pedagógusai mellett azok vezetőit is megcéloznák. A helyi múzeumok mú-
zeumpedagógiai programkínálatának népszerűsítése kapcsán hasznos, ha a 
múzeumpedagógusok az intézmények értekezletein közvetlenül tájékoztat-
ják az adott óvoda/ iskola pedagógusait, illetve intézményvezetőit az adott 
intézménytípusnak, illetve az ott tanuló gyermekek életkori sajátosságainak 
megfelelő programjaikról. A pedagógusok felkészülését nagyban segíti, ha a 
Múzeumpedagógiai Évnyitókon a helyi múzeumpedagógusok által tartott 
előadások, prezentációk mellett a résztvevők konkrét gyakorlati példákkal is 
megismerkedhetnek a rendezvények keretében. 

Hasznos lenne továbbá, ha a helyi múzeumok és a már jó múzeumpe-
dagógiai gyakorlatokkal rendelkező pedagógusok kooperációjában olyan 
szakmai anyagok születnének, melyek módszertani segítséget nyújtanak a 
múzeumpedagógiai foglalkozások tananyaghoz való illesztésével kapcsola-
tosan azoknak az azonos tárgyakat azonos fokon oktató pedagógusoknak, 
akik még nem vettek részt osztályaikkal/ csoportjaikkal múzeumpedagógiai 
foglalkozáson. 

A külföldi múzeumpedagógiai gyakorlatban a múzeumok által kidolgo-
zott módszertani segédletek rendszerint az alábbi témakörök köré épülnek: 
oktatási célok megfogalmazása; Nemzeti Alaptantervhez való kapcsolódási 
pontok meghatározása; a témához kapcsolható múzeumi tárgyak megha-
tározása; óratervek, kérdések megfogalmazása; tevékenység és módszerek 
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ajánlása; források, szakirodalom feltüntetése; témakör/ tantárgy/ életkori cso-
port meghatározása.

A pedagógusok számára kidolgozott módszertani segédletek mellett ér-
demes megemlíteni, hogy a múzeumok mind gyakrabban kínálnak módszer-
tani segédletet a szülők számára is. Ezek leggyakrabban az alábbi témakörök-
re terjednek ki: a múzeumi honlapról letölthető, tanulást támogató anyagok, 
feladatlapok, módszertani útmutatók; a múzeumlátogatásra való felkészü-
lést és a reflektálást támogató segédletek; ajánlott időterv; információk a 
szolgáltatásokkal és az infrastruktúrával kapcsolatosan; a múzeumlátogatást 
segítő hasznos tippek megfogalmazása a látogatásra való felkészüléssel és a 
múzeumlátogatás lebonyolításával kapcsolatosan; az élményszerű tanulást 
támogató tevékenységek ajánlása „házi használatra”.

A MÚZEUMANDRAGÓGUSOK KOMPETENCIÁI 
– A VI. Országos Múzeumandragógiai Konferencia Képzés és 

továbbképzés című műhelymunkájának eredményei 

A 2017 szeptemberében a Petőfi Irodalmi Múzeumban lebonyolított VI. Or-
szágos Múzeumandragógiai Konferencia Képzés és továbbképzés címet viselő 
műhelymunkájának célkitűzése a múzeumandragógiai munkához szükséges 
személyes és szakmai kompetenciák meghatározása mellett az volt, hogy a 
múzeumpedagógusok és múzeumandragógusok saját szakmai tapasztalata-
ikra alapozva feltárják, hogy a magyarországi múzeumandragógiai gyakor-
latban mely kompetenciák hiányosságai okoznak nehézségeket, kihívásokat 
a múzeumandragógiai munkát végző szakemberek számára. A kapott ered-
mények alapján a résztvevők meghatározták azt, hogy a felsőoktatás kere-
tében, illetve a szakmai továbbképzések formájában megjelenő múzeumpe-
dagógiai és múzeumandragógiai képzésekben mely személyes és szakmai 
kompetenciák fejlesztésére kellene a jelenleginél nagyobb hangsúlyt fektetni.

A műhelymunka alapvető módszere az ötletbörze és a vita volt. A részt-
vevők előbb a múzeumandragógusi munka szempontjából fontosnak ítélt 
kompetenciákat határozták meg, a kapott eredményeket pedig az említések 
gyakorisága alapján sorrendbe állították. Ezt követően a kollégák fontossági 
sorrendbe állították, hogy az elvárt szakmai kompetenciákhoz képest saját 
szakmai tapasztalataik alapján mely területek igényelnének fejlesztést, a ka-
pott eredmények alapján pedig ajánlásokat fogalmaztak meg a múzeumpe-
dagógiai és múzeumandragógiai képzéseket szervező intézmények számára.

A résztvevők négy különösen fontos személyes kompetenciát határoztak 
meg a múzeumandragógusi munka sikerének feltételeként. Ezek az alábbiak: 
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1.- türelmes; 2.- tisztelettel fordul a résztvevők felé; 3.- szakmailag felkészült; 
4.- jó konfliktustűrő- képes a konfliktuskezelésre. A négy kiemelkedően fon-
tos személyes kompetencia mellett a résztvevők további 13, a múzeumandra-
gógusi munka sikere szempontjából fontosnak ítélt személyes kompetenciát 
soroltak fel. Ezek az alábbiak: 1.- empatikus; 2.- gyakorlatias; 3.- hiteles; 4.- 
nyitott, 5.-lényeglátó; 6.- szintetizálásra képes; 7.- partneri kapcsolatok kiala-
kítására képes; 8.- intelligens; 9.- képes a személyes hangvétel alkalmazására; 
10.- nyitott és képes az önképzésre; 11.- karizmatikus; 12.- tudatos; 13.- jó 
emberismerő

A múzeumandragógustól elvárt szakmai kompetenciák közül a kommu-
nikációs készségek jelentek meg első helyen. Második helyre az adott múze-
um által bemutatott szakterület ismerete, harmadik helyre a pszichológiai 
ismeretek kerültek. A fontossági sorrendben negyedik helyre a módszertani 
háttérismeretek, ötödik-hatodik helyre pedig ugyanannyi említéssel a cso-
portdinamikai készségek és a digitális kompetenciák kerültek. Bár kisebb 
gyakorisággal, de az alábbi, a múzeumandragógiai felkészültség szempont-
jából fontosnak ítélt szakmai kompetenciák is megemlítésre kerültek a fen-
tiek mellett: önálló szakmai kritika, illetve értékítélet megfogalmazásának 
képessége; az életkori sajátosságok ismerete- élettani ismeretek; szociológiai 
ismeretek; turisztikai ismeretek; helyismeret; rendezvényszervezéssel kap-
csolatos kompetenciák; a pályázatírással-és gondozással kapcsolatos szak-
mai ismeretek; vonatkozó jogszabályok ismerete.

  A műhelymunka következő lépéseként a résztvevők meghatározták, 
hogy az elvárt szakmai kompetenciákhoz képest a jelenleg múzeumandra-
gógiával foglalkozó szakemberek kompetenciái közül véleményük szerint 
mely kompetenciák igényelnének fejlesztést, illetve a kapott eredményekre 
építve megfogalmazták, hogy melyek azok a kompetenciakörök, melyekre 
a jelenleginél nagyobb hangsúlyt kellene fektetni a múzeumandragógiával 
foglalkozó hazai képzésekben. A hiányos, illetve hiányzó kompetenciák 
megfogalmazásánál a résztvevők egyrészről saját szakmai tevékenységüket 
elemezték, másrészről a látókörükben dolgozó, múzeumandragógiai felada-
tokat ellátó kollégáik kompetenciáit vették alapul.

 Toronymagasan első helyre került a digitális kompetencia fejlesztésére 
vonatkozó igény. Második helyre a módszertani ismeretek, harmadik helyre 
az idegennyelv-tudás, negyedik helyre a pályázatírással, pályázatok gondo-
zásával kapcsolatos ismeretek és készségek kerültek, végül ötödik helyen a 
marketing, kommunikáció és PR-ismeretek bővítésére, illetve a kommuniká-
ciós készségek fejlesztésére vonatkozó igény állt. A kollégák meglátása sze-
rint tehát elsősorban a fenti területekre kellene nagyobb hangsúlyt helyezni 
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mind a felsőoktatás, mind a különböző szakmai továbbképzések keretében 
megjelenő a múzeumpedagógiai, múzeumandragógiai képzésekben.

Egyik legfontosabb problémaként, kihívásként azt határozták meg a 
műhelymunkán részt vevő kollégák, hogy bár nagyon sok területen kom-
petensnek érzik magukat, de sok esetben mégsem tudják azt, hogy miként 
adhatnák át a leghatékonyabban ismereteiket, ami a kommunikációs, illetve 
a módszertani kompetenciák hiányosságaira utal, ezért a kollégák különö-
sen ennek a két területnek a fejlesztését tartották fontosnak. Továbbá a kol-
légák úgy vélték, hogy rendkívül fontos lenne, hogy a különböző egyetemi 
képzésekben, illetve szakmai továbbképzésekben a jelenleginél sokkal jobb 
színvonalon kerüljenek megszervezésre a szakmai gyakorlatok. Azaz, hogy a 
szakmai gyakorlat ne csak egy kipipálandó feladat legyen, ne úgy működjön, 
mint ahogy a kollégák tapasztalatai szerint jelenleg sok esetben működik, 
tényleges kompetenciafejlesztés nélküli tevékenységként. A kollégák egybe-
hangzó véleménye szerint fontos lenne, hogy a szakmai gyakorlatok jobban 
szervezettek és jobban kontrolláltak legyenek. Fontos hangsúlyozni, hogy 
a szakemberek nem több, hanem a jelenleginél jobban szervezett kontrollt, 
illetve jól működő együttműködésre épülő visszacsatolást tartottak szüksé-
gesnek az oktatási intézmények és a gyakorlati helyszínek közötti kapcso-
lattartásban. A műhelymunka egyik fontos következtetése, hogy a fentiek 
érdekében jól működő kommunikációra és partnerségre épülő folyamatos 
kapcsolattartást kellene kialakítani az oktatási intézmények és a gyakorlati 
helyszínek között. 

A műhelymunka másik fontos következtetése az volt, hogy a kollégák 
véleménye szerint az idegen nyelvi kompetenciák hiánya összefügg a mód-
szertani hiányosságokkal. A bővülő számú, magyar nyelvű módszertani 
képzések jelenléte mellett is gátolja a kollégák önképzését, módszertani is-
mereteinek bővítését az idegen nyelvi kompetenciák hiánya, melynek követ-
keztében nem tudnak önállóan megismerkedni az idegen nyelvű szakiro-
dalommal, vagy követendő, jó gyakorlatokat gyűjteni a külföldi múzeumok 
honlapjáról.

Mindemellett a kollégák hangsúlyozták, hogy már a múzeumpedagógi-
ai/ múzeumandragógiai képzés során is érdemes lenne arra törekedni, hogy 
olyan kapcsolati hálók jöjjenek létre, amire építeni lehet a későbbi szakmai 
karrier során.

A műhelymunka tapasztalatai és eredményei alapján megállapítható, 
hogy a résztvevők a múzeumandragógiai munka fejlesztése érdekében a mú-
zeumandragógiával foglalkozó szakemberek digitális kompetenciáinak, mú-
zeumandragógiai módszertani ismereteinek, idegen nyelvi kompetenciáinak 
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és kommunikációs készségeinek fejlesztését, valamint a pályázatírással- és 
gondozással kapcsolatos ismereteik bővítését tartják legfontosabbnak. 

öSSZEGZÉS

A hazai és külföldi múzeumandragógiai trendek vizsgálata alapján meg-
állapítható, hogy a múzeumandragógiai tevékenységükben innovatív mú-
zeumok mind változatosabb módszerekkel és programokkal törekednek a 
társadalom minél szélesebb rétegeinek aktív bevonására és aktivizálására. 
A jó múzeumandragógiai gyakorlatokat megvalósító múzeumok alkalmaz-
kodnak a társadalmi és kulturális változásokhoz mind az alkalmazott mód-
szerek, mind bővülő célcsoportjaik, programjaik és szolgáltatásaik, mind a 
megválasztott kommunikációs stratégiák és csatornák tekintetében.
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(Debreceni Egyetem, Nevelés és Médiatudományi Intézet)

Projektmódszer a múzeumpedagógia és 
múzeumandragógia oktatásában

Absztrakt
A Debreceni Egyetemen már közel 10 éve folyik olyan oktatás, ahol a műve-
lődésszervező hallgatókkal megismertetjük a múzeumok világát. Azt pró-
báljuk közvetíteni, hogy a múzeumok a rendezvényszervezés, a kulturális 
programok és a felnőttképzés terén kiváló lehetőséget nyújtanak egyéni és 
közösségi programok megvalósítására. A kezdeti lépések után az utóbbi 
időben az oktatás jelentősen átalakult. Fő cél a projekt ismeretek tárggyal 
történő összekapcsolás, a múzeumi rendezvények projekt szemlélettel tör-
ténő megközelítése. Ennek eredményeként a hallgatók az eddigi feladatok 
mellett fontos kiegészítő részterületeket is kaptak. Régebben elegendő volt 
a múzeumok tevékenységének áttekintése és az egyes területekre vonatko-
zó programok bemutatása, a múzeumpedagógiai és múzeum andragógiai 
programok felkutatása, ismertetése. Az új rendszer szerint önállóan ki kell 
dolgozniuk egy olyan múzeumi projektet, ami bemutatja a célközönséget, 
magát a múzeumi programot, a kapcsolódó kommunikációs megoldásokat 
és a lebonyolítás lehetőségeit. Mindezek mellett ki kell térni a költségek-
re, és be kell mutatni azokat a marketing elemeket, amelyek segítségével 
a potenciális látogatók figyelmét fel lehet kelteni erre az új és egyedül álló 
programra. Az így kialakított projektet akár hasznosíthatja is a múzeum. A 
hallgató számára ezzel olyan lehetőséget adunk, ahol az eddigi elkülönült 
tanulmányainak elemeit komplex módon, a gyakorlati életnek megfelelően 
tudja hasznosítani. Arra is lehetőséget kapnak a kurzus résztvevői, hogy a 
későbbiekben az általuk vizsgált múzeumban gyakornokként helyezkedje-
nek el, munkájukat megismerve az intézmény azonnal hasznosíthatja a tu-
dásukat, speciális ismereteiket. A kísérleti jelleggel indított kurzus sikeres, 
eddig 8 muzeális intézményben készültek kisebb projektek. 
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BEVEZETÉS

A múzeumi kultúraközvetítés egyre fontosabb szerepet tölt be az informá-
lis tanulásban, az új ismeretek megszerzésében, illetve a tanultak feleleve-
nítésében. Kiemelt szerepe van a helyi társadalom tagjaival történő olyan 
együttműködésben, ahol a múzeumi anyagok (tárgyi és virtuális egyaránt) 
felhasználása az egyént és a közösséget szolgálja, és ebben a folyamatban 
a múzeumi szakemberek játszák a legfontosabb szerepet. A kölcsönös kap-
csolat eredménye a társadalom aktív szereplőjeként a múzeum hosszú távú 
működésének biztosítása. A kultúraközvetítésen belül az utóbbi években 
kiemelt hangsúly helyeződik a múzeumokban, az intézményekben folyó 
ismeretterjesztő tevékenységre. A muzeális intézmények paradigmaváltás 
előtt állnak ebben az évtizedben, aminek lényege, hogy ezek az intézmények 
aktívabb szerepet töltsenek be a művelődésben, közösségfejlesztésben, kielé-
gítve a dinamikus ütemben fokozódó önálló tanulási-közösségi igényeket és 
szükségleteket, amely egyidejűleg jelenti a személyiségfejlesztést, személyi-
ségformálást (Káldy at al. 2010). Mindez szorosan kapcsolódik az autonóm 
tanulás kutatási tapasztalataihoz, ahol rámutattak a szerzők többek között 
az egyes kompetenciák fejlesztésében az informális tanulás egyre nagyobb 
szerepére. (Forray – Juhász 2009: 63) A hagyományos módszerek mellett a 
kultúraközvetítésben olyan más területeken már ismert módszereket célsze-
rű alkalmazni, mint a projekt módszer, vagy a mediációnak az új szemléletű 
megközelítése és a mostanában divatossá vált coaching. A Debreceni Egyete-
men a 2009-től kezdődött múzeumandragógiai oktatás és kutatás egyik cél-
ja a múzeumi feladatellátásoknak a feltárása, elemzése volt. A hallgatókkal 
közösen elsősorban azt vizsgáltuk, hogy a Kelet-Magyarországon található 
muzeális intézmények és más hasonló tevékenységet folytató szervezetek 
milyen módszereket használtak a kultúraközvetítésre, a helyi társadalom be-
vonására, illetve hogyan tudtak bekapcsolódni az rendezvényeiken, esemé-
nyeiken keresztül az adott kistérség életébe, lehetőség szerint az idegenfor-
galmába. A legelső vizsgálatok külső szemlélő jellegűek voltak, elsősorban 
azt keresték, hogy a múzeumandragógia megjelenik-e egyáltalán a muzeális 
intézmények ajánlatában. A legtöbb esetben azt tapasztaltuk, hogy elkülö-
nülten csak a legritkább esetben találkoztunk kifejezetten felnőtteknek szóló 
programmal. Ezért az első három év jután arra kértük a hallgatókat, hogy 
az intézmény teljes tevékenységét vizsgálják, de ezen belül számoljanak be 
külön a pedagógiai és az andragógiai megoldásokról, illetve jelezzék, ha ge-
rontagógiai kezdeményezéssel találkoztak. A mester szakos hallgatók az elő-
zőek alapján feladatként azt kapták, hogy olyan összegző írás nyersanyagát 
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gyűjtsék össze, ami alapján tanulmányok készíthetők, és az egyes múzeumok 
számára hasznos megoldási javaslatokat is össze lehet állítani. További kép-
zési cél volt, hogy a hallgatók mélyebb ismereteket kapjanak a múzeumok 
világáról. Sokan még mindig a hagyományos, a gyerekkorukból megőrzött 
sztereotípiákkal gondoltak a múzeumokra, ahol a szigorú teremőr minden 
lépésüket figyeli, de kérdésekre választ nem ad. Mindeközben pontosan a 
közösségi funkciók változása miatt ez a terület ma már számukra potenciális 
munkalehetőség, a rendezvényszervezés és a kultúraközvetítés terén új kitö-
rési lehetőségeket is felvonultató megoldás lehet. Egyre több helyen jelentek 
meg az ezredforduló után azok a közösségi kezdeményezések, amelyek a ci-
vil szektorból vagy a lakosság aktívabb csoportjaitól indultak, de még hiány-
zott az a szervezett keret, ami kiteljesíthette volna a kezdeti elképzeléseiket, 
lehetőség szerint pályázati formába öntve segíthette volna a külső források 
bevonását. A kisebb települések múzeumi tevékenységének összevonása a 
kultúraközvetítéssel foglalkozó más intézményekkel új lehetőséget teremtett 
a rendezvényszervezés területén megfelelő képzéssel és képesítéssel rendel-
kező szakemberek számára. Az utóbbi három évben változott a képzési cél. 
Pontosan a muzeális intézmények változó szerepéhez igazodva úgy gondol-
tuk, hogy a hallgatók a más területeken szerzett ismereteiket felhasználva 
olyan projekt alapokat állítsanak össze a muzeális és közművelődési intéz-
mények szakembereivel közösen, ami az adott intézményben is hasznosít-
ható. Úgy gondoltuk, hogy ezzel az intézményben dolgozók figyelmét is 
ráirányíthatjuk a projektek fontosságára, módszertani segítséget adhatunk, 
és a közös produktum a hallgatók számára további gyakorlási lehetőséget, 
esetleg munka lehetőséget biztosít.

A KULTURÁLIS TANULÁS ÉS A PROJEKT SZEMLÉLET 
KAPCSOLATA

Annak érdekében, hogy minél teljesebb képet alkothassanak a hallgatók a 
múzeumi kultúraközvetítés rendszeréről érdemes egy kicsit jobban meg-
ismerni a kulturális tanulás folyamatát. A kultúra olyan összetett fogalom, 
amelynek meghatározása során már több száz definíciót írtak össze (Kroe-
ber & Kulckhohn 1952), ám egységes és mindenki által elfogadott megoldást 
nem sikerült találni. Olyan társadalmi képződménynek tekinthető, amihez a 
különböző tudományágak és kutatások saját céljaiknak megfelelően, eltérő 
megközelítésekből kiindulva eltérő alapfeltételezésekkel élnek.
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Azt azonban nem vitatja senki, hogy a kultúrához hozzátartoznak egy adott 
társadalomnak azok az intézményei, értékei és tapasztalatai, amelyek a szim-
bólumokat, és a különböző megnyilatkozásai formákat kialakították. A kultúra 
fogalma így magában foglalja a szimbólumok, eljárások, értékek olyan halma-
zát, amely generációról generációra öröklődik. Az emberi kultúra csak közös-
ségi létben létezhet: A másokkal való érintkezésben, kommunikációkban, visz-
szacsatolásokban bontakoznak ki és maradnak fenn a kulturális jelenségek. A 
kultúra és a kommunikáció tehát egymástól elválaszthatatlan, a kommuniká-
ció értelmezésünk szerint a kultúra hordozója, és továbbörökítője. A hallgatók 
felkészítésének első része a fentiek alapján a kultúra fogalmának tisztázása, a 
múzeumi kultúraközvetítés szempontjainak megfelelő megoldás megtalálása, 
és ennek megfelelően a múzeumok helyének pontosítása a kultúraközvetítés 
rendszerében. A kultúra meghatározására a következő definíciót tekintettük 
alapnak: „annak módja, ahogy az emberek egymásra hatva és együttműködve 
együtt élnek – azzal párosulva, hogy miként igazolják az ilyen kölcsönhatásokat 
hiedelmek, értékek és normák valamilyen rendszerével.” (McKinley – Sen – Pat-
tanaik 2000) Ebből kiindulva próbáltunk olyan fogalombővítési megoldásokat 
is bevezetni, amelyek a hagyományos múzeumi tevékenységen túlmutatnak. 
Az oktatás és a hallgatók későbbi elhelyezkedési lehetőségeinek szempontjá-
ból fontos volt, hogy minden olyan területet megvizsgáljunk, ahol a szervezett 
kulturális tevékenység szóba jöhet. Így többek között bevezettük a kultúrand-
ragógia fogalmát, ami az eddig használt múzeumandragógia meghatározásnál 
lényegesen tágabb területet ölel fel (Szabó 2015). Ezt a változtatást elsősorban 
az indokolta, hogy egyre több intézményben és kulturális szervezetben talál-
kozhattunk az eddig múzeumandragógia területére szűkített, kifejezetten a 
felnőtteknek szóló kultúraközvetítő megoldásokkal. A szervezetek tevékenysé-
gének összevonása még jobban erősítette a programok, rendezvények együtt-
működését, együttélését. Módszertani szempontból olyan területek is hasonló 
megoldásokkal jelentkeztek, mint az állatkertek, a wellness szállók, illetve más 
szabadidős programokat szervező egységek. A kultúrandragógia fogalom ma 
még idegenül cseng, a használata nem is fogadható el sokak számára, de arra 
mégis ráirányítja a figyelmet, hogy a múzeumandragógia meghatározásánál fi-
gyelembe vett alapokat követve érdemes a definiálási folyamaton tovább halad-
ni, és így az teljes kulturális szférát érintő meghatározást adni (Durkó – Szabó 
1999). Mivel az új fogalom biztosan nehezen illeszthető a magyar nyelvbe, ezért 
megmaradtunk a kultúra közvetítés meghatározás mellett, amiből viszont az is 
következik, hogy érdemes a múzeumandragógia fogalmat is elfogadhatóbbá 
tenni a nagyközönség számára, tehát helyesebbnek tűnik a felnőtteknek szóló 
múzeumi kultúraközvetítés meghatározás. 
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A PROJEKT SZEMLÉLET MűKÖDÉSE 
A MUZEÁLIS INTÉZMÉNYEKBEN

A kor kihívása, hogy a legtöbb kulturális tevékenység finanszírozási hát-
terében valamilyen pályázat áll. A kulturális terület szakemberei erre már 
sok helyen felkészültek voltak, a múzeumok esetében viszont hiányzott az 
az ismeret és tapasztalat, ami a sikeres pályázatokhoz szükséges. Több si-
keres kezdeményezés indult ezen a téren Káldy Mária vezetésével működő 
teamek segítségével, azonban elsősorban a kisebb múzeumokban csak kevés 
helyen indult új pályázat. Ezt felismerve gondoltuk úgy a Debreceni Egyete-
men, hogy a kulturális területen a hallgatók által más sikeresen működtetett 
projekt szemléletet alkalmazzuk a múzeumi képzésben is. Bár néhány helyen 
láttuk, hogy történtek kezdeményezések, de ezek továbbélése csak esetleges 
volt. A hallgatóktól azt kértük, hogy a projekt módszert a tanultak szerint 
próbálják alkalmazni. Először is tárják fel azokat a problémákat, amik gátol-
ják a sikeres múzeumi kultúraközvetítést. Azt követően határozzák meg a 
kiválasztott probléma megoldásához vezető célt, majd ehhez rendeljék hozzá 
a célpiaci szegmenst. Már itt beleütköztek az egyik legfontosabb nehézségbe. 
A célpiac feltárása, az igények pontosítása nagyon sok helyen nem történt 
meg, vagy csak felületesen, az eddigi tapasztalatokhoz igazodott. Rá kellett 
világítani arra, hogy a múzeumok igen is érdekesek lehetnek a felnőttek szá-
mára, ha a kultúraközvetítő tevékenységet olyan programba ágyazzuk, amik 
egyes szűkebb piaci közönség érdeklődését kiváltja, és akár visszatérő mó-
don fenntartja. Erre külföldön extrém példákat is láthatunk, pl. Párizsban 
meztelen múzeumlátogatást szerveztek, és így több mint 100 látogatót sike-
rült bevonzani. Rá kellett ébreszteni a múzeumi dolgozókat arra, hogy meg-
felelő módszerekkel a megcélzott rétegek igenis ellátogatnak a múzeumba, és 
pozitív élményekkel távoznak. Ilyen sikeres program volt Balmazújvárosban 
a Munkácsy kiállítás, ahol a program idejét a látogatók igénye alapján meg 
kellett hosszabbítani.

A mérnöki végzettséggel rendelkező Oskar von Miller a müncheni Deut-
ches Museum alapítójaként már a 20. század legelején, korát jóval megelőz-
ve fogalmazta meg a tudományos ismeretterjesztés, oktatás és a múzeumi 
szórakoztatás kombinációján alapuló múzeumpedagógiai koncepciót (Füssl 
2005). Célja a tudomány közérthetővé tétele volt minél szélesebb társadalmi 
kör számára. Elgondolásában az az érdekes, hogy az irány a felnőttek be-
vonása, a tudományos eredmények, az újdonságok megismerésének támo-
gatása. Ez így lényegében a múzeumi projektek előfutárának is tekinthető. 
Többek között ebből az elgondolásból indultak ki a 20. század későbbi in-
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teraktív, a látogatók aktivitására építő kiállítások. Ezekre jellemző, hogy az 
egyén irányítási szerepe nagyobb, kiszámíthatatlan és így nyílt végű tanulási 
folyamat valósul meg, ahol összetett és változatos reakciók jelenhetnek meg. 
A múzeumi tanulás meghatározására számtalan definíció született. Barry 
Lord az alábbiak szerint határozza meg a múzeumi tanulást: A múzeumi ta-
nulás egy olyan informális, önkéntes környezetben szerzett transzformatív, 
affektív tapasztalat, melyben új attitűdöket, érdeklődéseket, meggyőződése-
ket vagy értékeket fejlesztünk ki. 

Az Egyesült Államokban több mint egy évszázada megjelent elgondolás 
szerint a múzeumoknak elsősorban oktatási intézményként kell működnie. 
Ez a törekvés vezetett ahhoz, hogy az 1950-es évektől kezdve kifejezetten ok-
tatással, ismeretterjesztéssel foglalkozó részlegeket alakítottak ki a múzeu-
mokban, ahol tudatosan kiképzett egyetemi oktatók foglalkoztak az iskolai 
osztályokkal és a látogatókkal. Ehhez a tevékenységhez a múzeumok első-
sorban felkészült, megfelelő végzettséggel rendelkező munkavállalókat al-
kalmaztak (Koltai 2016).

Ahogy az üzleti szférában egyre jobban terjedt a modern marketing szem-
léletének alkalmazása, úgy az 1980-as években ez megjelent a kulturális te-
rületen is, és ennek megfelelően a múzeumi marketinghez és a projekt alapú 
múzeumi kultúraközvetítéshez kapcsolódó feladatok kerültek középpontba, 
teret nyert az az elképzelés, hogy a múzeum a kulturális piacon és a turizmus 
számára is értékesíthető szolgáltatást termel, melynek célcsoportjait egyre in-
kább a piaci viszonyok között alkalmazott módszerekkel kell elérni. Az 1990-
es években a múzeumoknak is fel kellett készülni a társadalmi változásokra, 
amelyek között egyre hangsúlyosabbak lettek a társadalmi és gazdasági kü-
lönbségek, valamint az otthonról elérhető információs és szórakozási lehető-
ségek körének ugrásszerű növekedése.

Az évtized közepétől kezdve elsősorban a fejlett országokban, így Ma-
gyarországon is a közönségkapcsolatok megváltoztak, megtörtént a közmű-
velődési tevékenység kiterjesztése. A múzeumok egyre inkább bővítették 
programkínálatukat, igyekeztek a családokat, a felnőtteket bevonni érdekes 
rendezvényeken keresztül. Ilyen közösségi kultúra közvetítést támogató 
megoldás volt például a „Múzeumok éjszakája” program indítása. Ennek a 
törekvésnek is köszönhető, hogy a mérések szerint 2001 és 2006 között folya-
matosan növekedett a múzeumok látogatottságának mértéke (Koltai 2016). 
A gazdasági válság hatással volt a múzeumok működésére is, így az elmúlt 
időszakban azonban ismét radikálisan csökkent a látogatottság. Többek kö-
zött ennek is fontos szerepe volt abban, hogy az európai uniós költségvetés 
2009-2013-as időszakában a múzeumok életében is megjelent a projekt szem-
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lélet. Ebben az időszakban viszont ez elsősorban a múzeumok működésére 
irányult, magukat az intézményeket próbálták úgy felépíteni, újra gondolni, 
hogy a programokon belül elérjék a fenntartási költségekhez való hozzájá-
rulást. A legtöbb esetben ez komoly átszervezést, az intézmény számára új 
szervezeti struktúrát és új feladatokat jelentett. Ebben komoly szerep jutott a 
Káldy Mária által irányított MOKK-nak. (Bagyó et al. 2010) 

A mai posztmodern múzeum megjelöléssel a múzeumi tevékenységet 
folyamatként értelmezi, ami a múzeum új működési koncepcióját jelenti. A 
legfontosabb változás, hogy az új megközelítések középpontjában a látogató, 
pontosabban a múzeum és a látogató viszonya áll, ellentétben a hagyomá-
nyos, a bemutatott tárgyakra, vagy gyűjteményekre fókuszáló múzeumfel-
fogással. A múzeumok hozzáférhetőségének alapgondolata abból indul ki, 
hogy a látogató milyen előzetes ismeretek és információk birtokában jut el 
a múzeumba. Ez az az alap, ahonnan indulva elkezdődhet a non-formális 
és informális tanulási folyamatot támogató kommunikáció. Mindez össze-
cseng azzal, hogy a muzeális intézmények számára pontos célokat, és ezzel 
összhangban jól definiált célpiacot kell kialakítani. Ezzel együtt olyan projek-
tek alkotása szükséges, ami vagy önmagában képes a megvalósítást finan-
szírozni, vagy közvetett módon biztosítja a tulajdonos és a forrást biztosító 
szervezetek felé azt a közösségi hatást, ami a tulajdonosi és pályázati forrás 
biztosítását indokolja.

A muzeális intézmények alapvetően olyan speciális szolgáltató egységekké 
váltak, ahol a fogyasztók igényeit, elsősorban a kulturálódáshoz kapcsolódó 
igényeit elégítik ki. Természetesen ez a folyamat ennél bonyolultabb, hiszen itt 
jelennek meg a sznobok, a társasági élet szereplőit követő, illetve a rendezvé-
nyek forgatagát megtestesítő elvárások. Ezek az intézmények tehát a társada-
lom és a gazdaság aktív részesei, többségük ma már jól definiálható stratégi-
ával, marketing megoldásokkal, PR tevékenységgel rendelkezik. A kulturális 
igények kielégítésével képesek lehetnek arra is, hogy akár gazdasági profitot 
is termeljenek. Ez csak attól függ, hogy a szolgáltatásaikon keresztül mennyire 
képesek a piaci keresletnek megfelelni, illetve keresletet generálni. 

A hallgatók vizsgálatai azt mutatják, hogy egyre több múzeum ismerte fel 
a gazdasági lehetőségeket. Ennek egyik iránya a rendezvényközpontú múze-
umi tevékenység. Magukat a kiállításokat olyan rendezvény vagy interaktív 
program keretében mutatják be, ami a felnőtteknek és a tanulóknak is egye-
dülálló élményt jelent. Ezek között megtalálhatók azok a piacképes közös-
ségfejlesztő megoldások, tréningek, amelyek a piacon is jól értékesíthetők az 
üzleti szféra felé. Ilyen lehet a múzeumban kialakított szabaduló szoba. Má-
sik irány a honlapokon keresztül a virtuális múzeum lehetőségének kihasz-
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nálása. Honlap fejlesztésre több muzeális intézménynek is sikerült pályázati 
forrást nyerni. A mai kor lehetőségeit kihasználva olyan anyagok jelenhetnek 
meg a virtuális térben, amelyek a kapcsolódó programokkal kiegészítve arra 
inspirálhatják az oldalak felkeresőit, hogy személyesen is felkeressék a kiállí-
tó helyet. Ilyen lehet a speciális tárlatvezetés prominens személyek bevonásá-
val. Hasonló megoldással találkozhatunk, amikor a múzeum rendezvény tér-
ként működik, vagy akár esküvői színhelyként. Mindegyik eset azt mutatja, 
hogy a posztmodern múzeum aktív részese a közösségnek, annak kulturális 
és gazdasági életének. 

A mai kor embere a civilizáció és kultúra eseményeit egyre gyorsuló ten-
denciával helyezi a múltba, ennek következtében a jelene egyre zsugorodik, 
múltja pedig egyre bővül. Az alapfeladatukat tekintve nagyobb feladat hárul 
tehát a múzeumokra, a kulturális javak egyre növekvő tömegét kell gyűjteni, 
konzerválni és bemutatni. (R. Várkonyi, 1993:138-139).

Mint ahogy arra a hallgatók kutatási adatai és a fentebb vázolt társadalmi 
és gazdasági változások is rávilágítanak, a közelmúltban megjelent új felfo-
gás szerint a múzeumoknak az alaptevékenységük mellett más feladatokat is 
el kell látniuk. Ez alapján a múzeumok már univerzalizálódó intézmények, 
melyek a kulturális értékek megőrzése és hozzáférés hatékonyabb segítése 
érdekében más szervezetekkel és a helyi társadalom tagjaival működnek 
együtt (Káldy at al. 2012:28).

MÚZEUMI PROJEKTEK A FELSŐOKTATÁSBAN

A múzeumok és muzeális intézmények működésének új szabályozása azt 
is jelentette, hogy át kellett tekinteni az eddigi működést, és a piaci, illetve a 
helyi önkormányzatok igényeinek, elvárásainak megfelelő működési megol-
dást kellett kialakítani. A legnehezebb helyzetben a kisvárosok, falvak muze-
ális intézményei kerültek, mivel az állami finanszírozás számukra legalábbis 
intézményi szinten lényegében megszűnt. Minden település saját maga dönt 
arról, hogy milyen formában tudja megoldani az intézmény fenntartását, il-
letve meg tudja-e egyáltalán oldani ezt a nem könnyű feladatot. Az állami 
és önkormányzati fenntartás szerepe csökken, így az intézmények új lehe-
tőségeket keresve biztosítják fennmaradásukat. A közösségi finanszírozási 
háttér kialakítása, a helyi gazdasági és társadalmi életbe való bekapcsolódás 
és a turizmus kiszolgálása elsőrangú feladattá vált (Szabó 2012:7). A kény-
szerhelyzet eredményeként innovatív modern múzeum, muzeális intézmény 
jöhet létre, amely a helyi társadalmat új megoldásokkal szolgálja.
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A hallgatók feladata az előző időszakhoz képest jelentősen átalakult. Mi-
vel a projekt módszert kívántuk alkalmazni és megismertetni, ezért az első 
lépés az volt, hogy a pillanatnyi helyzetet mérjék fel. Ez egy mini kérdőívvel 
és személyes interjúk segítségével történt. Első lépésben megnézték, hogy az 
általuk választott intézményről milyen információk találhatók az interneten. 
Megvizsgálták az intézmény honlapját, annak tartalmi és vizuális megjele-
nését, majd rövid értékelő anyagot készítettek róla. Ezt követően személyes 
egyeztetés után keresték fel az intézményt, ahol a vezetővel és a közösségi 
kapcsolatokat lebonyolító szakemberrel, lehetőség szerint még a marketing 
feladatot ellátó személlyel készítettek interjút, illetve az órán összeállított kér-
dőívet töltették ki. Az így feltárt adatok ismeretében egyéni megbeszélés és 
órai konzultáció keretében értékeltük a begyűjtött információkat. A hallgatók 
ezután meghatározták a főbb problémákat, ezek alapján kijelölték a legfonto-
sabb célt, illetve az ehhez tartozó rész célokat. A következő lépés a célpiacok 
pontosítása volt. Ezt követte a logframe módszer szerint a kiindulási feltéte-
leknek a vizsgálata, majd az egyes cél elemekhez tartozó feltételeknek és eset-
leges akadályozó tényezőknek a bemutatása. A logikai keretmátrix felállítása 
során meghatározták az egyes célok elérését igazoló indikátorokat és azokat 
a forrásokat, ahonnan ezek az adatok megszerezhetők. Ezzel lényegében el-
készült a projekt váza. A következő lépés a költségvetés összeállítása volt. A 
projekt egyes megvalósítási lépéseihez havi bontású, a cash flowt is mutató 
költségvetési tábla készült. Ez nagy segítséget nyújtott a pénzforgalom, a be-
vétel és a kiadás egyenlegének a nyomon követésére. Ehhez szorosan illesz-
kedve készült el a GANTT diagram, ami a megvalósítás tervezett és valós 
folyamatát mutatta be. Az elkészült projekt tervet a múzeumi szakemberek-
kel átbeszélték, szükség szerint pontosították. A záró órára mindenki össze-
állította a ppt bemutatót, illetve projekt készítéséről és amennyiben sikerült, 
akkor a megvalósításáról szóló írásos beszámolót. 

A vizsgálatok azt mutatták, hogy szinte mindenütt megtörténtek azok a 
feladat átcsoportosítások, valamint azok az első projekt megoldásokat felmu-
tató megoldások, amelyek a fenntartó számára finanszírozhatóbbá és egyben 
átláthatóbbá tették az egyes intézményeket. A vizsgálatok és a projekt kidol-
gozása során kialakult együttműködések igazolták, hogy az egyes intézmé-
nyek esetén sikeresen találtak olyan rendezvényközpontú megoldásokat, 
amivel a diákok mellett a helyi lakosságot próbálták a múzeumhoz, a folya-
matosan megjelenő rendezvényekhez kötni. Több esetben ennek formalizált 
megoldásait is sikerült megtalálni a múzeumot támogató alapítvány vagy 
egyesület keretében. A projekt modelljének alkalmazásának sikerét mutatja, 
hogy néhány esetben a hallgatók aktívan be is kapcsolódtak a muzeális in-



306

tézmények munkájába, segítettek a rendezvények lebonyolításában, az elké-
szült projekt anyagok felhasználásával ötleteket adtak új megoldások megva-
lósításához, új információkkal és javaslatokkal támogatták a közönségbarát 
kezdeményezéseket, honlapok készítését, felhívták a figyelmet a közösségi 
média használatának fontosságára. 

Az új szemléletű oktatás egyik eredménye, hogy sikerült olyan területekre 
is ráirányítani a figyelmet, ami az intézmények életében szinte mindenütt meg-
jelenik, így a későbbiekben közös megoldást lehet kidolgozni a problémára. 
A múzeumok jövője meglátásunk és vizsgálataink szerint új közösségi terek, 
turisztikai célpontok létesítését, fogyasztó orientációt, múzeumi élmény meg-
teremtését jelenti. Ehhez kapcsolódik egy a kor elvárásainak megfelelő tájé-
koztatási rendszer kidolgozása. Ennek fontos része a helyi és ezen keresztül 
az országos médiával való szoros együttműködés, aminek eredménye a mú-
zeumról, az intézményről szóló, és ehhez kapcsolódóan az intézményen belüli 
információs rendszer kialakítása és működtetése. A közeli jövő másik iránya 
klasszikus múzeumok szakembereivel együttműködve, informatikus és kre-
atív szakemberek bevonásával új típusú digitalizált formában tárolt anyagok 
létre hozása, és olyan felületek kialakítása, ahol nyilvánossá tehető a tartalom, 
ezáltal elindulhat az intézményhez kapcsolódó virtuális múzeum projekt kü-
lönféle média felületekre optimalizálva. Az új szemléletű megoldások lehetővé 
teszik akár egyedi igények szerinti tematikus múzeumi projektek kidolgozását, 
személyre szabott múzeumi programok kialakítását, ami a kisebb múzeumok 
új, a kulturális turizmus részeként is értelmezhető megjelenési formája lehet.

öSSZEGZÉS

Kutatásunk azt is bizonyította, hogy a gazdasági szempontból elmaradottabb 
régiók a kulturális tanulást, ezen belül is a kulturális értékek megőrzésével 
és bemutatásával összefüggő ismeretbővítést a regionális fejlesztés egyik le-
hetőségének tekintik. Fontos felemelkedési faktor a múzeumi programok és 
rendezvények igénybevétele, ahol olyan információkhoz juthatnak a résztve-
vők, ami segíti a település és a kisebb régió kulturális hátterének részletesebb 
megismerését. Mivel ma már a múzeumi programok szervesen illeszkednek 
más helyi rendezvényekhez, így a kulturális és közéleti aktivitást is elősegítik. 
Mindez rávilágít arra, amit már évekkel ezelőtt felismertünk, a múzeumok és 
a muzeális intézmények, mint összevont közösségi színterek egyre fontosabb 
szerepet töltenek be a helyi művelődésben, szorosan együttműködnek a he-
lyi társadalom más kulturális intézményeivel és a civil szervezetekkel. Az 
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intézményi vezetés feladata, hogy a projekt szemléletet is alkalmazva meg-
találja azokat a megoldásokat, amelyek segítségével biztosítani tudja a szer-
vezet fenntartható működését. Mindez az egyes múzeumi csoportokban más 
és más megoldásokat igényel, ezért a szakemberek felkészítése, a megfelelő 
kapcsolat kialakítása a muzeális intézmények dolgozóival újabb kihívást je-
lent a felsőoktatás számára. A Debreceni Egyetemen végzett hallgatók ebben 
kiemelt szerepet tölthetnek be akár az intézményeken belül, akár azok mun-
káját más szervezet oldaláról támogatva.

Kulcsszavak
Kulturális tanulás, múzeumi kultúraközvetítés, projektszemlélet, hall-
gatói kutatás, muzeális intézmények 
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ZÁDOR VIKTÓRIA 
oktatási csoportvezető

(Szabadtéri Néprajzi Múzeum Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ 
„Múzeumi és könyvtári fejlesztések mindenkinek” projekt)

Andragógiai módszerek a Szabadtéri Néprajzi 
Múzeum Múzeumi Oktatási és Módszertani 

Központ képzésein

Absztrakt: 
Az előadás célja a Szabadtéri Néprajzi Múzeum Múzeumi Oktatási és Mód-
szertani Központ szakmai továbbképzésein alkalmazott andragógiai mód-
szerek és alkalmazási lehetőségeinek bemutatása. Szükséges-e egyáltalán a 
felnőttek tanulását különböző módszerekkel támogatni? Milyen módszerek 
milyen helyzetekben alkalmazhatók hatékonyan? Mikor és hogyan érdemes 
meghatározni a munkamódszereket? 

HOGYAN TANULNAK A FELNŐTTEK? 

A múzeumok ma már nem csak az iskolai, formális oktatásban vesznek részt 
tanulási színtérként, hanem a múzeumi programkínálat kiszélesedésével 
egyre inkább a felnőttek tanulását támogató helyszínként is működnek. De 
miért van szükség a különböző módszerek alkalmazására a múzeumandra-
gógiai programok szervezésekor? Hiszen tudjuk, hogy a felnőttek 

● mindig élvezik a tanulást, mert önszántukból teszik
● egy bizonyos kor után maguktól képesek az önirányított tanulásra
● mindig tudják mit akarnak tanulni
● tanulása teljesen más, mint a gyerekeké
● nem igényelnek változatos módszereket
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A VALÓSÁGBAN

Természetesen ez nem így van! Ezek a tévhitek sajnos gyakran előfordulnak 
felnőtteknek szóló programok tervezésekor. A valóságban egy múzeumandg-
ragógiai program összeállítása, legyen az például képzés, tárlatvezetés, előa-
dás vagy bármilyen program, nagy körültekintést igényel, hiszen a felnőt-
tek tanulását speciális tényezők is befolyásolhatják. Néhány példa azokra a 
tanulást meghatározó elemekre, amelyeket a felnőtteknek szóló programok 
tervezésekor érdemes figyelembe venni:

● Motiváció
● Előzetes tudás 
● Résztvevőközpontúság
● Hasznosíthatóság
● Visszacsatolás
● Információk megosztása – Tudásmenedzsment
● Egyenrangúság

Mindemellett fontos tényező, főleg képzés jellegű program esetén a fel-
nőttkori tanulás időszerkezeti labilitása, ami azt jelenti, hogy a felnőtteknek 
szóló programokat a magánéleti és munkahelyi elfoglaltságokhoz érdemes 
igazítani, különben nem várhatunk nagy hatékonyságot. A felnőttek esetben 
semmiképpen sem hagyhatjuk figyelmen kívül az adott témához kapcsolódó 
előzetes tudást, valamint a múzeumhoz, képzéshez, programhoz kapcsoló-
dó korábbi (akár gyerekkori) tapasztalatokat. Ezek alapvetően befolyásolják 
a résztvevők programhoz való viszonyát, amelyet esetenként az előadónak 
kell akár feloldani, vagy megerősíteni. 

MÓDSZERTANI EGYENSÚLY MÉRLEG

A Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ kulturális szakembereknek, 
pedagógusoknak szóló szakai továbbképzéseinek tervezésekor nagyon fon-
tos szempont az adott téma kiválasztása és feldolgozása mellett nem csak 
a célcsoport meghatározása és a körülmények biztosítása, hanem az egyes 
munkamódszerek megválasztása is. Ez nagyban befolyásolja a képzés sike-
rességét és a téma feldolgozhatóságát. 

Az alábbi ábrán a módszertani egyensúly mérleg szemlélteti egy program 
tervezésének elemeit. Az ideális egyensúly a képzések tervezésekor az egyes 
„súlyok” folyamatosa változtatásával történik. 
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Forrás: Jörg Knoll (1996) Tanfolyami és szemináriumi módszertan

MÓDSZEREK CSOPORTOSÍTÁSA

Az előadásban azokat a módszereket mutatom be röviden, amiket mi igyek-
szünk használni a képzéseinknél. A különböző módszerek akár egy előadá-
son belül is keverhetők, felváltva több is alkalmazható, de ügyelni kell a mér-
tékre és az indokoltságra. 

A módszereket az alábbiak szerint csoportosíthatjuk: 

A résztvevők száma szerint
● Nagy csoportos módszerek
● Kis csoportos módszerek
● Egyéni módszerek

A szerepek alapján:
● Előadó központú
● Résztvevő központú

3 

 
 

Forrás: Jörg Knoll (1996) Tanfolyami és szemináriumi módszertan 

Módszerek csoportosítása  

Az előadásban azokat a  módszereket mutatom be röviden, amiket mi igyekszünk használni a 

képzéseinknél. A különböző módszerek akár egy előadáson belül is keverhetők, felváltva 

több is alkalmazható, de ügyelni kell a mértékre és az indokoltságra.  

 

A módszereket az alábbiak szerint csoportosíthatjuk:  

A résztvevők száma szerint 

● Nagy csoportos módszerek 

● Kis csoportos módszerek 

● Egyéni módszerek 

A szerepek alapján: 

● Előadó központú 

● Résztvevő központú 

Frontális módszerek 

Ez a hagyományos előadástípus, amely a képzéseinken is 10 éven keresztül a leggyakrabban 

alkalmazott módszer volt. Előnye, hogy az előadót nem igazán érik előadás közben váratlan 

helyzetek, hiszen nem alakít ki kapcsolatot a csoporttal, előre tervezhető ütemezés és tartalom 

mellett nagy mennyiségű információt lehet közvetíteni. Tehát mondhatjuk, hogy ez a 

módszer inkább előadóközpontú, az infomációk átadása egyirányú közlésével történik, 

például egy előadás vagy demonstráció keretében.  
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FRONTÁLIS MÓDSZEREK

Ez a hagyományos előadástípus, amely a képzéseinken is 10 éven keresztül a 
leggyakrabban alkalmazott módszer volt. Előnye, hogy az előadót nem iga-
zán érik előadás közben váratlan helyzetek, hiszen nem alakít ki kapcsolatot 
a csoporttal, előre tervezhető ütemezés és tartalom mellett nagy mennyiségű 
információt lehet közvetíteni. Tehát mondhatjuk, hogy ez a módszer inkább 
előadóközpontú, az infomációk átadása egyirányú közlésével történik, pél-
dául egy előadás vagy demonstráció keretében. 

Természetesen van olyan helyzet vagy téma, ami indolkolja a frontális 
módszer alkalmazását (pl. rövid előadás, nagy létszámú csoport). De ne gon-
doljuk azt, hogy a frontális előadás csak unalmas lehet. Napjainkban ennek 
műfajának is vannak modern vállfajai. Ilyen például az ún. storytelling, azaz 
történetmesélés, amely érdekes, izgalmas, személyes hangvételű elbeszélést 
jelent. A módszer előadóközpontú jellege itt még hangsúlyosabb, az előadó 
személyisége, előadói képességei azok az eszközök, amelyek meghatározzák 
a módszer sikerességét. Bár ebben az esetben az előadó nem, vagy csak mi-
nimálisan használ prezentációs eszközöket (tábla, kivetítés), mégis a hagyo-
mányos bevezetés, kifejtés, összegzés formába rendezi az előadást. Érdemes 
néhány TED videot megnézni, rengeteg téma kerül feldolgozásra ebben a 
formában és magyar nyelven is vannak elérhető tartalmak. 

VITAMÓDSZEREK

A vitamódszer célja tudatos törekvés egy téma közös megbeszélésére. Alkal-
mazásával kevesebb konkrét információ adható át, elsősorban komplex témák 
feldolgozásakor, kisebb létszámú csoportnál alkalmazhatók, pl. probléma-
megoldó vita, szövegelemzés, feleletválasztás, de néhány vitamódszer nagy 
létszámnál is jól alkalmazható, pl. parlamentáris módszer, csoportvezetői vita, 
mediáció, plakát / tacepaó, ötletbörze /brainstorming, kerekasztal beszélgetés. 

A vitamódszerek résztvevőközpontúak, aminek az az előnye, hogy a cso-
porttagok aktív szerepet kapnak a munkában. Nagyon fontos szerepe van 
azonban a csoport vezetőjének, az előadónak ebben az esetben is, hiszen a 
vitát, beszélgetést irányítani, vezetni kell, ami nagy felkészültséget és rutint 
igényel. Az előadónak tudni kell reagálni váratlan helyzetekre, előre nem ter-
vezhető szituációkra, de tudni kell kellően aktiválni, vagy „kordában tarta-
ni” is a csoportot. Fontos,hogy figyeljen a résztvevők verbális és non-verbális 
jelzéseire, adjon lehetőséget minden csoporttagnak a véleménye kinyilvání-
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tására, képes legyen az adott témánál tartani a vitát, beszélgetést. Érdemes a 
munkafolyamat végén összegezni a vitát és az eredményt. 

CSOPORTMUNKA MÓDSZEREK

A csoportmunka célja valaminek a megértése, megfogalmazása, adatok ér-
telmezése a saját gyakorlati háttér figyelembevételével, ötletek kialakítása és 
konkretizálása, egy feladat tartalmának és tervének kidolgozása, egy folya-
mat megvalósítási lépéseinek megtervezése. 

A csoportmunka módszerek száma végtelen, az általunk leggyakrabban 
használtak pl. a World cafe módszer, amelyet konferenciákon szoktunk alkal-
mazni egyes témák kidolgozásához, a projektmódszer, amely nagyfokú ön-
állóságot igényel és a közös tevékenységre épít,valamint a tréningmódszer, 
ami egy irányított tapasztalati tanulás. Ezek a módszerek nagy létszámnál 
nem igazán érik el a kívánt hatást, kb 12-15 fős csoportok kialakítása ideális. 
Előnye éppen az, hogy nagyon változatos, kreatív tud lenni, a csoporttagok 
bevonásával izgalmas és intenzív élményt nyújt. 

A csoportmunkát alapos előkészítéssel lehet sikeresen vezetni. Nagyon 
fontos a csoporttagok megismerése, akár előzetes felmérése, egyéni szere-
pek kontrollálása (mindenki kapjon szerepet, de ne legyenek túl domináns 
„hangadók”). Világosan kell kommunikálni a feladatot, a résztvevőknek ér-
dekelteknek kell lenniük a konkrét feladatban, bizonyos szempontból azono-
sulniuk kell a célokkal. Biztosítani kell a szükséges információkat és munka-
eszközöket, tisztázni kell az időkereteket.

KOOPERATÍV TANULÁSI MÓDSZEREK

A kooperatív tanulási módszer nagyban hasonlít a csoportmunka módsze-
rekhez, különbség az előadó szerepében van. Ennél a módszernél a tanulási 
folyamat horizontális, tehát a csoporttársak egymástól, egymás által tanul-
nak, tapasztalataikat, tudásokat megosztják egymással. A csoportmunkához 
képest nagyobb a csoporttagok egyéni felelőssége és az előadó, csoportve-
zető inkább tutori illetve mentori szerepben van. Előnye, hogy a felnőttek 
előzetes tudására épít, egyenrangú felekként vesznek részt a munkában. Az 
előadónak, csoportveteőnek (mentornak) természetesen ebben az esetben 
is nagyon pontosan meg kell terveznie a munkafolyamatot, azonban el kell 
fogadnia, hogy a a résztvevők önállóságából adódóan a végeredmény nem 
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kiszámítható. Talán ez a módszer az, amelyik a leginkább előadói szemlélet-
váltást követel, hiszen el kell fogadni azt, hogy a csoport nem egy irányított, 
az oktatótól érkező ismeretátadási folyamatba vesz részt, hanem a résztvevő 
maga is létrehozza a tudást, és átadja azt a csoporttársainak, esetleg még az 
előadó, mentor ismeretei is bővülhetnek ezáltal. 

MÓDSZERTANI SZAKMAI TOVÁBBKÉPZÉS

Az a tapasztalatunk a szakmai továbbképzéseknél, hogy a résztvevők nagyon 
fogékonyak a változatos és aktivitást igénylő munkamódszerekre. Érdemes 
az előadói személyiséghez, egyéniséghez közel álló munkaformát, módszert 
megismerni, bátran alkalmazni. Éppen a résztvevői visszajelzések indították 
el az előadóink számára szóló módszertani továbbképzés kidolgozását. A kép-
zéseinkre az egyes témák szakértőit, múzeumi vagy kulturális terület gyakorló 
képviselőit, egyetemi oktatókat hívunk el, akik nem feltétlenül ismerik és al-
kalmazzák a különböző andragógiai módszereket. Ennek segítésére szervez-
zük meg a „Képzők képzése: EFOP 3.3.3. projekt képzésein oktatók módszer-
tani továbbképzése” című képzésünket, amely részletesen mutatja be a fenti 
módszereket és alkalmazási lehetőségeiket. Ajánljuk a képzést múzeumandra-
gógiai témák oktatói, előadói, progamszervezői figyelmébe. 

A képzéseinkről további információk a weboldalunkon érhetők el: 
http://mokk.skanzen.hu/kepzesek.html 
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NAGY MAGDOLNA
mb. igazgató

(Szabadtéri Néprajzi Múzeum Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ)

Minőségmenedzsment és a korszerű felnőttképzési 
módszerek a múzeumi továbbképzésekben

Absztrakt 
Minőségmenedzsment és korszerű felnőttképzési módszerek – látszólag egy-
mástól független fogalmak. A Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ 
(MOKK) példáján keresztül azt szemléltetem, hogy egy andragógiai tevé-
kenységre alkalmazott minőségmenedzsment rendszer hogyan eredményez-
heti a korszerű felnőttképzési módszerek beépülését a képzési programokba, 
növelve nem csak a szakmai színvonalat, de a résztvevők elégedettségét is. 
Bemutatom továbbá, hogy milyen módszerekkel biztosítható egy szolgáltatás 
minősége, és azt is, hogy a résztvevők visszajelzéseit hogyan lehet hasznosíta-
ni a képzéseken túl a különféle andragógiai programok szervezésénél is. 

BEVEZETŐ

A múzeumok számos olyan tevékenységet végeznek, eszközt alkalmaznak, 
amelyek célja, hogy a szolgáltatásuk színvonalát növeljék. A látogatókutatások, 
a panaszkezelési eljárások, a frontszemélyzet felkészítési gyakorlata, a múzeum-
pedagógiai programok értékelése, a kiállítások látogatói visszajelzésének gyűj-
tése – ezek mind-mind olyan területek, amelyeknél tudatosan, vagy spontán 
módon számos múzeum alkalmaz a minőség biztosítására és a színvonal fejlesz-
tésére eljárásokat. A magyar múzeumok (a Magyar Nemzeti Múzeum és filiái ki-
vételével) jelenleg nem alkalmaznak komplex minőségmenedzsment rendszert, 
de annak egyes elemei megjelennek sok muzeális intézmény tevékenységében. 
A Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ (MOKK) felnőttképzési tevékeny-
ségének példája jól mutatja, hogy már egy konkrét tevékenységre kidolgozott 
mini minőségmenedzsment rendszer alkalmazása is milyen hatással lehet az 
andragógiai programok tartalmára és megvalósításuk színvonalára. 
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MIT JELENTHET A MINŐSÉGMENEDZSMENT 
A MÚZEUMOK VONATKOZÁSÁBAN?

A kulturális területen már 2010-ben elkezdődött egyes intézményrendszerek 
felkészítése a minőségmenedzsment rendszer bevezetésére. 2010-ben jogsza-
bályi szinten1 meghatározták a Minősített Könyvtár és a Könyvtári Minősé-
gi Díj adományozásának kereteit. 2015-ben pedig a Könyvtári Minőségügyi 
Bizottság ajánlást2 dolgozott ki a könyvtári minőségirányítás bevezetésére.

2010-ben született meg a 10/2010. (III. 11.) OKM rendelet3 is, amely meg-
teremtette a törvényi kereteit annak, hogy a közművelődési intézmények is 
beléphessenek a minőségbiztosítás rendszerébe, a Minősített Közművelődési 
Intézmény és a Közművelődési Minőség Díj létrehozásával. 

Múzeumi területen ugyan nem született még jogszabály a múzeumok mi-
nősítésére, de ez nem jelenti azt, hogy a muzeális intézmények számára ne 
lenne fontos elvárás a minőségi munka, és annak elismerése. 

A muzeális intézmények szakfelügyeletéről szóló 3/2009. (II. 18.) OKM ren-
deletben4 megjelent vizsgálati kritériumként a szolgáltatások színvonalának, 
hatékonyságának és eredményességének (azaz minőségének) értékelése. 

A minőségi múzeumi munka elismerésére a Pulszky Társaság 1996-ban 
megalapította az Év múzeuma díjat, mely a muzeális intézmények működé-
sének átfogó elemzése alapján kivívható rangot jelent. 2010-ben a Pulszky Tár-
saság – Magyar Múzeumi Egyesület létrehozta az Év Kiállítása díjat, amellyel 
a kiállítások megvalósításában megnyilvánuló tudományos felkészültséget, 
kreativitást, a múzeumnak a közönséggel való kapcsolatteremtő képességet 
értékeli, kiválasztva egy múzeum állandó vagy időszaki kiállítását.

A 2003-ban a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma által alapított 
Múzeumpedagógiai Nívódíjjal azokat a múzeumpedagógiai kezdeményezé-
seket és kiadványokat részesítik elismerésben, amelyek a bírálati szempont-

1 12/2010. (III. 11.) OKM rendelet a Minősített Könyvtár cím és a Könyvtári Minőségi Díj 
adományozásáról. A rendeletet hatályon kívül helyezték 2017. 12. 20-án. Helyette életbe lépett 
a 33/2017. (XII. 12.) EMMI rendelet a Minősített Könyvtár cím és a Könyvtári Minőségi Díj 
adományozásáról. Forrás: http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=205792.347794
2 Ajánlás a könyvtári minőségirányítás bevezetésére. Könyvtári Minőségügyi Bizottság 
2015. Forrás: https://ki.oszk.hu/dokumentumtar/ajanlas-konyvtari-minosegiranyitas-beveze-
tesere-0
3 10/2010. (III. 11.) OKM rendelet a „Minősített Közművelődési Intézmény Cím” és a „Köz-
művelődési Minőség Díj” adományozásáról. Forrás: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?do-
cid=a1000010.okm
4 3/2009. (II. 18.) OKM rendelet a muzeális intézmények szakfelügyeletéről. Forrás: https://
net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A0900003.OKM
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ként felállított szigorú kritériumrendszert teljesítve kimagasló minőséget 
képviselnek, s ez által követendő jó gyakorlatot jelentenek más múzeumok 
számára is. A Szabadtéri Néprajzi Múzeum által 2014-ben alapított Múze-
umpedagógiai Életműdíj és Kiváló Múzeumpedagógus Díj pedig azokat a 
munkatársakat ismeri el, akik kiemelkedő munkásságukkal, minőségi mun-
kájukkal példaként szolgálhatnak. 

A fent említett díjak jól mutatják, hogy a muzeális intézményekben folyó 
magas minőséget képviselő tevékenységek elismerésére van már rendszer, 
azonban a magyar múzeumokra kidolgozott egységes szempontok szerint 
felállított minőségmenedzsment rendszer ma még nem működik. 

A korszerű minőségmenedzsment szemlélet szerint mindenkinek, akivel 
a múzeum kapcsolatban áll, szolgáltat (ide tartoznak a múzeum látogatói, 
különféle múzeumi programok résztvevői, továbbképzések résztvevői, szol-
gáltatások igénybe vevői, stb.) az elégedettségét maximálni a folyamatok 
rendszeres felülvizsgálatával, a visszajelzések beépítésével és a működés fo-
lyamatos fejlesztésével lehet. Ezt a minőségmenedzsment az ún. PDCA cik-
lus 5 középpontba állításával éri el, ahol az angol nyelvű mozaikszó betűinek 
jelentése:

P: Tervezés (Plan)
D: Cselekvés, megvalósítás (Do)
C: Ellenőrzés (Control)
A: Beavatkozás. (Act)

A Beavatkozást követi a tapasztalatok beépítésével az újabb Tervezés, 
vagyis az egész folyamat kezdődik elölről. 

A folyamatok szüntelen javításával kapcsolatos szemléletet jól tükrözi a kö-
vetkező, a TQM-es gyakorlatban gyakran elhangzó mondat: „Ha folyton azt 
teszed, amit eddig tettél, akkor folyton csak azt kapod, amit eddig is kaptál”. 

Ez igaz a múzeum tevékenységeinek minden egyes folyamatára vonat-
koztatva: kezdve a látogatóknak nyújtott szoláltatásoktól a múzeumpedagó-
giai foglalkozásokon át a teremőröknek tartott tréningekig és még folytathat-
nám a sort.

Dolgozatomban a MOKK képzésekre alkalmazott minőségmenedzsment 
folyamatot mutatom be – ami alkalmazható bármely múzeumi oktatásra, tré-
ningre, belső továbbképzésre egyaránt. 

5 A PDCA ciklust Deming ciklusnak is nevezik megalkotójára, Dr. W. Edwards Deming 
amerikai professzorra utalva. Forrás: https://deming.org/explore/p-d-s-a
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A MOKK KÉPZÉSEK MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI RENDSZERE

A MOKK nagy hangsúlyt fektet a képzések magas színvonalú megvalósításá-
ra. Ez mind a képzések tartalmára, mind a szervezésére igaz. Ha a résztvevők 
elégedettek, viszik a MOKK képzések jó hírét, ami nem csak újabb résztve-
vőket toborozhat, de a MOKK hosszútávú megítélésére is kihat. A képzések 
célja, hogy a résztvevők olyan tartalmat kapjanak, hogy azt valóban tudják 
hasznosítani mindennapi munkájuk során, és olyan módszerekkel történjen 
a tudásátadás, hogy élményszerű legyen számukra a tanulási folyamat. 

A képzések minőségbiztosítására kidolgozott rendszer célja nem csupán 
a különféle előírásoknak (akkreditációs előírások, felnőttképzési törvény, eu-
rópai uniós pályázatok, stb.) való megfeleltetés, annál sokkal több: a résztve-
vői elégedettség maximalizálása. Ezt többféle eszközzel érjük el: az oktatók 
felkészítésével, a tananyag aktualizálásával, valamint a tananyag testre sza-
básával a hallgatói összetétel szerint.

A képzések értékelésének elemei a következők:
– Résztvevők visszajelzése
– Oktatók visszajelzése
– Oktatásszervezők visszajelzése.

1. A képzések résztvevőinek visszajelzési formái
A MOKK képzések fontos eleme a résztvevők visszajelzése. A pozitív ész-

revételek mellett a negatív kritikák is hasznosak. Ezek rávilágíthatnak arra 
is, hogy a képzés mennyire találkozik a résztvevői elvárásokkal. A képzés 
több pontján is kikérjük a résztvevők véleményét, és a visszajelzéseket feldol-
gozva, a jogos kritikákra megoldást találva állunk neki a következő képzés 
megszervezésének.

A résztvevőktől a következő céllal kérünk visszajelzéseket:
– Résztvevői elvárások megismerésére
Elvárásaikat három szinten is megfogalmazzák a jelentkezők. Először a 

képzésre jelentkezéskor a motivációs levélben leírják előzetes elvárásaikat a 
témával kapcsolatban. Másodszor a kurzus bevezető, bemutatkozó beszélge-
tésén szóban is megfogalmazzák, hogy mit várnak a képzéstől. A válaszok 
alapján meg tudjuk ítélni azt is, hogy mennyire volt érthető a képzés kommu-
nikációjában a képzés célja. Ez üzenet a kommunikáció felé: ha az elvárások 
és a képzés célja találkoznak, jó volt a kommunikáció, ha sok résztvevőnél el-
térést tapasztalunk, javítani kell a kommunikáció tartalmán. Végül a képzés 
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zárásakor elmondhatják, illetve az elégedettségi kérdőívben leírhatják, hogy 
a tanfolyamon hallottak mennyiben fedték az elképzeléseiket.

– Oktatók értékelése
Minden egyes képzési nap végén a résztvevők – név nélkül – értékelik az 

aznap elhangzott előadásokat és minősítik az oktatókat. A képzés végén ösz-
szesítjük az értékeléseket és levonjuk a következtetéseket. Amennyiben egy 
oktató több hallgatótól is rossz minősítést kap, személyesen konzultálunk az 
oktatóval. Több képzés negatív tapasztalata után változást kezdeményezünk 
az oktató személyében.

– Előadások értékelése
Többféleképpen is értékeljük az előadásokat. Egyrészt a résztvevők ér-

tékelik magát az előadást, fókuszálva annak témájára, aktualitására, fel-
dolgozási módjára. Ebből kapunk egy képet arról, hogy mennyire érezték 
a témakört hasznosnak, az előadást számukra hasznosíthatónak. Másrészt 
az oktatásszervező részt vesz az előadásokon, így külső szemlélőként maga 
is megítélheti, hogy vajon a résztvevők értékelése milyen mértékben objek-
tív, azaz mennyiben köszönhető a személyes szimpátiának / antipátiának, és 
mennyire a szakmai tartalomnak.

– A képzések tartalmának értékelése
A továbbképzés befejezésekor a résztvevők írásban és szóban is értékelik 

a képzést. A képzés lezárásaként tartott értékelő beszélgetésen arra vagyunk 
kíváncsiak, hogy „ki mit visz haza a tarisznyájában”, vagyis kinek mit tudott 
nyújtani a képzés. A résztvevők ekkor javaslatokat tehetnek további témák, 
vagy további hiánypótló képzés kidolgozására is. Ezeket az információkat is 
beépítjük a következő képzésünkbe.

– Képzésszervezés és a képzéshez kapcsolódó infrastruktúra és szol-
gáltatások értékelése

A kérdőív, amelyet a résztvevők minden képzési nap végén kitöltenek, rá-
kérdez arra is, hogy mennyire voltak elégedettek az oktatásszervező munká-
jával, a képzési helyszín felszereltségével, a megközelíthetőségével, az egyéb 
nyújtott szolgáltatásokkal (például, ha kaptak étkezést a résztvevők). Ezeket 
az értékeléseket az oktatásszervező a nap végén áttekinti, hogy amennyiben 
még a képzés hátralévő napjaira lehet változtatni a kritikát kapott tényezőn, 
azt haladéktalanul megszervezze.
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–  Záródolgozat
A MOKK célja, hogy a gyakorlatban hasznosítható tudást adjon. A záró-

dolgozattal kapcsolatos alapvető elvárás, hogy egy olyan, a résztvevő saját 
intézményében a képzés eredményeként tervezett programot mutasson be, 
amely témáját és módszerét is tekintve újszerű, visszatükrözi a képzésen ta-
nultak hasznosulását, mások számára is jó gyakorlati példát, mintát jelent-
het. A záródolgozatok tartalmából, színvonalából tudunk arra következtetni, 
hogy a tanfolyamon tanultakat mennyire tudják a gyakorlatba átültetni, mi-
lyen mértékben tudják majd mindennapi munkájukban alkalmazni. 

– Prezentáció
Néhány tanfolyamunk zárásaként nem dolgozatot, hanem prezentációt 

készítenek a résztvevők, amelyet az utolsó napon elő is adnak. A prezentáció 
témáját a továbbképzés tematikájához kapcsolódó témakörben a kurzus első 
napján megkapják, így van rá felkészülési idejük. A prezentációkból lehet 
arra következtetni, hogy a tanfolyam tananyaga mennyire volt hasznosítható 
a résztvevők számára. Törekszünk rá, hogy a prezentáció a résztvevő saját 
intézményének a képzés témájához kapcsolódó értékelését, fejlesztési lehe-
tőségét foglalja össze.

A képzések oktatóitól is visszajelzést kérünk az oktatás során tapasztalt 
résztvevői aktivitásról, érdeklődésről, mi volt az, amit a következő alkalom-
mal véleménye szerint másképp kellene megvalósítani. 

2. A résztvevői visszajelzések feldolgozása és hasznosítása

A képzés lezárása után az oktatásszervező kiértékeli a résztvevők vissza-
jelzéseit, és – mivel maga is résztvevője az előadásoknak, – hozzáfűzi saját 
tapasztalatait. Kiemeli az erősségeket és a gyengeségeket, javaslatot tesz a 
sikeres elemek továbbvitelére, a feltárt problémák elhárításának módjára, to-
vábbá a képzés továbbfejlesztési irányaira. 

Az oktatásszervező és a képzések szakmai vezetői a következő kurzus in-
dítása előtt áttekintik a képzés témaköreit és megvizsgálják, hogy az adott té-
makörön belül van-e olyan új irányzat, történt-e olyan innováció, született-e 
példaértékű projekt, stb. amellyel érdemes kiegészíteni a képzést. Ekkor is-
mét előveszik a legutóbb megszervezett tanfolyam résztvevői visszajelzéseit, 
és annak ismeretében születik döntés a következő képzés technikai és szer-
vezési feltételeiről, az előadók személyéről, és a tananyag aktualizálásáról. 

3. Tananyag aktualizálása 
A képzés szervezése a tartalom átvizsgálásával indul. A korábban meg-

szervezett képzés résztvevőinek visszajelzése, az oktatói visszajelzések és az 
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adott szakterület fejlődésének elemzése alapján bizonyos témakörök feldol-
gozása kevesebb terjedelmet kaphat, míg másokra nagyobb hangsúly kerül-
het, esetleg újabb témák, újabb oktatók kerülnek be a képzésbe. Az oktatás-
szervezők minden egyes oktatóval egyeztetnek a tananyagról, és felhívják 
a figyelmüket arra, hogy gondolják újra előadásuk tartalmát, építsék be az 
adott területet érintő újdonságokat, természetesen megmaradva az akkredi-
táció által meghatározott keretek között.

A tananyag aktualizálásának része a tananyag testre szabása résztvevői 
összetétel szerint. Bármilyen képzés akkor éri el célját, ha arról szól, ami a 
résztvevőket érdekli, ha olyan tudásanyagot ad át, amelyet a hallgatók be 
tudnak építeni saját munkájukba. Amennyiben a tananyag a résztvevők tu-
dásszintjének megfelelően, az őket érdeklő megközelítésben kerül feldolgo-
zásra, nagyobb az esélye, hogy a képzésen hallottakat tudják a gyakorlatban 
hasznosítani. 

A résztvevői igények megismerésére a jelentkezéshez beadandó előzetes 
tudásszint-felmérés és motivációs levél szolgál. A képzésszervezők a jelent-
kezések lezárásakor az oktatóknak megküldik a hallgatókkal kapcsolatos leg-
fontosabb információkat: melyik intézményből jöttek, milyen munkakörben 
dolgoznak, valamint azt, hogy a motivációs levélben megírtak szerint mit 
vár saját maga számára a képzéstől. Így minden egyes oktató a csoport ösz-
szetétele szerint tudja alakítani mondanivalóját, előre fel tud készülni olyan 
gyakorlati példákkal, amelyek az adott csoport hallgatóságához közel állnak.

A résztvevők körében igényfelmérést is végzünk arra vonatkozóan, hogy 
melyek azok a tematikák, amelyeket hiányolnak a MOKK képzésekből, vagy 
milyen képzésre lenne igényük, ami jelenleg nem szerepel a képzési kínálat-
ban. A visszajelzések alapján születhet olyan döntés, hogy nem a meglévő 
tananyagok átdolgozása a megoldás a továbbfejlődésre, hanem új témakör-
ben egy új továbbképzés kidolgozása. A résztvevői visszajelzésekben megfo-
galmazott igény hívta életre például a MOKK Múzeumi online kommuniká-
ció és a Projektmenedzsment képzéseit, továbbá az EFOP 3.3.3. Múzeumi és 
könyvtári fejlesztések mindenkinek projekt kidolgozás alatt álló több képzé-
sének tematikájába is belekerültek a résztvevők javaslatai.

Mit is csinál a MOKK valójában a képzések minőségbiztosítására kidol-
gozott rendszeren belül? Egy PDCA ciklust működtet, amelynek eredménye 
az is, hogy az igények kikényszerítik a legújabb módszertanok beépítését a 
képzésekbe. 
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1. sz. ábra: A MOKK képzések minőségbiztosítási rendszere és 
a PDCA ciklus összefüggése
Forrás: saját szerkesztés

P – Tervezés: 
Minden egyes képzést alapos tervezés előz meg. Az oktatásszervezők kivá-

lasztják az előadókat, és felkészítik őket arra, hogy milyen elvárások vannak 
az adott téma oktatásával kapcsolatban (amikor összeállt a tanfolyam részt-
vevői köre, tájékoztatják őket róla, hogy a résztvevők mely intézményekből 
jönnek, milyen szintű ismeretekkel rendelkeznek az adott témában, milyen 
elvárásokat támasztanak). Amennyiben nincs előzménytanfolyam, más tan-
folyamok releváns tapasztalatait mondják el az oktatóknak. Amennyiben az 
oktató már korábban is tanított a képzésen, annak visszajelzéseit rendelkezé-
sére bocsátják, illetve az előzménytanfolyam tapasztalatait megosztják vele. 
A képzés tervezésénél figyelembe veszik mindazt az információt, amelyeket 
a résztvevők és az oktatók visszajelzéseiből és az oktatásszervezők tapaszta-
lataiból nyertek.
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D – Megvalósítás
A képzés lebonyolítása. Az oktatásszervező a tanfolyam teljes ideje alatt 

együtt van a résztvevőkkel: elvégzi a szükséges adminisztrációkat, segít a 
résztvevők technikai jellegű problémáinak megoldásában, fogadja az okta-
tókat, szervezi az étkezéseket, stb. Emellett a képzés szakmai kontrollját is 
ellátja: értékeli az előadásokat, a képzés mellé nyújtott szolgáltatásokat, fo-
lyamatosan konzultál a képzés szakmai irányítójával az előre haladásról, jelzi 
az esetleges problémákat. 

C – Ellenőrzés:
Már a képzés alatt is folyamatos a minőség ellenőrzése. A résztvevők napi 

elégedettségi kérdőívének feldolgozásával és az oktatásszervezők észrevéte-
leivel kapott információk alapján a képzés vezetői bevonásával döntés szüle-
tik, hogy szükséges-e azonnali beavatkozás.

A – Beavatkozás:
Az azonnali beavatkozást igénylő esetekben haladéktalan intézkedés tör-

ténik, és ha van rá mód, még a képzés ideje alatt kijavítják a jelzett hibákat. 
Erről minden esetben visszajelzést kapnak a résztvevők. Amennyiben a fel-
merült probléma nem igényel azonnali közbelépést, vagy nincs mód a gyors 
orvosolására, a képzés lezárása után tartott értékelésben határozzák meg a 
további lépéseket.

Nagyon fontos elem, hogy a képzés után összegző elemzés készül a ta-
pasztalatokról és a következő képzés szervezése már a tapasztalatok beépí-
tésével történik.

A KÉPZÉSEK MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI RENDSZERÉNEK 
KÖSZÖNHETŐ TOVÁBBFEJLESZTÉSEK

Most jutottunk el az írásom címválasztásának indoklásához, hogy milyen 
összefüggés van a minőségmenedzsment és a korszerű felnőttképzési mód-
szerek gyakorlati alkalmazása között. 

2009-ben a MOKK az első tanfolyamát a képzések minőségbiztosításra 
kidolgozott rendszerével együtt indította el. Az első kurzusokon az oktatók 
szinte kizárólag frontális előadásokat tartottak. Különlegességnek számított, 
hogy az egyik tanfolyam, a Múzeumi vezetési ismeretek részeként vezetői 
tréninget is tartottak a résztvevőknek. 
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2018-ban, 10 év elteltével kisebbségben vannak azok az előadások, ame-
lyeket kizárólag frontális formában tartanak az oktatók. A tanfolyamok kö-
zéppontjában a gyakorlatban azonnal használható tudás átadás áll, ezért az 
elméleti megalapozást gyakorlatok, tréningek egészítik ki. A képzések tartal-
mi megújítása mellett a legújabb felnőttképzési módszertanok alkalmazása 
is természetessé vált. A következő példákkal a minőségbiztosítási rendszer 
működtetésének köszönhető változtatásokat, az új felnőttképzési módszerek 
alkalmazását mutatom be.

•	 A projektmódszer alkalmazása
A projektmódszer beépítésére jó példa a Kiállításrendezés A-Z-ig képzés. 

Az első két tanfolyamon a résztvevők elméletben megtanulták a kiállításren-
dezés alapjait, majd több múzeumban közösen tanulmányozták, miként mű-
ködnek az elméletben megismertek a valóságban. Az első tanfolyamhoz még 
nem kapcsolódott tényleges kiállításrendezési gyakorlat, amelynek hiányát 
a résztvevők a tanfolyam végső értékelésekor jeleztek. A második tanfolyam 
zárásaként a Skanzen Néprajzi Látványtárában készült egy kiállítás-minta, 
ahol a résztvevők bemutatták, hogyan készítenének a valóságban egy kiállí-
tást. Az első két képzés tapasztalata alapján úgy döntött a MOKK vezetése, 
hogy változtatnak a tanfolyam szerkezetén. A tanfolyam célja, hogy a részt-
vevők egy valódi kiállítást készítsenek, így a kiállításépítés folyamatát az el-
méleti ismeretek megismerésével párhuzamosan a gyakorlatban meg is való-
sítsák. Az egész tanfolyam egy projekt, a (vizsga)kiállítás megvalósításának 
fogható fel, mely közben arányos mértékű, de erőteljes marad az elméleti 
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ismeretek szerepe. A résztvevőktől a tanfolyami órákon túli kapcsolattartás-
ra is sor kerül a kiállítás kapcsán. A kiállításrendezés összes lépését közösen 
végzik: a tervezéstől az építésen át a kiállítás megnyitóig, ami ünnepélyes 
keretek között meghívott vendégek jelenlétében történik. A vizsgakiállításból 
így lesz időszaki kiállítás, amely a nagyközönség számára is látogatható, és 
a csoport számára közös, a tanfolyamhoz szorosan kötődő sikerélményt ad. 

•	 Csoportmunka
A résztvevői visszajelzésekben már az első évek során kritikaként fo-

galmazódott meg, hogy túl sok a frontális előadás, és kevés a gyakorlat. A 
képzések helyszínei kezdetektől fogva a Skanzen (és a partner múzeumok) 
annak érdekében, hogy „élőben” is meg tudjanak a résztvevők tekinteni pél-
dákat és jó gyakorlatokat, de ez kevésnek bizonyult ahhoz, hogy a frontális 
előadások dominanciáját ellensúlyozza. Az oktatók felkérésekor ezért újab-
ban megfogalmazódik az elvárás is, hogy lehetőleg színesítsék előadásaikat 
többféle csoportmódszert alkalmazásával. 

Az oktatók felkészítésére 2017-ben elindított a MOKK egy olyan speciális 
tanfolyamot az EFOP 3.3.3. projekt keretében, amelyben a legújabb felnőtt-
képzési módszereket ismertetik meg velük. 

•	 Tréning
A Múzeumi vezetési ismeretek tanfolyamnál vezette be először a MOKK a 

tréninget. Mind a tréninget tartó szakemberek, mind a résztvevők folyamatos 
pozitív visszajelzése abban erősítette meg a képzések szakmai vezetőit, hogy 
a képzések színvonalát tovább emelné a tréning módszer szélesebb körben 
történő alkalmazása. A tréningek célja, hogy bizonyos helyzetek kezelésére 
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felkészítse a résztvevőket. Ezeken a tréningeken szituációs gyakorlatok során 
kipróbálhatják például a résztvevők, hogyan lehet asszertív módon kommu-
nikálni, érdekes prezentációt tartani, sok ember előtt beszélni, érdekérvénye-
sítő módon fellépni, konfliktushelyzetet kezelni, válsághelyzetben kommu-
nikálni, sikeresen interjút adni. 

•	 Prezentáció
A képzések végén a számonkérési forma több éven keresztül a dolgozat 

volt, de a Múzeumi menedzserképzés modulos rendszerű képzésnél beve-
zettük, hogy az egyes modul-tanfolyamok végén a résztvevőknek Prezentáci-
ót kell készíteniük arról, hogy a képzés tananyagában megismerteket miként 
tudják a saját múzeumunkra vonatkoztatva a gyakorlatban hasznosítani. A 
Kis múzeumi vezetők képzésen például együttműködési tervet kidolgozni 
(baráti körrel, nyugdíjas klubbal, egyetemmel, stb.) a résztvevőknek. Ez al-
kalmat adott a résztvevőknek, hogy átgondolják maguk is a lehetőségeiket, 
de ezáltal ötleteket adtak egymásnak is – így az is tanult, aki elkészítette, az 
is, aki hallgatta a prezentációt. 

•	 Blended képzés
Annak érdekében, hogy a tantermi képzés minél inkább a gyakorlatra 

koncentráljon, a MOKK kísérleti jelleggel bevezette néhány tanfolyama ese-
tén a blended formát. Azokat az elméleti tananyagrészeket, amelyek átadá-
sához nem feltétlenül szükséges az oktató személyes jelenléte, e-learning for-
mában végzik el a résztvevők. Az e-learning tananyagrész feldolgozása után 
következik a tantermi oktatás, ahol az új ismeretek megszerzésén kívül arra 
is lehetőségük van a résztvevőknek, hogy az e-learning tananyagrésszel kap-
csolatban felmerülő kérdéseiket az oktatóknak feltegyék. 

•	 Modulos képzés
A múzeumi területen jelenleg elérhető továbbképzések egy-egy, a képzés-

ben előre meghatározott tematikát ölelnek fel, a résztvevőknek nincs lehetősé-
gük arra, hogy tetszőlegesen válogassanak a képzések órarendjében szereplő 
tanórák között, melyik téma érdekli őket, melyekre van szükségük a szakmai 
fejlődésükhöz, és melyek a számukra felesleges vagy kevésbé fontos tanórák. 

Az új képzési módszertan kidolgozásánál fontos szempont volt a Múze-
um vezetői ismeretek képzés tapasztalatainak beépítése. A képzésről kiál-
lított résztvevői elégedettségi kérdőívekben megfogalmazott visszajelzések 
szerint a múzeumvezetők igénye olyan személyre szabott képzési konstruk-
ció, amelynek keretében szerzett tudásukat a saját múzeumi környezetükben 
tudnak hasznosítani. A múzeumi intézményi struktúrából adódóan nem tud 
ugyanolyan képzésben releváns információkat kapni például egy országos 
múzeum vezetője, mint egy kisebb, városi múzeumé. Más megközelítés, más 
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példák szükségesek egy megyei hatókörű városi múzeum és egy kiállítóhely 
vezetőjének. Nem minden vezető rendelkezik ugyanolyan szakmai háttérrel, 
intézményi adottsággal, és eltérő vezetési módszerek szükségesek a külön-
böző méretű intézmények irányításához. Ebből az alaphelyzetből kiindulva 
született meg a MOKK európai uniós projektje keretében (EFOP 3.3.3.) új kép-
zési módszertanként a moduláris rendszerű Múzeumi menedzserképzés. A 
moduláris képzési módszertan célja, hogy a múzeumok vezetői olyan szak-
mai továbbképzést kapjanak, amely tartalmazza a 150/1992. (XI. 20.) Korm. 
rendelet 6/G. § (1) bekezdése törvényi előírás szerint kötelező elemeket (ál-
lamháztartási és vezetési ismeretek), és amely mellé minden résztvevő maga 
válogathatja össze azokat a tanegységeket, amelyek elvégzésére a szakmai 
fejlődésük érdekében szükségük van. 

A modulos képzés hét különböző, de mégsem egymástól független kép-
zésből (modulból) áll. Hat modul 30 órás, egy modul 60 órás tanfolyam. 
Amennyiben akkreditált tanúsítványt szeretne kapni a résztvevő, 120 órányi 
képzést kell elvégeznie oly módon, hogy az egyik modult, az Államháztartá-
si és vezetési ismeretek 60 órás tanfolyamot kötelező elvégezni minden részt-
vevőnek, és emellé tetszés szerint választhat még két 30 órás modult. 

Ugyancsak a példában szereplő Múzeumi vezetési ismeretek képzés kisebb 
múzeumokból érkező résztvevőinek igényére válaszként született a „Speciális 
vezetési ismeretek kis múzeumok vezetői számára” című képzési modul. 

KÖVETKEZTETÉS

A MOKK képzéseire kidolgozott minőségbiztosítási rendszer alkalmazható 
bármely andragógiai program esetében. A rendszernek több pozitív hozadéka 
is lehet. A program minőségének folyamatos ellenőrzése lehetővé teszi problé-
ma esetén az azonnali beavatkozást, illetve a tapasztalatok levonása és beépí-
tése a következő programba még magasabb színvonalú megvalósítást eredmé-
nyez. További előny, hogy a rendszer „kikényszeríti” a programok folyamatos 
megújítását, ahogy ezt a MOKK képzések példáján is bemutattam. 

A MOKK továbbképzéseinek folyamatos monitorozása, a javítás szándé-
kával történő továbbfejlesztése, a legújabb felnőttképzési módszerek beépíté-
se, vagyis a PDCA ciklus működtetése véget nem érő tevékenység. Mindez, 
amit most összefoglaltam, egy hosszú folyamatnak csak egy állomása, hiszen 
a minőségmenedzsment szemlélet elkötelezettséget jelent a minőség javítása 
irányába, a folyamatok javítása egy önmagát újratermelő tevékenység, ame-
lyet soha nem lehet befejezni. 
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PINTÉRNÉ HERCZEG ANDREA
oktatásszervező, hagyományismeret oktató

(Szabadtéri Néprajzi Múzeum, Szentendre)

Néphagyomány-éltetés programmal dolgozó 
óvodapedagógusok szakmai továbbképzése 

a szentendrei Skanzenben

Absztrakt:
néphagyomány-éltetés programmal dolgozó óvodapedagógusok szakmai 
továbbképzése a szentendrei Skanzenben
Az óvodapedagógusok többsége ma is merít a népi játékkészletből, fontosnak 
tartja a hagyományok felelevenítését. A néprajzi, folklór ismeretekből komp-
lex módon válogatva, rendszerezve használják a mindennapok hagyományőr-
ző szokásait, ezzel teszik tartalmasabbá óvodapedagógiai programjukat.
Mi lehetne jobb tanulási helyszín a néphagyomány-éltetés programmal dolgo-
zó óvodapedagógusok szakmai továbbképzésére, mint a Szabadtéri Néprajzi 
Múzeum, ahol az elméleti ismeretek megszerzése mellett, az autentikus kör-
nyezet, a gazdag tárgyi kultúra ad teret a játékok és szokások felelevenítésére, 
megtanulására.

Koszorú, koszorú mért vagy olyan szomorú,
azért vagyok szomorú, mert a nevem koszorú!

Bújj, bújj zöld ág, zöld levelecske,
Nyitva van az aranykapu csak bújjatok rajta,
Rajta, rajta, leszakadt a pajta.

Ha én cica volnék, száz egeret fognék
De én cica nem vagyok, egeret se foghatok.
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Valószínűleg mindenkinek ismerősek ezek a népi játék szövegek és ma-
guk a játékok is. Mindannyian az óvodában, iskolában játszottuk, tanultuk. 
Ma is sok óvodában játsszák a gyermekek ezeket a játékokat, az óvodapeda-
gógusok továbbadják a mai óvodás korosztálynak. A hagyományőrző óvo-
dai programmal dolgozó óvodák, a hagyományőrzést, a népi kultúra meg-
alapozását, átadását tekintik kiemelt feladatuknak. 

A társadalmi háttér megváltoztatásával a népszokásokból a családok már 
csak keveset közvetítenek. Az intézményekre, óvodákra, iskolákra hárul a 
feladat, hogy változó világunkban a hagyomány értékeit közvetítsék. Az 
óvodás gyermek világához nagyon közel állnak a hagyomány egyes elemei, 
a népmesék, népi mondókák, népi gyermekjátékok. Az óvodai nevelésnek 
egyik legpreferáltabb eszköze a népi játékaink sokasága, érzelmeket fejlesztő 
sajátossága, emberformáló ereje. 

A Néphagyományőrző Óvodai program nevelésfelfogásában a néphagyo-
mány elemei beépülnek az óvodai nevelés teljes folyamatába, átszövi és ér-
zelmekre hatóan színesíti az óvodai tevékenységeket. Célja a néphagyomány 
gazdag eszköztárának felhasználásával hatékonyan segíteni a gyermek fejlő-
dését. A program hangsúlyozza, hogy a szokásőrző játékok kiválasztásánál, 
tervezésnél figyelembe kell venni a gyermek életkori sajátosságait. Az óvodai 
néphagyományőrző tevékenységek rendszerét segíti az évkör, az évszakok-
hoz kapcsolódó ünnepkörök jeles napjai, a hagyományápoló tevékenységek 
és a népművészeti, népköltészeti alkotások, és a gyermek alaptevékenysége 
a játék, a népi játékok. Az évkör ismétlődő rendszere átlátható rendet visz a 
nevelőmunkába. A hagyományőrző jeles napok nem minden esetben jelente-
nek óvodai ünnepi alkalmat, hanem évről-évre visszatérő tevékenységeket. 

„A néphagyomány ápolás eszköz- és hatásrendszerével, az óvónő és a gyermek 
tevékenységeiben, a mindennapokban és a jeles napokban folyamatosan jelen van. Az 
évről-évre visszatérő hagyományok, szokások, játékok megélésével, az érzelmekben 
gazdag, közös élmények hatására formálódik a néphagyomány ápoló életmód.”1

A néphagyomány gazdag tárháza annak, amire egy kisgyermeknek szük-
sége van. A mérték és a háttérismeret ebben a témakörben nélkülözhetetlen, 
az életkor, a nemek tulajdonságai, a felnőttek szokásai, a jól megválasztott 
alkalom és a helyi hagyományok ismerete fontos tényezője az óvodai terv és 
tematika összeállításában. 

Ez a nevelési mód sajátos szemléletmódot és azonosulást kíván az óvoda-
pedagógustól. A jeles napok, ünnepi szokásokból, a munkaalkalmakból, a 

1 Faust D., Dr.Váginé F.I., Zadravecz T., 2003. 8. oldal
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mesejátékokból az óvónő magukra vállalják a különféle szerepeket, a gyer-
mekek a maguk szintjén, képességeiknek megfelelően mondókáznak, énekel-
nek, mozgásos játékokban játszanak. Örömteli, élményszintű tevékenységek, 
melyben nincs tanulás, csak együttlét a játékban, a különböző tevékenység-
formákban. Az óvodapedagógus nem kívülre helyezkedik a tevékenységi 
folyamatokban, játékban, hanem annak aktív részese. A szocializáció szem-
pontjából meghatározó a közös élményeken alapuló tevékenykedtetés.

Az óvodai folyamatok szinte minden részébe beilleszthetők a néphagyo-
mány elemei. A természetes anyagok közelsége motiválja a gyermeket, kíván-
csian nyúl az agyaghoz, a fonalhoz, a gyapjúhoz, a fához, azok cselekvésre 
késztetik, fejlesztik alkotóképességét. Az elkészült tárgyak, népi gyermekjá-
tékok tovább motiválják a tevékenységben. A munkafolyamatok közben az 
óvónőnek alkalma nyílik mondókák, népi gyermekdalok felidézésére, me-
sélésre. A népmesék kimeríthetetlen tárháza kiszolgálja a gyermekek lelkét. 

A népi gyermekjátékoknak ma is ugyanaz a szerepe a gyermekek életé-
ben, mint a hagyományos kultúrában, hat az egyénre, a kisgyermekre (lé-
lektani szerep), és alakítja, befolyásolja társadalmi kapcsolatait (társadalmi 
szerep). A hagyományőrző óvodai nevelésben fontos szerepet kapnak a népi 
játékok. A kisgyermekek népi játékai nemcsak megismertetik a külvilággal, 
hanem segítik is bizonyos készségek, tevékenységek elsajátításában. A népi 
játékoknak, a közös játéknak komoly szerepe van a szabálytudat kialakulásá-
ban, a közösségi viselkedésben, azaz a szocializációs folyamatokban. A népi 
hagyományokban a gyermekek játékai nemenként külön váltak, ezt megtart-
va erősíti a nemi identitástudatot. 

„A lényeg a játékokban az élményszerűség: ahhoz, hogy népi játékokat játsszunk, 
nem kell népviseletbe öltöznünk, s arra sincs szükség, hogy vályogházban, petróle-
umlámpa fényénél vagy kukoricafosztás, netán fonás közben kerüljön rá sor.”2

A népi játékok beilleszthetők a testnevelési játékok sorába, kiegészíthetik 
a szabadban történő mozgásokat és az óvónő által tudatosan választott játé-
kok segítik a gyermekeket az egyes jeles napok, események megértésében. 
Így jutva el a játékokon keresztül a népi hagyományok megéléséhez.

2016. novemberben kutatást végeztem, hogy az óvodapedagógusok a 
felsőoktatásban részesültek-e tanulmányaik alatt hagyományismeret kép-
zésben, és a tanulmányaik után ilyen irányú ismeretekkel hogyan bővítik 
tudásukat, használják-e az óvodapedagógiában a népi hagyományismeret 
elemeit.

2 Lázár K. 2005. 25. oldal
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Az Oktatási Hivatal honlapjáról töltöttem le egy országos óvodai címlis-
tát, az óvodák email címét. Az ország 1400 óvodájába küldtem el a kérdőívet. 

198 válasz érkezett az óvodapedagógusoktól, közülük 197-en nyilatkoz-
ták, hogy a hagyományéltetés elemeit (népi énekeket, népmeséket, népi 
gyermekjátékokat, jeles napok hagyományait) óvodai nevelő munkájukban 
alkalmazzák. A kérdőív címe és leírása mutatta a kérdések irányultságát. Tehát 
valószínűsíthető, hogy azok közül, akik kérdőívet megkapták, azok töltötték 
ki a kérdőívet, akik a népi hagyományokat szerepeltetik óvodai nevelésükben.

A VÁLASZADÓK MEGYEI ELOSZTOTTSÁGA:

Megye Válaszadók 
száma

Bács-Kiskun 5
Baranya 2
Békés 6
Borsod-Abaúj-zemplén 8
Budapest 54
Csongrád 2
Fejér 1
győr-Moson-Sopron 14
hajdú-Bihar 18
heves 5
jász-nagykun-Szolnok 4
Komárom-Esztergom 4
nógrád 3
Pest 25
Somogy 13
Szabolcs-Szatmár-Bereg 7
tolna 6
Vas 6
Veszprém 4
Zala 2
község (falu) 9
 Összesen: 198
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A válaszadók 80%-a nyilatkozta, hogy a felsőoktatásban (óvodapedagó-
gus szakon) nem részesült hagyományismeret képzésben, 20%-uk tanult ha-
gyományismeretet (közülük 38% 1 félévben, 30% 2 félévben, 16% 3 félévben, 
16% 4 vagy annál több félévben).

A felsőoktatási képzés után 44%-uk járt egyéb hagyományismerettel ösz-
szefüggő képzésre, tanfolyamra, ismeretterjesztő programra, 56%-uk nem 
vett részt ilyen jellegű képzésben.

Képzési programok Válaszadók 
száma

Önképzés 18
Hagyományok Háza Így tedd rá képzés, Népi játszóház vezető képzés 27
Apor Vilmos Katolikus Főiskola Hagyományismeret területen pe-
dagógus szakvizsgára felkészítő továbbképzési szak vagy egyéb 
szakmai továbbképzés

13

Néptánc képzés 6
Népzenei képzés 2
Néphagyomány éltetés az óvodai nevelésben a Szabadtéri Népraj-
zi Múzeumban 4

Hagyományőrzés-ápolás az óvodai nevelésben (120 órás akkredi-
tált tanfolyam) 2

Egyéb tanfolyamok 12
Összesen: 84

A válaszokkal érzékelhető, hogy a múzeum Néphagyomány-éltetés az 
óvodai nevelésben képzéssel országos mértékben 5% szinten helyezkedik el.

Néphagyomány elemeit milyen gyakorisággal használja óvodai tevékeny-
ségekben kérdésre az alábbi válaszok érkeztek:

Válaszlehetőségek Válaszok 
száma Százalék

Már egyszer beépítettem 6 3
Évente két-három alkalommal 43 22
Évente öt-hat alkalommal 68 35
Az óvodai csoport tematikáját nagyobb részt a ha-
gyományőrzés/éltetés teszi ki. 64 33

Az óvodai csoport tematikáját teljes egészében a 
hagyományőrzés/éltetés teszi ki. 13 7

Összesen: 194 100
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A válaszok arányos képet mutatnak ahhoz, hogy számszakilag annyian 
használják a hagyományéltetés elemeit nagyobb részt vagy teljesen az óvodai 
nevelésben (77 fő), mint ahányan a felsőoktatási képzésük után (84 fő) képez-
ték magukat hagyományismeret területen.

A Szabadtéri Néprajzi Múzeum, Szentendrén ezt a pedagógusi réteget cé-
lozza meg pedagógiai, hagyományismereti képzéseivel.

Amikor egy óvodapedagógus részt vesz egy képzésen, rengeteg ötlettel 
gazdagszik és visszamenve az óvodájába, tele van lelkesedéssel. Viszont az 
intézményén belül már nagyon nehéz azt továbbadni, a gyerekek közé be-
vinni. 

Azoknak akiknek nincs előzetes ismeretük vagy nem vidéken nőttek fel, 
hanem városban, lakótelepen, nem tudják egy képzési program alatt magu-
kévá tenni a hagyományok megélését. Hosszú időnek kell eltelnie, sziszte-
matikus munkával, rendszeresen képzési programban kell részt vennie, hogy 
valóban magukénak érezzék, hitelesen tovább tuják adni a gyerekeknek.

A mai ember számára a népi gyermekdalok, játékok már alig-alig mon-
danak valamit. Ha azokat a nem megfelelő időben, helyen játsszuk, énekel-
jük, vagy hagyományőrző programokkal a hagyományelemeket „őrizzük”, 
értelmetlenné válik. Mint maga a szó is furcsa, hiszen elődeink sem őrizték a 
hagyományokat, hanem azokat élték. 

A pedagógusnak is tisztában kell lennie, hogy mit mikor, miért csináltak 
elődeink, hogy mi is a jelen életrendszerünkhöz igazítva tudjuk megélni tevé-
kenységeinket, ünnepeinket. Ez egy rendkívül összetett és alapos tervszerű 
pedagógiai, módszertani munkát igényel. A népi hagyományok pedagógiai 
célú alkalmazása csak annak a kezében válik arannyá, aki ténylegesen átérzi 
a lényegét és meg tudja fogni, át tudja adni, hogy ne vesszen el a valós értel-
me. Fontos, hogy tiszta, eredeti forrásból tanuljanak, olyan zenei elemeket, 
népi játékokat építsenek be a programjukba, ami hiteles néprajzi forrásból 
származik. 

A hagyományőrző/éltető programmal dolgozó óvodapedagógusoknak 
folyamatos továbbképzésre van szükségük, hogy ismereteiket bővítsék, hogy 
azt a tudást, amit elődeink apáról-fiúra átadtak, ma egymástól illetve szak-
emberektől vegyék át. Részükre komplex továbbképzési programot kell kí-
nálnunk.

A Szabadtéri Néprajzi Múzeum szakemberei, muzeológusai, néprajzku-
tatói, múzeumpedagógusai és kiállításai megfelelő helyszínt ad hagyomá-
nyismereti képzési programoknak, szakmai továbbképzéseknek. A képzési 
programok alkalmával a néprajzi elméleti anyagot a múzeumi környezetben, 
„kézzel fogható” valóságban tapasztalhatják meg a hallgatók.
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Múzeumunknak 2000-esévek elejétől jó kapcsolata van az országos Nép-
hagyományőrző Óvodapedagógusok Egyesületével (NÓE), a Szentendrei 
Óvónők Néphagyományt Éltető Közösségével (SZÓNÉK), és a Szentendre 
városi néphagyomány-éltető mesteróvodákkal.

A közös munka kapcsán 2007-ben jött létre és azóta is minden évben in-
dításra került a Néphagyomány-éltetés az óvodai nevelésben 60 órás akkre-
ditált képzésünk, amit a múzeum szakemberei és a hagyományéltető mester 
óvodák kiváló óvodapedagógusai (Papp Kornélia, Szigethy Miklósné, Faust 
Dezsőné) tartanak.

Az oktatási napok és témák ciklusossága követi az évkör időszakaihoz 
kapcsolódó tartalmakat. (Októberben a betakarításhoz kapcsolódó szokáso-
kat, novemberben a téli ünnepkör szokásait, februárban a farsangi időszak 
szokásait, stb. elevenítjük fel.) Az óvodapedagógusnak lehetősége van az ak-
tuális tanultakat az éppen aktuális ünnepnapon az óvodájában feldolgozni.

A képzés tematikai egységei és a hozzájuk tartozó módszerek, munkafor-
mák:

NÉPRAJZI ISMERETEK: A néprajz-elméleti előadásokon alapfogalmak 
tisztázódnak. Értelmezésre kerül a néphagyomány, a népszokás, a népművé-
szet fogalmak tartalma, valamint a mindennapokhoz és jeles napokhoz kötő-
dő hagyomány és szokásvilág.

NÉPHAGYOMÁNY ÉLTETÉS AZ ÓVODAI NEVELÉSBEN: Az óvodael-
méleti előadások, több évtizedes néphagyomány-éltető óvodai gyakorlatra 
épülve rendszerezik az óvodai nevelésbe illeszthető hagyományőrző tevé-
kenységekkel. A kiválogatott hagyományéltető tartalmaknak rendező elve 
az „Évkör”, amely az ünnepkörönkénti tervezést és a komplex gyakorlatot 
segíti. 

A KOMPLEX NÉPHAGYOMÁNY ÉLTETÉS GYAKORLATA. A népraj-
zos szakember előadásai, a négy ünnepkör (ősz-tél-tavasz-nyár) folyamatá-
ban mutatják be a paraszti életmód szokásőrző tevékenységeit, dramatikus 
hagyományait. Az előadások, a gyermekek kapcsolódó szokásőrző játékai, a 
résztvevők közös játékgyakorlása és a díszítőművészeti tevékenységek egyé-
ni gyakorlása, együtt mutatják meg a játékba integrálható, összefüggő nép-
művészeti tartalmakat és azoknak az átadási módját. 

A NÉPHAGYOMÁNY-ÉLTETŐ ÉLETMÓD HATÁSA. Az összegző előa-
dás a néphagyomány őrző szemléletű nevelés többlethatását rendszerezi. Ez 
a szemlélet, az évről-évre visszatérő szokásőrző tevékenységek és örömteli 
élmények összetartó erejére alapozza a gyermeki képességek fejlesztését, a 
közösségi élet, és a családokkal való együttműködés megújítását.



334

Pünkösdi királynéjárás a Néphagyomány-éltetés az óvodai nevelésben képzésen 2015-ben

A Néphagyomány-éltetés az óvodai nevelésben képzésen készített íjak próbája 2016-ban
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Az akkreditált képzés mellett a Szabadtéri Néprajzi Múzeumban kap 
helyet 2004-től évente a NÓE országos óvodapedagógusainak őszi szakmai 
konferenciája, az úgynevezett Teréz-napi találkozó. 2018-ban 15. alkalom-
mal kerül megrendezésre a konferencia. A konferenciára 250-300 óvodape-
dagógus érkezik alkalmanként és adott témában kap néprajzi, játéktanulási 
és kézműves ismeretet múzeumunkban. Ez a találkozó/konferencia fontos 
elemet képvisel a hagyományőrző/éltető óvodapedagógusok között, mert 
sokuk számára ez az egyetlen továbbképzési forma, amiben részt vesznek 
szakmai munkájuk kapcsán.

Az akkreditált képzést és az őszi konferenciát a nyári szakmai táborunk 
egészíti ki, amit szintén az óvodapedagógusoknak tartunk. Táborunk 5 na-
pos, bentlakásos formában működik. Szakmai tábort 2016. nyarán 21 résztve-
vővel már tartottunk és 2018-ban új programmal ismét meghirdettük. 

Az akkreditált képzés fő néprajzi területe az évkör jeles napjai, ünnepei, 
az adott időszak szokásai, folklórja. A szakmai nyári tábor az anyagi kultúra 
és folklór más területeit feldolgozva egészíti ki az akkreditált képzésünket, 
segítve ezzel a jeles napok mellett a mindennapok néprajzának, a mindenna-
pi hagyományok beépítését az óvodai programba.

Programunk fő egységei:
•	 néprajzi és folklór alapismeretek, 
•	 óvodapedagógiai, módszertani ismeretek
•	 gyakorlati tevékenységek: játékgyakorlás, kézműves programok, 
•	 műhelymunka (játékfűzés és óvodai terv készítése)

A szakmai tábor fontos eleme, hogy a néprajzi és folklór ismeretek kiegé-
szüljenek az óvodapedagógiai módszertani, tervezési ismeretekkel. Hogy a 
tábor szakmai műhelymunka is legyen. Az óvodapedagógusok kiscsoportos 
munkában heti-, havi- esetleg éves pedagógiai ütemtervet készítenek, feldol-
gozzák a hallott és gyakorolt ismeretanyagot, a játékanyagot, és azt óvodai 
keretbe rendezzék. A következő tanévi pedagógiai programjának tervezésé-
be bele tudja foglalni azokat az ötleteit, amik a táborban fogalmazódnak meg 
benne. Táborban célunk, amellett, hogy ismeretanyaggal gazdagítsuk hallga-
tóinkat, hogy segítsük őket a tervszerű pedagógiai munkában.

A nyári szakmai táborban az óvodapedagógusok sokkal felszabadultab-
bak, nyitottabbak a befogadásra mint egy év közbeni oktatási formában. A 
pedagógusoknak a nyári időszak a munka terheitől mentes, nyugalmasabb 
időszak. A szabadtéri, múzeumi, autentikus környezet, a tárgyi kultúra segíti 
a népi kultúrában való elmélyedést.
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2018. évi táborunk témájának a mindennapi életünkben megjelenő legfon-
tosabb alapélelmiszerünk, a kenyér és annak útját választottuk (mindennapi 
kenyerünk). Az évkört, a tanév rendező elvének is tekinthetjük. Jelenesetben 
szeptembertől júliusig számítjuk, tanév kezdettől, az óvodai nyári szünetig. 
Ez az időszak jól szemléltethető az ősszel kezdődő szántóföldek megmun-
kálásával, a magvetéssel, a búzához köthető jeles napokhoz (Luca búza, ka-
rácsonyi morzsa, búzaszentelés, stb.), aratással és a kenyér előállításával. Az 
óvodapedagógiai nevelő munkában a kenyér és a hozzáfűződő tevékenysé-
gek lehetőséget adnak egy tematikus év kidolgozására, az egyén és környe-
zet harmóniájának megismerésére.

A 2018-AS ÉV NYÁRI TÁBOR SZAKMAI PROGRAMJA

1. Az óvodai néphagyomány-éltetés lehetőségei, a környezetkultúra ele-
mek beillesztése az óvodapedagógiai tevékenységbe. Az évkör, mint 
rendező elv használata a pedagógusi munkában. Tematikus év terve-
zése. Kapcsolódó játékok és tevékenységformák elsajátítása

2. A földmegmunkálás, a búzavetés, aratás, magkinyerés időszakai, esz-
közei, hozzákapcsolódó szokások, jeles napok.

3. Malomtípusok és őrlésfajták. A molnár tevékenységei és hiedelemvilága.
4. A kenyér szerepe a profán és szakrális világban 

Gyakorlati tevékenység a nyári szakmai táborban, 2016.
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Az érdeklődő óvodapedagógusoknak aktív továbbképzési programot 
biztosítunk az akkreditált képzésünkkel, a nyári szakmai táborral és az őszi 
konferenciával. A Szabadtéri Néprajzi Múzeum óvodapedagógusok hagyo-
mányismereti képzései csak igen kis szelet a múzeum képzési rendszerében. 
De mégis büszkeséggel tölt el, hogy a 2004-óta, futó szakmai kapcsolat az or-
szágos hagyományőrző és éltető óvodapedagógusok szervezeteivel mai na-
pig töretlen és ebből az időszakból most már 10. éve én is a képzési program-
mal foglakozhatom. A múzeum életében nincs olyan képzési program, ami 
2007-től ennyi éven keresztül megszakítás nélkül tudott működni. Ennek oka 
több irányú. A képzési programot, az akkreditált képzést az óvodapedagó-
giai új elvárásokhoz igazítottuk, aktualizáltuk. Kiváló, hiteles és elkötelezett 
szakemberek vesznek részt benne. A múzeum biztosítja a tárgyi, technikai és 
humán hátteret. És legfontosabb a hallgatók, a képzés résztvevői, akik pusz-
tán szájról-szájra és szó szerint kézről-kézre hirdetik programunkat, csak az-
zal, hogy más óvodapedagógusok is látják tevékenységüket. 

Elhozta az Isten piros pünkösd napját,
Mi is meghordozzuk királykisasszonykát.

Játéktevékenység a nyári szakmai táborban, 2016.
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ALE ILDIKÓ
tárlatvezető, képzőművészeti múzeumpedagógus 

(REÖK külsős munkatárs, Szeged)

Fény? A vonalban!

REÖK GYERÖK KÖR CSALÁDI NAPOK

Múzeumpedagógia és múzeumandragógia 
a REÖK Művészeti Galériában

Absztrakt: 
Az előadás címe Hérics Nándor Munkácsy – díjas képzőművész kiállításához 
írt családi programok egyikének invitáló mondata, melynek létjogosultsága 
nemcsak adott tárlatra érvényes, hanem vonatkozik minden alkalomra, mely a 
múzeumpedagógus vezetésével családtagok és idegen emberek közös beszél-
getése okán jöhet létre kiállítótermekben. A programrészek címei érdemben 
közvetítették a művészek alkotó-szellemiségének lényegét a művek megér-
téséhez, élvezetéhez vezető úton. Az utóbbi fél év három REÖK kiállításához 
(Káosz és Rend – MAOE tárlat, Kalmár János – Intervallum, Hérics Nándor 
– A művészet szabaddá tesz) tervezett családi nap programjaira rendkívüli 
érdeklődéssel reagáltak a fiatalok, gyermekek, szülők és nagyszülők. A dol-
gozat azokat a módszereket, kommunikációkat, következményeket összegzi, 
amelyek a jó hangulatú, tartalmas megvalósulás okán születtek. 

MÚZEUMPEDAGÓGIA A REÖK-BEN

Szeged egyik legeredményesebb képzőművészeti programjaiként ismertek 
azok a múzeumpedagógiai foglalkozások, amelyek 2010 novemberében kez-
dődtek a Regionális Összművészeti Központ (REÖK) Művészeti Galériájá-
ban. Az intézmény fenntartója, a Szegedi Szabadtéri Játékok hosszú évekre 
mutató képzőművészeti edukációs mecenatúrába kezdett: minden szegedi 
óvodás, általános iskolás, középiskolás és felsőoktatásban tanuló diák számá-
ra ingyenes belépő és ingyenes múzeumpedagógiai szolgáltatás igénybevé-
telét kínálta fel, hogy ezzel az abszolút támogatott formában létrejövő prog-
rammal segítse a város családjainak mindennapra eső anyagi terheit, egyben 
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koncentrált figyelmet irányítson a képzőművészeti ismeretek műveltséget 
meghatározó jelentőségére. A program múzeumpedagógiai szakmai felada-
tain túl számtalan más, a szervezést és marketinget is magában foglaló ösz-
szetett munka lebonyolítását vállaltam fel örömmel a nemes cél érdekében. 
A pedagógusok, szülők és legfőképp a résztvevő gyermekek, fiatalok reagá-
lásaik alapján értékként kezelték azt a lelki, szellemi hozadékot, amit a műal-
kotások megismertetésén keresztül kaptak.

A REÖK GYERÖK KÖR ELNEVEZÉSE ÉS 
A PROGRAM MűKÖDÉSE

2010 nyarára datálhatjuk az első REÖK Gyerök Kör programot, amely külön-
böző korosztályú gyermekekből álló, egyéni látogatók múzeumpedagógiai 
foglalkozásaként definiálható. A REÖK Gyerök Kör elnevezés megalkotásá-
nál az volt a célom, hogy az első pillanattól kezdve erős figyelmet kapjon a 
program. A szegedi dialektusban hangzó gyerök szó a szegedieknek termé-
szetes hangzású, viszont a nem itt élőknek figyelemfelkeltő,és mondhatom 
mindkét esetben kedélyes atmoszférát eredményez kimondásával. A név 
képviseli a szögediséget és a REÖK kiejtéséhez illeszkedve összefűzi a gyere-
ket az intézménnyel. A kör, a legteljesebb forma pedig összefogásra ösztön-
ző. Természetesen célul tűztem ki, hogy a kört alkotó gyerökök száma, azaz 
a kör sugara egyre növekedjen. 

A REÖK Gyerök Kör programokat általában szombatra hirdettük és több 
alkalommal feltűnő volt, hogy egyre gyakrabban szülők, nagyszülők is meg-
jelentek a foglalkozásokon, így fokozatosan alakult ki a még családi napnak 
nem nevezhető családi nap légköre. Tehát a felnőtteknek is élményt, isme-
reteket nyújtó múzeumpedagógia adta azt az ötletet, hogy hirdessünk meg 
célorientált családi napokat. 

REÖK GYERÖK KÖR CSALÁDI NAPOK 
PROGRAMTERVE ÉS LEVEZETÉSE

Három kiállítás öt családi nap program-koncepcióját és eredményeit összeg-
zem tanulmányomban.

Káosz és rend- MAOE kiállítás, Kalmár János szobrászművész Interval-
lum, Hérics Nándor képzőművész A művészet szabaddá tesz c. kiállításán.
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Mindegyik családi napon az intézmény ingyenes belépéssel ajándékozta 
meg a kulturális programra érkezőket.

KÁOSZ ÉS REND
A Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete kiállítása

2017. október 07 – november 19.

2017 októberében nyílt meg a Magyar Alkotó Művészek Országos Egyesülete 
KÁOSZ ÉS REND című új tematikus kiállítása. A képzőművészeti tagozat 
több mint 600 alkotója reagált a pályázatra. Hatalmas mennyiségű anyag el-
rendezését kellett megoldani a REÖK két emeletén. Kivételes eset, hogy nem 
az eredeti alkotások, hanem a művekről készült egységes méretű reproduk-
ciók kerültek bemutatásra. Kiállítás rendezés szempontjából eddig itt még 
nem használt installálási módot is alkalmaztak a rendezők: a termek köze-
pét átszelő, mindkét oldalát képbemutatásra használó rendszert iktattak be. 
Ezzel a kiegészítő módszerrel egy teremben több mint 60 alkotás elhelyezé-
sére volt mód, tehát a tárlatlátogató mérhetetlen vizuális ingerbe ütközött 
teremről teremre haladva. A program összeállításánál fontos szempont volt 
számomra, hogy a rend és káosz szó jelentését járjuk körbe elsőként és ezt 

A káosz és rend kiállítás egyik termében – fotó: Tari Róbert
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feladat centrikusan, izgalmasan, szórakoztatóan, mi több aktivitásra késztető 
módon tárjam a résztvevők elé. A programon közel 25 fő vett részt, többnyi-
re anyukák gyermekükkel, vagy gyermekeikkel, több család együtt érkezett, 
valamint középiskolások, egyetemisták jelentek meg barátaikkal és kisebb 
testvéreikkel. 

 A PROGRAM SAJTÓANYAGA:
 REöK GYERöK KöR

Családi Nap a Káosz és Rend kiállításon 
2017. november 18. szombat, 14.00-17.30

Program terv és programvezető: Ale Ildikó múzeumpedagógus, fes-
tőművész

Célcsoport: családok és egyéni érdeklődők 
14.00-15.00 VISSzAtEKIntŐ – ElŐREVEtÍtŐ Zöld szalon 
Az idén 10 éves REÖK kiállításain több mint 23.000 szegedi gyermek- és 

fiatal látogató (óvodától-egyetemig) vett részt a Szegedi Szabadtéri Játékok 
által támogatott múzeumpedagógia foglalkozásokon. A képekkel gazdagon 
illusztrált előadás során az érdeklődők a múzeumpedagógia különféle mód-
szereivel, koncepcióival, eredményeivel ismerkedhetnek meg. A foglalkozá-
sok szervezését és levezetését egyaránt biztosító Ale Ildikó 8 év távlatában is-
merteti szakmai munkáját és vetíti előre a REÖk – múzeumpedagógia terveit.

15.10-15.30 MIlyEn a REnD ? 
A résztvevő családok a II. emelet két külön termében 3 ugyanolyan tár-

gycsoportból álló kaotikus környezetben tesznek kísérletet arra, hogy közös 
szempontjaik alapján rendet alkossanak. A jelentkezők az előző előadás hely-
színen kapnak ismertetést, melyik teremben dolgoznak 15 percig. A rendal-
kotásra szánt kísérlet célja, hogy számot adjon a rendfelfogásról. Vajon ha-
sonló lesz mindegyik látvány? 

15.30-15.50 IlyEn a REnD! 
A résztvevő családok rendalakítás-elméletének beszámolói. 
16.00-17.00 KáoSZ ÉS REnD áBRáZoláSoK 
Káoszról és rendről – felnőtt és a gyermek gondolatok a kiállításon lévő 

alkotásokról.
Két emeletre osztva dolgoznak résztvevők, visszacsatolásnál mód lesz a 

másik emelet műveivel is megismerkedni. 
Cél: Egyéni és csoportos feladatokon keresztül rátalálni a személyes káosz 

és rend felfogás irányelveire. 
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17.00-17.30 KáoSZ ÉS REnD BEnnED! 
Alkotó feladat-a részvevő gyerekek, felnőttek a bennük lévő aktuális lelki-

állapotukat vetítik ki a különböző méretű papírokra. /technika: fénymásoló 
fehér papír, csomagoló papír, színes ceruza, pasztell, szén – akár a földön is 
dolgozhatnak nagyobb felületű karton igénybevételénél.

A programot egy olyan meghökkentést generáló káosz szituációval indí-
tottam, ami reményeim szerint visszavonhatatlanul a rend megteremtésének 
vágyát generálja majd a résztvevőkben. Kollégáimmal direkt rendetlenségét 
rendeztünk erre az alkalomra összeválogatott tárgyakból, hogy az általános, 
környezetünkben keletkező káosz és rend viszonyról adjanak személyes in-
formációt a résztvevők. Csak ezután a ráhangoló feladat után következett 
a kiállítótermi munka, a művészek alkotásainak feldolgozása. A káoszfel-
számoló feladatot rendkívül motiváltan várakozáson felüli gyorsasággal ol-
dották meg a résztvevők. Gondos, rendezett mikro környezetet teremtettek 
rövid időn belül. A munkafolyamatról, rendteremtő módszereikről szóban is 
beszámoltak.

A tárlatot fent említett technikai okokból egészen más szemlétben szándé-
koztam feldolgozni, mint eddig. Ez alkalommal azt láttam a legműködőké-
pesebb megoldásnak, ha a képrengetegben hat különböző feladatlap segíti a 
résztvevőket, így sok egyéni választás mentén tárul fel a rend és káosz művé-
szi kompozíciókba rendezve. Az írásbeli megoldásokat a választott alkotások 
előtt verbális formában is előadták a résztvevők, tehát felnőttek és gyerekek 
figyelték egymás képekről alkotott gondolatait, családtagok kerültek olyan 
szituációba, ahol közösen kommunikáltak a személyes meglátásuk alapján 
művekben testet öltött rend és káosz víziókról. Az alkotó foglalkozás meg-
lepő rajzokat is eredményezett. Leginkább az édesanyák rajzoltak, gyerme-
keiket káosztól, problémáktól,balesetektől féltő aggódásukat vetítették ki áb-
rázolásaikban. Az önfeledt anya- gyermek közös munka is szép, érzékletes 
része volt a családi nap záró részének. A családi napról az intézmény egy 
rövid, 2 perces videó-interjú összeállítást is készített, mely az interneten és 
a REÖK közösségi oldalán érhető el. Dr. Győry Hedvig egyiptológus, múze-
umpedagógus, a Szépművészeti Múzeum munkatársa által készített interjú-
ban is megemlítésre kerül a Káosz és Rend családi nap. (Az interjút a Forrás 
Média rádió szerkesztőriportereként 2017. októberében készítette.) 

A kiállítótéri munka produktív élménye az önmegismerésre fókuszált, a 
verbális képesség és a közösség előtti szereplés gyakorlását, előadói készség 
fejlesztését hivatott elősegíteni. 
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FELADATLAPOK

REÖK Káosz és Rend – MAOE tárlat 2017.10.07-11.19. Múzeumpedagógia 1 
Kérem, keressen egy olyan művet, amelyik felidéz önben egy Káosz szi-
tuációt!
(Kérem, a kijelölt teremben dolgozzon!)
Alkotó: Cím: Technika:
Kérem, indokolja részletesen, miért az adott művet választotta!
(Kompozíció, érzelmi hatás, forma, színhasználat, nyomhagyás, ecsetkeze-
lés, felületalakítás stb.)
Ezt követően írjon kulcsszavakat ehhez az alkotáshoz!

REÖK Káosz és Rend – MAOE tárlat 2017.10.07-11.19. Múzeumpedagógia 2 
Kérem, keressen egy olyan művet, amelyikben ön szerint egyszerre van 
jelen a Káosz és a Rend! (Kérem, a kijelölt teremben dolgozzon!)
Alkotó: Cím: Technika:

Kérem, indokolja részletesen, miért az adott művet választotta!
(Kompozíció, érzelmi hatás, forma, színhasználat, nyomhagyás, ecsetkeze-
lés, felületalakítás stb.)
Ezt követően írjon kulcsszavakat ehhez az alkotáshoz!

REÖK Káosz és Rend – MAOE tárlat 2017.10.07-11.19. Múzeumpedagógia 3 
Kérem, írjon egy rövid kulturális ajánlót (sms, e-mail) a Káosz és Rend 
tárlatról
a hamarosan Szegedre érkező külföldi vendégének (idegen nyelven is le-
het)!
(Kérem, a kijelölt teremben dolgozzon!)
Alkotó: Cím: Technika:

 A tárlatot a kiállítás rendezés és a képanyag tekintetében is összegezze!
ha a véletlen éppen így hozza, már most, itt a kiállításon írja meg és küldje 
el a címzettnek!
Ezt követően írjon kulcsszavakat ehhez az alkotáshoz!

REÖK Káosz és Rend – MAOE tárlat 2017.10.07-11.19. Múzeumpedagógia 4 
Kérem, jegyezze le annak a műnek a címét, ami először késztette arra, hogy 
hosszabb ideig szemlélje! (Kérem, az emelet összes termét használja!)
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Alkotó: Cím: Technika:
Mi váltotta ki ezt a helyzetet és az ok hogyan hozható összefüggésbe a Ká-
osz és Rend fogalmakkal?
Ezt követően írjon kulcsszavakat ehhez az alkotáshoz!

REÖK Káosz és Rend – MAOE tárlat 2017.10.07-11.19. Múzeumpedagógia 5 
Kérem, válasszon ki egy művet, ami híven tükrözi az önben lévő jelenlegi 
lelkiállapotot a Káosz és Rend vonatkozásában? (Kérem, a kijelölt terem-
ben dolgozzon!)
Kérem,indokolja választását!
Alkotó: Cím: Technika: 
ha változást szeretne, válassza ki azt a művet, ami segíti ezen az úton! 
Alkotó: Cím: Technika:
Kérem, indokolja döntését!
Ezt követően írjon kulcsszavakat ehhez az alkotáshoz!

REÖK Káosz és Rend – MAOE tárlat 2017.10.07-11.19. Múzeumpedagógia 6 
Kérem, egy csoporttársával kezdeményezzen VItA szituációt! 
győzzék meg egymást arról, hogy a feladatra alkalmas, közösen választott 
kép a káosz vagy a rend megtestesítője!
(Kérem, a kijelölt teremben dolgozzon!)
Alkotó: Cím: Technika:
Ezt követően írjon kulcsszavakat ehhez az alkotáshoz!

INTERVALLUM

Kalmár János szobrászművész kiállítása 2017. november 24.–január 8.

„A változás minden pillanatában gazdagodom.”
„Minden pillanatban újraépítem a világom.” 

Kalmár János 

A művész változásról szóló és a lélekállapotokkal kapcsolatos gondolatai ad-
ták a fő kiindulási pontokat a tárlat alkotásainak megközelítéséhez,a résztve-
vőknek szánt műértelmezési javaslat mentén. 

Kalmár János szobrai és installáció végletekig leegyszerűsített formavilá-
gukkal a formán túl, a lélekre irányítják a figyelmet. Vajon képes-e ráhango-
lódni a tárlatnéző gyermek és felnőtt erre a dimenzióra, tud-e elvonatkoztatni 
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Kalmár János alkotása előtt 
– fotó: Ale Ildikó

Kalmár János Ösvény c. tértextil alkotásának feldolgozása előtt – fotó: Ale Ildikó
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az elegáns, finomívű váltásokkal megformált emberi testeken túli világra, a 
lélek világára. A lélekszobrok testhelyzetei meditatív, belső erőkről mesélnek. 
A legpraktikusabb értelmezési mód a tapasztalati út, ezért az ülő figura szobor 
pozíciójának utánzására kértem fel egy résztvevőt. A testhelyzetet csak érintő-
legesen tudta utánozni. Közben lassan felidéződött benne, hogy milyen pszi-
chés állapotban üldögél így az ember. Ezalatt arra is fényt derült, hogy valójá-
ban a szobor a változtatás a lélekállapot hangsúlyozásának érdekében történik. 
A kiállítótermi munka sokféle hozadékkal szolgált a program résztvevőinek. 

Elméleti és gyakorlati szinten az Ösvény c. tértextil alkotásban láttam a 
következő elmélyülésre alkalmas felületet. A térben a plafonról befüggesz-
tett, különböző arányú kapunyílásokat tartalmazó kb. 8 m hosszú, öt textil 
részből álló alkotás tér – és időutazás átélésére, eljátszására adott jó esélyt. 
A kapuk közti távolságot idősávként is értelmeztem és javasoltam, hogy a 
jelenlévők döntésük szerint vonuljanak be egy-egy területre és gondolják át a 
múltban történt,a jelenre vonatkozó és a jövőben tervezett fontos életesemé-
nyeiket, rendezzék, tervezzék emlékeiket jövőképeiket. A felidézett gondo-
latok ábrázolására az alkotás teljes hosszában egy papírsávot gördítettem ki. 
Öten, három gyermek és két hölgy dolgozott a papírfolyamon. Egyik édes-
anya a múltból és jelenből is hozott rajzos jelenetet. A családra, a generációk 
egymásra figyelésére mutatott rá nagypapájával beszélgető gyermek énje. A 
nagypapával töltött pozitív idő a szeretetről, a példaadásról adott bizonysá-
got. Három gyermekét, férjét és önmagát bemutató színes ceruza rajza egy 
életerős, vidám családról árulkodik. Kalmár János alkotása emlékidőző, em-
lékeket életben tartó és azokra erkölcsi, etikai alapokat építő tudatosítási fo-
lyamatokra világított rá .

A program sajtóanyaga:
REöK gyERöK KöR Családi nap 
Kalmár jános szobrászművész Intervallum c. kiállításán 
2017. december 9. szombat, 10.00-13.00
Program terv és programvezető: Ale Ildikó múzeumpedagógus, festőművész
Célcsoport: családok és egyéni érdeklődők 
gyermek- szülő- nagyszülő 
10.10-10.40 
RáhanGoló 
A modern szobrászat rövid áttekintése különös tekintettel az emberi figu-

ra megjelenítésére. Vetített képes előadás a Zöld Szalonban.
10.45-11.15 
SzoBRoK CSEnDjE – lElKEK hAngjA 



348

Kalmár János szobrászművész alkotásai között a művész lélek útjaiba 
kapunk betekintést! Antropomorf szobrain keresztül olyan lelki helyzetek-
re lesz rálátásunk, amelyek mindannyiunkra vonatkozhatnak, csak fel kell 
idézni magunkban. 

A művész szobrai különös lényeglátásra, belső utazásra hívják a résztvevőket.

11.20-12.00 
MoSt Itt állSZ! InDUlJ El! 
IDŐUtAzÁS KAlMÁR jÁnoS öSVény C. téRtEXtIl AlKotÁSÁBAn 
tervezd meg saját utad! 
A gyerekek, felnőttek együtt mesélhetnek terveikről, életútjukról. A kb. 

8 m hosszú mű mellett, parkettán kifeszített papírfolyamon lehet rajzolni, 
tervezni, ábrázolni a legfontosabb dolgokat . Korosztálytól függetlenül kö-
zös alkotás születik, így az egyéni történeteken keresztül az ember világának 
sokszínűsége kerül az idő- papírra!

A textilkapuk közti választott „ idősávokban ” tartózkodva is lehet rajzol-
ni, írni, tervezni azoknak, akik különösképpen szeretnék előkészíteni életük 
bizonyos időszakait.

 Ha életkoruk kapcsán a múlttal kívánnak foglalkozni, tekintsenek vissza 
és értékeljék cselekedeteiket, döntéseiket.

12.00-13.00 
alKotó pRoGRaM 
Két helyszín és három feladat közül választhatnak a résztvevők:
Az alkotóprogram a kiállítótéri munkához kapcsolódik, ezért ajánlott a 

teljes időben jelen lenni.
ÁTRIUM – Rajzold le magad egy pozitív és egy negatív lelkiállapotban. 

Több fázisban, fokozatosan egyszerűsítsd a lehető legegyszerűbb közlési for-
máig, majd alkosd meg térben bármilyen méretben papírból, ollóval, ragasz-
tóval. 

ÁTRIUM – Az Átriumban lévő egyetlen Kalmár mű címe: Emelkedés. Az 
alkotást körbejárva, szemlélve, továbbgondolva készíts vázlatokat arról, ho-
gyan keletkezhetett a szobor, milyen formákra vezethető vissza a mű. 

Vajon tudsz már a művész szemléletével gondolkodni? 
II. emeleti kiállító tér, 4.terem
Az Erdő I- XII c. mű terében átérezhető, milyen egy művészi erdő közegé-

ben lenni.
Ha beköltöznél ebbe az erdőbe, te milyen formát öltenél magadra?
Ha a családodat is hoznád magaddal, hogyan ismerhetnénk meg a szü-

leidet, nagyszüleidet és testvéreidet. Ábrázold elképzeléseidet! A formákat 
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hurkapálcára ragasztva síkbábokká alakíthatod, majd lefotózhatod magad 
elkészült munkáiddal a mű terében.

A MűVÉSZET SZABADDÁ TESZ

Hérics Nándor képzőművész kiállítása 2018.január 25 – március 18.

A tárlat anyagát a tervezett három családi napnak megfelelően kellett át-
gondolnom. A két emeletet elfoglaló kiállítás művei különböző műfajokhoz 
sorolhatók és változatos technikák felhasználásával készültek. Két műre, a 
Random Picture Panno és a Végtelen út c. művekre alapoztam az esemény 
kezdő szakaszát, a művekből merítve asszociatív rajzok és a műalkotásról 
szóló remek írások születtek. A programra néhány család, nagyszülő unkái-
val és egy kisebb egyetemista csoport érkezett oktatójával.

Hérics Nándor kiállításán a harmadik csalá napon a résztvevők társaságában 
– fotó: REÖK munkatárs
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A program sajtóanyaga:
pannóRaKó-KERÉKfoRGó 
Hérics Nándor képzőművész A művészet szabaddá tesz c. kiállításán
2018.02.10. szombat, 14.00 óra
Időtartam: 14.00-17.00
Célközönség: minden korosztály családjával együtt
Programtervíró, foglalkozásvezető: Ale Ildikó festőművész, múzeumpe-

dagógus – REÖK
Program:
14.00-14.30 
REöK GYERöK KöR – SZELETEK I. 
 Vetített képes előadás 
14.40-17.00 
KIÁLLÍTÓTERMI MUNKA ÉS ALKOTÁS
Két művel foglalkozunk ezen a napon. A résztvevők írásos és rajzos fel-

adatokkal kapcsolódnak Hérics Nándor izgalmas világához.
TÖRTÉNETEK TŐLED
A Végtelen út c. mű egy bicikli élettörténetét rejti magában. A résztvevők 

először írásban fejezik ki az alkotás vizuális jellegéből, hatásából eredő gon-
dolataikat, majd képekbe is átültethető minden elképzelés. Indítsuk útjára a 
REÖK-ből ezt a különös biciklit, vissza a múltba és előre a jövőbe! A határta-
lan képzelőerő szabaddá tesz! 

A KÉPED A RÉSZLET
A Random Picture Pannó kifejezetten a látogatók aktív részvételére ösztön-

ző mű. Igazi színkaland lehetőségét ígéri a változtatható képnégyzetekkel való 
játék. A pannó átalakítható, átrendezhető, minden életkorú résztvevő számára 
az újraalkotás élményét nyújtja. Hívogató, hogy a művész egy üres négyzetet 
is illesztett a képfelszínre. Hasonló méretű és formájú lapra egyéni színes ké-
pekkel lehet bekapcsolódni az alkotás folyamába. Fotóemlék kötelező!

KÉRDÉSEK A MűVÉSZNEK 
A következő februári REÖK Gyerök Kör Családi Napon személyesen is ta-

lálkozhatnak az érdeklődők a művésszel, ezért mindenképp érdemes felírni az 
összes kérdést, melyekre személyesen ad választ Hérics Nándor képzőművész. 

A második Hérics családi napon a művész személyesen is jelen volt és teljes 
időtartamban rendelkezésre állt. Kisiskolások és minden korosztály képvi-
seltette magát a programon, gyakran és bátran tettek fel kérdéseket az alko-
tónak. A művész úr először vett rész múzeumpedagógiai foglalkozáson és 
érdeklődve figyelte a művei lényegét körbejáró módszerek tárházát.
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A program sajtóanyaga:
fÉny? a vonalBan!
REÖK GYERÖK KÖR CSALÁDI NAP 2. (ingyenes)
Hérics Nándor képzőművész A művészet szabaddá tesz c. kiállításán
A művész a Családi Nap vendégeként személyesen várja az érdeklődő 

felnőtteket, gyerekeket.
2018.02.24. szombat, 14.00 óra
Időtartam: 14.00-17.00
Célközönség: minden korosztály családjával együtt
Programterv író, foglalkozásvezető: Ale Ildikó festőművész, múzeumpe-

dagógus – REÖK
Program:
14.00-14.30 
REöK GYERöK KöR – SZELETEK II. 
Vetített képes előadás 
14.40-17.00 
HÉRICS NÁNDOR KÉPZŐMűVÉSZ A REÖK GYERÖK KÖR VENDÉGE
Ez alkalommal a művész személyesen tart a Családi Nap résztvevőivel, 

hogy a családok vele együtt fedezhessék fel alkotói világát. Közvetlen párbe-
széd kialakulása várható!

REGE A NEONSZARVASRÓL ÉS MÁS FÉNYTÖRTÉNETEK
Kiállítótermi munka és alkotás
Ma először a Rege a neonszarvasról c. lélekgyönyörködtető alkotással fog-

lalkozunk részletesen. A résztvevők az alkotóművész és a múzeumpedagó-
gus társaságában keresik az utat a különös hatású mű felé. Vajon hányféle 
gondolatot ébreszt a fénylő szarvas jelenléte? Minden gondolat-utat konkré-
tan jelölni fogunk az alkotás felé a kiállítótérben! A titokzatos, kreatív felület 
létrehozásához járulj hozzá Te is!

A határtalan képzelőerő mindig szabaddá tesz! Az írásos feladat során 
azokat a műveket gyűjtik össze a résztvevők a tárlaton, amelyek pillanatnyi-
lag a legfontosabb értelmezést, tartalmat hordozzák számukra. 

SZÍNPADON A NAPPALI
Az utolsó teremben látható mű igazi családi hangulatot ébreszt, de nem 

hiánytalan. A résztvevőkre vár, hogy rajzban megidézzék a család nappaliját 
a családtagokkal együtt.

PLAKÁTOK, EGYRE CSAK PLAKÁTOK 
A 2. emeleten lévő kiállítási anyag a művész tervezőgrafikai alkotásait 

mutatja be.
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Válassz egy plakátot az első teremből, figyeld meg alkotóelemeit, terve-
zői praktikáit és a következő, márciusi REÖK GYERÖK KÖR Családi Napon 
építs be minden fontos megfigyelési szempontot saját plakáttervedbe. 

A művész és a múzeumpedagógus most is segítségedre lesznek a profi 
plakát kompozíciós szempontjainak összegyűjtéséhez! 

SZERETETTEL HÍVJUK ÉS VÁRJUK AZ ÉRDEKLŐDŐKET!

A harmadik Hérics Nándor családi nap program a képzőművészeti proto-
kollba is bevezette a résztvevőket. A tárlat záró programja kiállítás búcsúzta-
tóként is értelmezhető a zárás előtt egy nappal, ezért a finisszázs szót direkt 
illesztettem a címbe. A vendégkönyv használatára utaló feladat is hasznos 
volt, mert a véleményalkotás írásos verziójára ösztönözte a látogatókat. A 
záró alkalom hozta el a legtöbb családot! Közel 40 fő alkotott, gondolkodott 
és tanult Hérics Nándor alkotásai és az azokból kibontakozó feladatok által.

A program sajtóanyaga:
fInISSZáZS avagy KIállÍtáS-BÚcSÚZtató vElEtEK
REÖK GYERÖK KÖR CSALÁDI NAP 3. (ingyenes)
hérics nándor képzőművész A művészet szabaddá tesz c. kiállításán
2018.03.17. szombat, 14.00 óra Időtartam: 14.00-17.00
Célközönség: minden korosztály családjával együtt
Programterv író, foglalkozásvezető: Ale Ildikó festőművész, múzeumpe-

dagógus – REÖK

PlAKÁtoK, EgyRE CSAK PlAKÁtoK II. 
A 2. emeleten lévő kiállítási anyag a művész tervezőgrafikai alkotásait 

mutatja be.
Az előző családi nap utolsó részében az akkori résztvevők a művész és a 

múzeumpedagógus közreműködésével összegezték a profi plakát kompozí-
ciós szempontjait, tervezési folyamatának lépcsőfokait.

A megfigyelési szempontok alapján most egy önálló színes plakát létre-
hozása a cél!

A foglalkoztató teremben és az I. kiállító teremben egyaránt mód lesz a 
megvalósításra.A plakátok elkészültével feltétlenül készítünk egy közös fo-
tót, hogy Hérics Nándor képzőművész is láthassa a szegedi gyerekek, szülők 
plakátjait. A téma a helyszínen hever!
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SUMMa SUMMáRUM
Képeslaptervezés a teljes kiállítási anyag megtekintése nyomán.
Válaszd ki kedvenc hérics nándor művedet, melyet építs be tervezésedbe.
Fogalmazd meg azt a kifejezést, tömör mondatot, amellyel a legteljeseb-

ben foglalhatod össze a mű lényegét!

üZENETEK
A vendégkönyv lapja a kezedben! Írd le véleményed Hérics Nándor tár-

latáról, műveiről, a kiállítás rendezésről és a családi napokon szerzett prog-
ram-élményről.

háRoM a MáSoDIKon
A program végén a résztvevők egy rövid tárlatvezetést tartanak egymás-

nak 3 csoportban a 2. emelet 3 termében. 
A három Hérics Nándor családi napon közel 120 fő vett részt. A program 

hozadéka, hogy mind a szoros családi kötelékben élők, mind az egymást nem 
ismerő emberek az alkotások kapcsán párbeszédbe kezdtek, közösen formál-
tak véleményt, ugyanakkor felvállalták és tiszteletben tartották esetleges el-
térő meglátásaikat. A programválasztással a szülők, nagyszülők a fiatalabb 
generációnak példát szolgáltatnak arról, hogy művészeti tartalmú progra-
mokat személyiségformáló, tudásszerző következménye miatt és a kulturális 
igények kiteljesítésére egyaránt érdemes igénybe venni az egész életen át. 

IRoDaloM

HÉRICS NÁNDOR 
2015 Fotoanalízis – Szoborszintézis 
Hérics Neon Design Kft.
KALMÁR JÁNOS
2012 Szobor a térben 
Kijárat kiadó
POLCZ ALAINE 
1996 A rend és a rendetlenség 
Pont Kiadó, Budapest 
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HEGEDűS ANITA 
PR-referens 

(Móra Ferenc Múzeum, Szeged)

Múzeumok a felsőoktatás szolgálatában

HOGYAN TALÁLHAT EGYMÁSRA A TUDOMÁNYOS 
TANULMÁNYÍRÁS MÓDSZERTANA ÉS 

MUNKÁCSY MIHÁLY?1

Absztrakt
A múzeumok és egyetemek között hosszú idők óta áll fenn együttműködés – ez 
a fajta közös munka azonban sokáig megállt az oktatók, kutatók „cseréjénél”, 
bizonyos szakok hallgatóinak múzeumi kutatásainál. A múzeumot mint tanulá-
si helyszínt, mint az informális tanulás, tárgyalapú tanulás színterét hazánkban 
elvétve használják a különböző egyetemek, főiskolák. Tanulmányunkban egy 
esettanulmányon keresztül szemléltetjük, milyen szokatlannak is minősíthető 
lehetőségek állnak rendelkezésre a múzeumok és felsőoktatási intézmények 
együttműködése tekintetében. A Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtu-
dományi Karának két angol nyelvű, tudományos írással foglalkozó kurzusát 
vontuk be a kísérletbe: a külföldi hallgatók a Móra Ferenc Múzeum állandó 
képzőművészeti kiállítását használták fel módszertani ismereteik bővítéséhez. 
A kezdeményezés sikerrel zárult: a klasszikus festmények (többek között Mun-
kácsy Mihály alkotásai is) segítették a diákok munkáját, így elmondhatjuk, hogy 
nem csak a hagyományosan múzeumokhoz kötődő szakok (pl.: történelem, 
néprajz, régészet, stb.) esetében lehet hasznos tanulási tér a múzeum.

1 Az esettanulmányban ismertetett együttműködés létrejöttét, valamint a tanulmány alapját 
jelentő előadás elkészítéséhez nyújtott segítséget ezúton is köszönöm Dr. Pusztai-Varga Ildi-
kónak, az SZTE-GTK oktatójának, nemzetközi kapcsolatok menedzserének.
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1. BEVEZETÉS

A felsőoktatás és a múzeumok kapcsolata hagyományosan gyümölcsö-
zőnek tekinthető, hiszen hosszú évek, sőt, évszázadok óta zajlik két szféra 
együttműködése. Ez a fajta összekapcsolódás azonban sokáig megmaradt a 
kutatók, oktatók „cseréjének” szintjén. A múzeumot mint kutatási színteret 
használták az egyetemek, főiskolák bizonyos szakjainak hallgatói és oktatói, 
illetve múzeumi kutatók, tudósok tartottak különböző kurzusokat a felsőok-
tatásban. Ez az együttműködés mind a mai napig jelen van a hazai múzeumi 
szférában is, azonban egyre inkább megjelenik az igény főként a múzeumok 
részéről, hogy az egyetemista korosztályt is szélesebb körűen bevonják a mú-
zeumi életbe. Hiszen az egyetemisták az a korcsoport, akik szervezetten már 
nem járnak múzeumba (ellentétben a közoktatással), ugyanakkor egyénileg 
elvétve jelenik meg náluk a múzeumba járás igénye. Ugyanakkor a múzeu-
mok olyan gyűjteményekkel, épületekkel rendelkeznek, olyan kiállításokat 
hívnak életre, melyek nem csak a hagyományosan múzeumi gyűjtemények-
hez kötődő szakok (pl.: történelem, néprajz, régészet, biológia, stb.), hanem 
más típusú képzések hallgatói számára is érdekes, hasznos elméleti és gya-
korlati tudást nyújthatnak. 

A felsőoktatási intézmények és a múzeumok tanulási metódusai között ko-
moly különbségeket figyelhetünk meg. Az egyetemek, főiskolák alapvetően 
formális tanulási térként vannak jelen a hallgatók életében, míg a múzeumok 
– noha szintén alkalmasak a formális szerepre, jóval inkább – az informális 
tanulási tér szerepét töltik be. Ez a fajta kettősség megfelelő alapot nyújthat 
a két szegmens együttműködésének: a múzeumi terek, gyűjtemények, kiál-
lítások informális térként kiváló kiegészítői lehetnek a felsőoktatásban folyó 
formális tanulásnak.

Hazánkban ez a fajta új típusú múzeumi-egyetemi együttműködés még 
igencsak gyermekcipőben jár, azonban egyre több jó gyakorlatot látunk, me-
lyek alkalmasak a kooperációra. Jelen tanulmányunkban egy újfajta múze-
umi-egyetemi együttműködés esetét mutatjuk be, mely 2018. februárjában 
zajlott le Szegeden. A Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kará-
nak két, a tudományos írás módszertanával foglalkozó kurzusát (BSc és MSc) 
kötöttük össze a Móra Ferenc Múzeum állandó képzőművészeti kiállításával. 
A két kurzus hallgatói egy-egy alkalommal vettek részt múzeumi foglalkozá-
son, amelyen a festmények segítségével, egyéni és csapatmunkában végeztek 
el feladatokat, majd kaptak otthoni munkát oktatójuktól. A kezdeményezés 
pozitív tapasztalatokkal zárult, így a jövőben is tervezi a két intézmény ha-
sonló együttműködések életre hívását.
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Tanulmányunkban röviden felvázoljuk a formális, informális tanulási tér-
rel kapcsolatos elméleti alapokat, bemutatjuk a tárgyalapú tanulás legfon-
tosabb ismérveit, a tanulási tapasztalat tulajdonságait, melyek a múzeumi 
tanuláskor megjelenhetnek. Az elméleti áttekintés után ismertetjük a múze-
umi-egyetemi együttműködés résztvevőit, módszertanát, majd pedig részle-
tesen végigvesszük a múzeumban történt tanulási folyamat fázisait. Végül 
szólunk az együttműködés tapasztalatairól, illetve a hosszabb távú eredmé-
nyekről, továbblépési lehetőségekről.

2. TANULÁS A MÚZEUMOKBAN: 
INFORMÁLIS, TÁRGYALAPÚ, TAPASZTALATI

A múzeumi tanulás kapcsán érdemes szólni a formális-informális-nonfor-
mális tanulás hármasáról. Durkó (1999) a formális nevelést „direkt nevelési 
célú intézmények által kezdeményezett, hosszabb időtartamú, meghatáro-
zott norma- és követelménytámasztással, valamint teljesítményértékeléssel 
összekapcsolódó” nevelésnek tekinti (Durkó 1999: 30-31). A nonformális ne-
veléshez „más elsődleges célú, és járulékosan nevelő hatást is kifejtő szerve-
zetek, intézmények által szervezett, hatására ideiglenesebb, nyitott személyi-
ségfejlesztés tartozik” (Durkó 1999: 31), míg az informális neveléshez sorol 
„mindenféle nem céltudatosan szervezett, környezeti hatásra történt spontán 
személyiségformálási válaszreakciót” (Durkó 1999: 31).

A múzeumok, a múzeumi kiállítások és programok főként a nonformális 
és az informális tanulás kategóriáiba illeszthetőek be, tehát a szabad körül-
mények közötti, spontán tanulást és információszerzést, illetve a másféle el-
sődleges célú és járulékos nevelést segítik elő. A közgyűjtemények célja lehet 
az informális tanulási tér-funkció kialakítása és fejlesztése, valamint a köz-
vetlen tanulás lehetőségének biztosítása.

Durkóhoz hasonlóan vélekedik Miotto (2002) is, aki szerint a formális tanu-
lást az oktató irányítja iskolai, tantervi környezetben előre kijelölt eredménnyel, 
míg az informális tanulás megvalósulhat bármilyen környezetben, ahol a tanu-
ló irányíthat. Itt az eredmény nem előre kijelölt, a diák gyakorlati eredménnyel 
gazdagodhat (Miotto 2002, idézi Vásárhelyi 2009: 149). Hasonlóképpen elemzi 
a múzeumi tanulást Hooper-Greenhill (2004), aki szintén úgy gondolja, hogy a 
múzeumok szabadabb, informális tanulási metódusa kevésbé képes konkrétan 
meghatározni a tanulási folyamat eredményét, mert az egyének tanulási visel-
kedése kevéssé megjósolható. Ez azonban nem akadályozó tényező, sőt: ez a 
fajta tanulási metódus motviálóan hathat a tanulókora.
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A múzeumokban tehát a tanuló megválaszthatja, eldöntheti, milyen tu-
dást kíván elsajátítani, a tanulási folyamat közben pedig legtöbbször a ke-
zében van a különböző tanulási döntések meghozásának lehetősége (Clarke 
2001, idézi: Brown 2013). A múzeumok alkalmasak formális és informális ta-
nulási tér szerep-betöltésére is (Speight 2012), így számos célcsoport számára 
megfelelő tanulási lehetőséget kínálhatnak. A múzeumok a 21. században 
egyre inkább felismerik annak fontosságát, hogy olyan programokat, kiállítá-
sokat hívjanak életre, melyek alapvetően beilleszthetőek a hagyományos, for-
mális tanulási keretek közé (főként témakörök tekintetében) (Smith Bautista 
& Balsamo 2013), ugyanakkor a múzeumi keretek megadják a lehetőséget az 
informális jellegű feldolgozási folyamatok lefolytatására is.

A formális, informális, nonformális tanulás tisztázása után térjünk át a 
tárgyalapú tanulás legfontosabb elemeire!

A múzeumok tökéletes helyszínt jelentenek a tárgyalapú tanulás lefolyta-
tásának: nem csak a gyűjteményekben szereplő műtárgyak kapcsán, hanem a 
csapatmunka, a vita, az együtt gondolkodás tekintetében is. Kutatások bizo-
nyítják, hogy azok a közoktatásban tanuló diákok, akik tantermi környezet-
ben kevésbé teljesítenek jól, a múzeumi környezetben (a tapintható, megélhe-
tő tárgyaknak köszönhetően) sokkal jobb eredmények elérésére képesek (Bell 
2011). Ez a jelenség a felsőoktatásra is érvényesíthető: a különböző kurzuso-
kon elsajátított elméleti tudás elmélyítését a múzeumi környezet, a múzeumi 
tárgyak nagyban segítik.

A tárgyakat számtalan módon lehet felhasználni arra, hogy fokozzák és 
elterjesszék a tárgyspecifikus tudást, hogy megkönnyítsék a kommuniká-
ció, a csapatmunka, a gyakorlati és megfigyelési, valamint a rajzolási ké-
pességek megszerzését, illetve az inspiráció kialakulását. A múzeumok és 
az ott található műtárgyak különleges és egyedi lehetőséget biztosítanak az 
interdiszciplináris tanulásra: a gyűjtemények ugyanis a művészet, dizájn, 
építészet, filozófia, idegen nyelvek, történelem és természettudományok 
vizsgálatára, ilyen típusú tudás elsajátítására ösztönzik a hallgatókat. A tár-
gyközpontú tanulási módszer a múzeumok tekintetében napjainkban ismét 
reneszánszát éli: a közgyűjtemények ráébredtek arra, hogy ez a technika 
nagyban segítheti a múzeumokban tárolt tudás feldolgozását, elsajátítását 
(Chatterjee 2011).

S hogy mit tanul egy múzeumi látogató, egy múzeumi órán résztvevő 
hallgató a múzeumokban? Brown (2013) jelöli ki az „Általános Tanulási Ered-
mények” (Generic Learning Outcomes, GMO) öt fő területét a múzeumláto-
gatók tekintetében. A múzeumi tanulás a következő területekre van hatással 
az egyén kapcsán: 
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•	 tudás – megértés, 
•	 képességek, 
•	 attitűdök – értékek, 
•	 élmény – inspiráció – kreativitás, 
•	 tett – viselkedés – fejlődés (Brown 2013).

A tanulási tapasztalat kapcsán Laurillard (2002: 82-90, idézi Brown 2013: 
31) öt különböző típust határozott meg:

•	 részvétel vagy érzékelés (egy olyan tanóra, melyen alapvetően passzí-
van kapja meg a résztvevő az információt),

•	 vizsgálódás vagy felfedezés (egy aktívabb tanulási folyamat, ahol a ta-
nuló dönthet arról, milyen tanulási folyamaton vegyen részt, milyen 
hosszan és milyen sorrendben),

•	 megbeszélés és vita (az egyén megbeszéli, vita tárgyává teszi az ötleteit 
másokkal),

•	 tapasztalatszerzés és készségek alkalmazása,
•	 megfogalmazás és kifejezés (egy új termék létrejöttén keresztüli ötletek).

Ezek mindegyike megjelenik, fellelhető a múzeumok eszköztárában nem 
csak a közoktatással kapcsolatos múzeumpedagógia, hanem a felsőoktatást 
érintő múzeumandragógia tekintetében is.

Összességében elmondható, hogy a múzeumok megfelelő tanulási térnek 
bizonyulnak főként az informális tanulási metódus kapcsán. A felsőoktatás 
tekintetében megfelelő kiegészítői lehetnek a formális kurzusok anyagának, 
nem csak terei és kiállításaik, hanem tárgyaik tekintetében is.

3. A TUDOMÁNYOS ÍRÁS MÓDSZERTANA 
A SZEGEDI MÚZEUMBAN

Tanulmányunk további részében az esettanulmány bemutatását tűzzük ki cé-
lul. Különböző szempontok szerint mutatjuk be a szegedi egyetem és a sze-
gedi múzeum újfajta együttműködésének elemeit, módszereit, eredményeit. 
Az esettanulmány részletes, gyakorlati jellegű bemutatásának célja az, hogy 
az eset egy jó gyakorlatként más múzeumok és felsőoktatási intézmények 
számára is megvalósíthatóvá válhasson.
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3.1. A kiindulási helyzet

Szeged hagyományosan egyetemi város: körülbelül 25 ezer hallgató tanul a 
Szegedi Tudományegyetem valamely karán. A város erőteljes múzeumi hát-
térrel is rendelkezik: a mai Móra Ferenc Múzeum elődje 1883-ban jött létre. 
A két intézmény közel százéves együttműködésének keretében múzeumi 
kutatók tartottak és tartanak mind a mai napig kurzusokat a szegedi egye-
temen, vállalnak szakdolgozati témavezetést, valamint rendszeresen járnak 
egyetemi oktatók a múzeumba kutatás céljából. Bizonyos szakok hallgatói 
szintén rendszeresen megfordulnak a múzeum gyűjteményeiben – főként 
a történelem, néprajz, régészet, biológia szakos hallgatókat sorolhatjuk ide. 
Olyan kezdeményezések is megjelentek az elmúlt években, melyek a múze-
um teljes megismerését teszik lehetővé társadalomtudományi szakról érkező 
hallgatók számára (Kovács-Krassói & Medgyesi 2014). 

Vannak azonban olyan szakok, karok, akik kifejezetten „messzire” állnak 
a múzeumtól: az adott képzések tartalma alapvetően nem illeszthető be a 
múzeumi gyűjtemények témakörébe. Felmerül a kérdés: egy nagy egyetemi 
városban lehet-e keresnie a múzeumoknak az egyetemi együttműködés lehe-
tőségét olyan karok, szakok esetében, melyek nem tartoznak hagyományo-
san a múzeumok, múzeumi gyűjtemények látókörébe? Külföldi esettanul-
mányok, különböző nyugat-európai és amerikai példák (Friedlaender 2013; 
Manfredi & Reynolds 2013; Mackenna & Janssen 2013; Villeneuve et al. 2006; 
Williams 2013; Winstanley 2013)  mutatják, hogy van lehetőség a továbblé-
pésre, az újfajta egyetemi célközönség megszerzésére.

A Móra Ferenc Múzeum és a Szegedi Tudományegyetem bizonyos karai 
között hagyományosan szoros és rendszeres az együttműködés, ugyanakkor 
a múzeum munkatársai nyitottak az újabb karok, szakok múzeumi bevoná-
sára. Ennek apropójának alakult ki az elmúlt években egy jól működő szak-
mai kapcsolat a Gazdaságtudományi Karral, azon belül is az angol nyelven 
zajló Business Administration and Management (BSc, alapszak), valamint 
az International Economy and Business (MSc, mesterszak) képzésekkel. Az 
alapképzésre kizárólag külföldi, a mesterképzésre pedig néhány kivétellel 
csakis külföldi hallgatók járnak. Az együttműködés angol nyelvű tárlatveze-
tésekkel, múzeumandragógiai foglalkozásokkal indult, melyek során az egy-
kori hallgatók megismerték a múzeum néprajzi és képzőművészeti állandó 
kiállítását – s így Szeged történetének fontosabb eseményeit, jelenségeit is.

Az együttműködés 2018 februárjában lépett új szintre: a képzésekért felelős 
oktató tett javaslatot   az újfajta együttműködés elindítására. Az egyetem és a 
múzeum részéről megkezdődött a kollégák közötti egyeztetés: mindkét kép-
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zés esetében a tudományos tanulmányírás módszertani kurzusokhoz (“Eng-
lish for Academic Writing” és „Extended Academic Writing”) kapcsolódóan 
alakították ki a múzeumi órák tartalmát. A kurzusok célja a tudományos írási 
stílus kialakítása;  a szakmai, kutatói, objektív szemlélet kialakítása; felkészí-
tés a szakdolgozat, további tudományos jellegű művek megírására; valamint 
a különböző oktatási háttérrel rendelkező hallgatók fejlesztése.

A múzeumi alkalmak a félév elején kerültek megtartásra, melyek célja az, 
hogy a hallgatók informális tanulási metódus segítségével megismerjék a 
szubjektív és az objektív megfigyelési vizsgálódás különbözőségeit. Különb-
séget tudjanak tenni tény és vélemény, leírás és véleményezés között – ez a 
tudományos írásmód alapvetése, legfontosabb elvárása, melyet főként a kül-
földi hallgatók sok esetben nem látnak át. Az objektív tények–szubjektív né-
zőpontok megkülönböztetésében hívtuk segítségül a Móra Ferenc Múzeum 
képzőművészeti kiállításának festményeit. A díszteremben található kiállítá-
son főként 19. századi, 20. század eleji magyar festők alkotásait mutatják be: a 
két, méretében is legkiemelkedőbb remekmű Munkácsy Mihály Honfoglalá-
sának szín- és szénvázlata, valamint Vágó Pál árvízi festménye. A hallgatók-
nak ebben a kiállítótérben, ezekkel a festményekkel kellett különböző egyéni 
és csoportos feladatokat teljesíteniük az oktató koordinálásával. A két kurzus 
hallgatói 1-1 alkalommal vettek részt a múzeumi órán, 15-20 fős csoportok-
ban. A kurzusokat heterogén hallgatói csoportok alkották: európai, ázsiai, af-
rikai származású diákok vettek részt a múzeumi órákon, akik túlnyomórészt 
minimális mértékben ismerték csak a magyar kultúrát, történelmet. A szerző 
külső megfigyelőként vett részt a múzeumi órákon, az órák menetébe nem 
avatkozott bele.

3.2. A kurzus menete

A külföldi hallgatók nem rendelkeztek előzetes tudással a képzőművészeti 
kiállításról: a cél az volt, hogy „tiszta szemmel” figyeljék meg a különböző 
festmények alakjait. Összesen három feladatot kellett teljesíteniük a diákoknak 
részben egyénileg, részben pedig csoportosan a múzeumban, egy feladatot pe-
dig házi feladatként kellett megoldaniuk. A múzeumi órán okostelefonjaikat 
is használniuk kellett, valamint jegyzeteket készítettek. A múzeumi alkalom 
tanulságait egy tantermi órán is megvitatták az oktatóval és társaikkal.

Első feladatként a hallgatók körbejárták a kiállítást, majd ki kellett válasz-
taniuk bármely festményről egy alakot, akiről fényképet készítettek okoste-
lefonjukkal. Az egyetlen kikötést az jelentette, hogy az alak állat vagy ember 
legyen.
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A második feladat során az objektív leírást gyakorolták a hallgatók: ön-
állóan kellett objektív megállapításokat lapra vetniük az általuk kiválasz-
tott alakról. Ezek után kis csoportokban járták körbe a kiállítást, mely során 
mindegyik hallgatónak meg kellett osztania társaival az objektív mondatait 
az adott alak előtt állva. A társak pedig értékelték a mondatokat és jelezték, 
ha valamelyik objektív gondolatba szubjektív elem vegyült, majd azt a mon-
datot a hallgató kihúzta jegyzetéből.

Ezt követően ismét egyénileg sétáltak vissza a hallgatók a festményükhöz 
és ezúttal szubjektív gondolatokat vetettek papírra a kiválasztott alak kap-
csán: véleményezést várt az oktató a hallgatóktól, az alakot kellett értékelni 
szubjektívan megállapított gondolatokkal. Emellett pedig címet kellett adni-
uk az általuk választott festményeknek. Az egyéni munka után ismét kiscso-
portos módon értékelték egymást a hallgatók. A munka során izgalmas cí-
mek születtek a festmények történeti hátterét nem ismerő külföldi hallgatók 
tollából. Munkácsy Honfoglalásának hallgatói címei például: ‘A lovag’, ‘Sza-
badságot a lónak!’; vagy Benczúr Gyula Mátyás királyt és Beatrix királynőt 
ábrázoló festményének címjavaslata: ‘Csinos fiatal férfi’.

Utolsó, otthoni feladatként a hallgatóknak el kellett küldeniük az oktató-
nak a kiválasztott alakról készült fotót, valamint a jegyzeteiket és a címadást. 
Az oktató azután egyenként értékelte és kijavította a leadott írásokat, s ezeket 
elemezték tantermi keretek között.

3.3. A kurzus tanulságai

A múzeumi órák fontos tapasztalatokat nyújtanak nem csak a kurzus ered-
ményeinek tekintetében, hanem a közvetett tanulságok kapcsán is.

A múzeumi órák egyik legfontosabb tanulsága, hogy ezek az alkalmak 
megfelelőek lehetnek külföldi hallgatók bevonására, illetve heterogén hall-
gatói csoportok megszólítására. A kurzusok hallgatói számtalan országból 
érkeztek a magyarországi képzésre: nem csak európai, hanem afrikai, ázsiai 
országokból is. A múzeumi közeg alkalmas volt ezeknek a hallgatóknak a 
bevonására, izgalmas, érdekes, informális tanulási metódus lefolytatására. 
Egyúttal pedig betekintést nyerhettek a magyar kultúrába, képzőművészetbe 
a festményekkel kapcsolatos feladatokon keresztül.

A hallgatói visszajelzések alapján elmondható, hogy jól érezték magukat 
a múzeumban, érdekesnek tartották a múzeumi teret és feladatokat, izgal-
masnak ítélték meg az órai munkát. A későbbi oktatói visszajelzés alapján 
kitűnik, hogy alapvetően sikerült elérni a kurzus egyik alapvető célját: a tu-
dományos (objektív) írás és a véleményműfajok (szubjektív) közötti legfonto-
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sabb különbségeket alapvetően megértették a hallgatók és ebben a szokatlan 
formában sajátították el a tudományos írásmód alapvetését.

A kezdeményezés azt is bizonyította, hogy nyitott oktatói hozzáállás és szin-
tén nyitott múzeumi befogadás esetén milyen könnyen létre lehet hozni gyü-
mölcsöző együttműködéseket. Az esettanulmányban bemutatott módszer egy-
szerűsége, minimális eszközigénye jól mutatja, hogy a meglévő kiállításokat, 
múzeumi gyűjteményeket sokféle módon és megközelítéssel lehet sikeresen 
alkalmazni múzeumandragógiai munka során. Szintén fontos kiemelni, hogy 
az egyetemekkel, főiskolákkal folyamatosan keresni kell az együttműködési 
lehetőségeket: egy-egy sikeres tárlatvezetés vagy hagyományos múzeumand-
ragógiai foglalkozás bizalmat kelthet az egyetemi oktatókban, akik a közös 
élményekre, oktatási sikerekre alapozva továbbgondolják a múzeumi együtt-
működés lehetőségeit és ők jelentkeznek újabb együttműködési javaslatokkal. 
A tanulmányban bemutatott eset alapját ugyanis korábbi évek tárlatvezetései, 
múzeumandragógiai foglalkozásai adták. Mindemellett pedig természetesen 
fontos a személyes kapcsolattartás: a múzeumi lehetőségekre nyitott oktatók 
és a múzeumi munkatársak, múzeumandragógusok között.

A múzeumi órák bizonyították, hogy ezzel az újszerű módszertani meg-
oldással nem csak a hagyományosan múzeumokhoz kötődő szakok, karok 
hallgatóinak kínálhatnak a múzeumok tanulási lehetőséget. A múzeumi szfé-
rától alapvetően távol álló gazdaságtudományi terület kapcsán is lehetőség 
nyílik arra, hogy klasszikus múzeumi gyűjtemények, kiállítások segítsék az 
oktatói munkát, színesítsék a tantermi oktatást. Érdemes tehát múzeumi ol-
dalról olyan karokkal, intézetekkel, tanszékekkel is keresni a kapcsolatot, 
akikkel ezeddig a múzeumok nem találták a közös pontokat.

4. ÖSSZEFOGLALÁS

Tanulmányunkban elméleti és gyakorlati szempontból kívántuk megvizsgál-
ni a múzeumandragógia egy fontos szegletét: a felsőoktatási intézményekkel 
történő együttműködést. A múzeumok megfelelő teret biztosítanak az infor-
mális, nonformális tanulásnak, valamint a tárgyalapú tanulásnak is, mely 
megfelelő kiegészítője lehet az egyetemi, főiskolai tantermi óráknak.

Esettanulmányunkban egy szegedi jó gyakorlatot mutattunk be: a Szege-
di Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kara és a Móra Ferenc Múzeum 
együttműködése megmutatta, hogy a hagyományosan nem múzeumokhoz 
kötődő szakok esetében is van lehetőség a múzeumi-egyetemi együttműködé-
sek kialakítására. A tudományos írásmóddal kapcsolatos kurzusok múzeumi 
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alkalmai megmutatták, hogy a múzeumi óra képes hatékonyan működni he-
terogén hallgatói csoportok esetében, illetve szintén kiderült, hogy a kurzus 
céljainak eléréséhez is hozzá tud járulni. A hallgatók érdekesnek, izgalmasnak 
tartották a múzeumi alkalmat, közelebb kerültek a magyar kultúrához és kép-
zőművészethez a festményekkel kapcsolatos feladatoknak köszönhetően.

Az együttműködést szélesebben értelmezve elmondhatjuk, hogy a főisko-
lával, egyetemmel rendelkező városokban működő múzeumoknak érdemes 
folyamatosan keresni az együttműködési lehetőségeket az adott felsőoktatási 
intézmény különböző karaival, képzéseivel. Egy-egy kiajánlott, egyetemis-
táknak szóló tárlatvezetés, egy-egy rendhagyó múzeumandragógiai foglal-
kozás sikere, élménye olyan nyomot hagyhat az oktatókban, mely hatására a 
későbbiekben akár egyetemi kezdeményezésre is kialakulhatnak együttmű-
ködések, jó gyakorlatok az egyetemek/főiskolák és múzeumok között.

1. Kurzus 
a díszteremben

2. Fotó készül 
Mátyásról és 
Beatrixről
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3. Telefonról papírra

4. Hallgatók Munkácsy Honfoglalásának színvázlata előtt
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KODOLÁNYI JUDIT
múzeumpedagógus

(Petőfi Irodalmi Múzeum)

A Petőfi Irodalmi Múzeum és 
a pedagógusok együttműködési stratégiái

Absztrakt:
A Petőfi Irodalmi Múzeum múzeumpedagógiai programjában fontos 
feladatnak tekinti a fiatal felnőttek tudatos múzeumlátogatóvá nevelé-
sét, nemcsak mint befogadó közönségét, hanem mint a programokat és 
a múzeummal kapcsolatos tartalmakat tevékenyen alakító tényezőét. 
Egy a PIM-ben 2017 őszén elvégzett kutatás azt vizsgálta, milyen mód-
szerekkel dolgoznak azok a magyartanárok, akik ezt a réteget a köz-
oktatás keretei között tanítják, hogyan, milyen stratégiával próbálják 
meg, ha megpróbálják a múzeumi programokba bevonni őket, hogyan 
képzelik el a közoktatás és a múzeumpedagógia kapcsolatát, és ezen 
keresztül a diákok önálló irodalmi érdeklődésének orientálását. Az 
előadás e kutatás eredményeit és konzekvenciáit mutatja be.

Napjainkban a múzeumok egyre fontosabb szerepet töltenek be a kultúra-
közvetítésben, változó társadalmunkban egyre újabb kihívásoknak kell meg-
felelniük, egyre sokrétűbb palettáját kell felmutatniuk a programoknak. A 21. 
század múzeumának deklarált feladata a hagyományos múzeumi funkciók 
– gyűjtés, konzerválás, bemutatás – mellett, hogy érzékenyen reagáljanak a 
társadalmi problémákra, kövessék közösségük és közönségük alakulásait.1 
E feladatok egy nem elhanyagolható szegmense a közoktatással való folya-
matos kapcsolattartás és együttműködés. 

Bár a köznevelési törvény is szabályozza a közoktatás és a múzeum kap-
csolatát,2 és egyre több szakirodalom és jó gyakorlat foglalkozik a múzeu-

1 2011. évi CXC. törvény a köznevelésről, http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=139880, 
2018. 07.16.
2 Németh P. Andrea, A múzeumlátogatás jogi szabályozottsága a közoktatási területen. In: Múze-
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mi tanulással és a fiatalok múzeumi tevékenységi körbe vonásával, a terület 
problémái, működése, gyakorlati módszertana részben még mindig feltárat-
lan, folyton változó és új kihívásokat elénk állító területnek számít a magyar 
muzeológia és pedagógia viszonyai között. Tapasztalataink szerint ma Ma-
gyarországon a legtöbb diák szervezett keretek között, általában iskolai cso-
porttal jut el a múzeumi intézménybe. Rendszeres látogatásaik a közoktatás 
évei alatt azonban nem jelentenek garanciát arra, hogy később önálló múze-
umhasználó válik belőlük. A kultúra múzeumok által közvetített elemei nem 
válnak életük alkotó részeivé. Azt tapasztaljuk, hogy a diákok elhagyva az 
iskolát már nem járnak többet múzeumba, hiába volt az esetleg körültekintő, 
alapos, rendszeres múzeumlátogatás, elveszítjük őket.

Ezért fontos, hogy még a közoktatás keretei között, azokban az években, 
amíg szervezetten látogatják a múzeumi intézményt, megtapasztalják, hogy a 
múzeum a saját önkifejezésüknek a terepe lehet, egy tér, amelyet nem pusztán 
befogadókként élnek meg, hanem maguk alakíthatnak is, nem csak a kiállítá-
sok, múzeumpedagógiai foglalkozások, hanem egyéb rendezvények, progra-
mok, projektek alkalmával. Ha ezt sikerülne elérni, a múzeum a fiatalok életé-
ben továbbra is, az iskolát elhagyva is fontos kultúraformáló szerepet töltene 
be. E cél elérése számos tényezőn múlik, melyben olyan elemek is szerepet 
játszanak, mint a gyermekek egyéni szociokulturális háttere, személyiségvo-
násaik, fejlődéspszichológiájuk. E tényezők egy részének befolyásolása messze 
túlmutat rajtunk, szükségszerűen fel kell tennünk azonban a kérdést, mit tehet 
a múzeum és mit tehet a pedagógus a helyzet befolyásolása érdekében.

A közoktatás és múzeum kapcsolatával behatóan foglalkozott több koráb-
bi kutatás is, 3 amelyek eredményei azt bizonyítják, hogy fontos a két terület 
szakembereinek rendszeres kommunikációja és tevékenységük összehango-
lása. Ugyanakkor a kérdés újra feltevése, az esetlegesen megváltozott helyzet 
újabb vizsgálata, vagy bizonyos jellemző helyzetek felmérése további tanul-
ságokkal szolgálhat.

A Petőfi Irodalmi Múzeum (PIM) Múzeumpedagógiai és Felnőttképzé-
si Főosztályának munkáját nap mint nap meghatározzák a közoktatás és a 

um és iskola 2009. Múzeumok a közoktatás szolgálatában. Kutatási jelentés. Szerk. Vásárhelyi Tamás. 
Szabadtéri Néprajzi Múzeum Oktatási és Képzési Központ, Szentendre. 20.
3 Bárd Edit, Országos felmérés az iskolák múzeumhasználatáról. In: Múzeum és iskola 2009. Mú-
zeumok a közoktatás szolgálatában. Kutatási jelentés. Szerk. Vásárhelyi Tamás. Múzeumi iránytű 3. 
Szabadtéri Néprajzi Múzeum Oktatási és Képzési Központ, Szentendre. 40-59.
Élmény és tudás. Múzeumi szakemberek a közoktatás szolgálatában. Kutatási jelentés. Szerk. 
Dr. Bereczki Ibolya, Sághi Ilona. Múzeumi Iránytű 4. Szabadtéri Néprajzi Múzeum, Múzeumi 
Oktatási és Képzési Központ, Szentendre, 2010.
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múzeumpedagógia együttműködésének gyakorlati lehetőségei és problé-
mái. Azonban múzeumi dolgozóként, múzeumpedagóusként ritkán látha-
tunk bele a diákok iskolai életébe és felkészülésébe, kevéssé ismerjük tevé-
kenységünk iskolai szaktanárok felőli oldalát. Feltevésem az volt, hogy egy 
a közoktatásban tanító pedagógusok körében elvégzett gyakorlati felmérés 
segítségével jobb rálátást nyerhetünk erre, a számunkra nem pontosan fel-
derített területre. A pedagógusok múzeumunkhoz való attitűdjének, múze-
umlátogatói gyakorlatának, problémáinak és igényeinek felderítésével olyan 
információkhoz juthatunk, amelyeket azután mindennapi munkánkban és a 
közép és hosszú távú tervezésben is hasznosítani tudunk.

E kérdésekre választ keresve zajlott le az a kutatás, amely e tanulmány 
alapját képezi. A kutatás módszere kérdőíves vizsgálat volt, amelyet peda-
gógusok körében végeztem el 2017 őszén, középpontjában pedig a pedagó-
gusok múzeumhasználathoz való viszonya állt. Azt vizsgálta, hogy a köz-
oktatás keretei között dolgozó magyartanárok hogyan, milyen stratégiával 
próbálják meg (ha megpróbálják) a múzeumi programokba bevonni a diáko-
kat, hogyan képzelik el a közoktatás és a múzeumpedagógia kapcsolatát, és 
ezen keresztül a diákok önálló irodalmi érdeklődésének orientálását, hogyan 
tudják hasznosítani a múzeumpedagógia által kínált programokat saját ok-
tatási céljaik szolgálatában, mennyire nyitottak a múzeumok felől érkező, a 
két szakma és e közös terület fejlesztésére irányuló kezdeményezésekre. Je-
len tanulmányban e vizsgálat eredményeit szeretném röviden összefoglalni, 
különös hangsúlyt fektetve arra a kérdésre, hogy a pedagógusok mennyire 
tartják fontosnak a fiatal felnőttek önálló múzeumhasználóvá válását.

A KUTATÁS

A fent vázolt kérdések pontos feltárása természetesen egy széles körben el-
végzett, az egész múzeumi szférára vonatkozó vizsgálattal történhetett volna 
meg. Mivel minderre az adott körülmények között nem volt mód, valamint 
tevékenységünk szempontjából a kifejezetten a PIM-re vonatkozó kérdések 
több információval szolgáltak, a kutatást leszűkítettem a Petőfi Irodalmi Mú-
zeum és az ide látogató pedagógusok viszonyára. A felmérést pedagógusok 
körében végeztem el, azonban a dolgozat kereteit és a vizsgálat tárgyát szem 
előtt tartva elsősorban olyan pedagógusokra koncentráltam, akik már vala-
milyen módon kapcsolatba kerültek a PIM-mel.

Kezdetben a szándékom az volt, hogy kizárólag középiskolában és 
szakgimnáziumban tanító pedagógusokkal töltettem ki a kérdőívet, hiszen 
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ők azok, akik a közoktatásból kilépő, hamarosan önálló kultúrafogyasztóvá 
váló diákokkal tartják a kapcsolatot. Azonban a mintának ez a szűkítése vé-
gül nem történt meg. Egyfelől olyan gyakorlati okok miatt, mint a kérdőív 
kitöltés körülményei, amelyek alkalmával nem volt módom szelektálni és 
kiválasztani a válaszadókat. Másfelől abból a megfontolásból, hogy a közép-
iskolában vagy szakgimnáziumban való oktatás nem jelenti egyben azt is, 
hogy a pedagógus 11-12. évfolyamot is tanít, ezt viszont körülményesen lehe-
tett volna szelektálni. Harmadrészt elvi megokolás miatt, hiszen az általános 
iskola felső tagozatán vagy akár a középiskola alsóbb évfolyamain tanító pe-
dagógusok egyaránt részesei lehetnek a kultúraközvetítésnek, a kultúrahasz-
nálatra való nevelésnek, amely nem korlátozódik az oktatás utolsó évfolya-
maira, hanem mintegy folyamatként van jelen az iskolai tanulás évei alatt. 4

Kutatási módszerként kérdőíves lekérdezést alkalmaztam. A két és fél ol-
dalas, két szekcióból és összesen 17, változatos típusú kérdésből álló kérdőív 
célcsoportját a pedagógusok, ezen belül magyartanárok alkották. A mintavé-
tel helye a PIM volt. A mintavétel nem véletlenszerűen zajlott, mivel a kérdő-
ívet olyan válaszadókkal töltettem ki, akik ellátogattak a PIM-be. A kitöltött 
kérdőívet akkor is értékelhetőnek minősítettem, ha a válaszadó egyes kérdé-
seket kihagyott vagy nem értékelhető választ adott rájuk. Az értékelhetőség 
kritériuma az I. szekció első három kérdésének kitöltése, és még legalább to-
vábbi három kérdésre való válaszadás volt. A mintavétel során 41 kérdőívet 
sikerült értékelhetően kitöltetni.

A kérdőívet két szekcióra osztottam. A 7 kérdésből álló első szekció (I.) célja 
a válaszadó pozícionálása volt, így az ő személyére, körülményeire, PIM-hez 
való viszonyára kérdeztem rá benne A kérdőív második szekciója (II.) tíz kér-
désből állt és kifejezetten arra koncentrált, hogyan látják a pedagógusok a PIM 
múzeumpedagógiai programját, mennyire ismertek, népszerűek azok a körük-
ben, mennyire tartják azokat használhatónak és mire használják őket leginkább. 

A VÁLASZADÓK

A hét kérdésből álló első szekció első négy kérdése a válaszadóra vonatkozó 
információkra, a tanítási tevékenységre és annak körülményeire kérdezett rá. 
Az első kettő zárt (Milyen típusú iskolában tanít? Hol van az iskola, ahol tanít), 
míg a második kettő nyitott típusú kérdés volt (Milyen tárgyat tanít az adott 

4 A kérdőív a tanulmány végén elhelyezett 1. számú mellékletben tekinthető meg.
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iskolában? Hány éve van a tanári pályán?). A szekció második szakaszának fó-
kuszában (5-7. kérdések) a PIM-hez való viszony állt (Járt már a PIM-ben? 
Mennyire ismeri a PIM-et? Hogyan tájékozódik a PIM programjairól?). A válasza-
dási lehetőség minden esetben zárt volt, bár a harmadik kérdésnél volt egy 
„egyéb” válaszokat megengedő rovat.

Az első szekció válaszainak elemzése során kiderült, hogy a tanárok legna-
gyobb része négyosztályos gimnáziumban tanít, de majdnem ugyanezt az ér-
téket érte el az általános iskolás (felső tagozatos) tanárok és a szakgimnázium-
ban tanítók aránya. Azok a tanárok, akik a közoktatás utolsó négy évfolyamán 
tanítanak, többségben voltak azokkal szemben, akik az 5-8. évfolyamokat vagy 
azokat is tanítják, hiszen a gimnáziumi és szakgimnáziumi tanárok aránya ösz-
szesen 53%-ot tett ki. A válaszadók között erősen dominált a fővárosi jelenlét, 
hiszen a 68%-át teszi ki az egésznek. A megkérdezettek 93%-a magyar nyelv és 
irodalmat tanít az iskolájában, és ezek valamivel kevesebb, mint fele csak azt. 
A megkérdezettek csupán 7%-a tanít más tárgyat, e három válaszadó a törté-
nelem, földrajz és könyvtári ismeretek tárgyakat jelölte meg szakterületeként. 

A PEDAGÓGUSOK ÉS 
A MÚZEUMPEDAGÓGIA VISZONYA

A II. szekció kérdéseivel a pedagógus PIM-hez kötődő konkrét tapasztalatait 
és elvárásait állítottam fókuszba. Rákérdeztem az egyes foglalkozástípusok 
népszerűségére, a tanárok attitűdjére a diákok múzeumlátogatásával kapcso-
latban, és arra, hogyan tudja beilleszteni a pedagógus a múzeumi kínálatot a 
tanított anyagba. Az 1. és a 10. kérdés zárt volt, a 4. és 5. metrikus, a 2., 6., 7., 
8. és 9. nyitott kérdésekre pedig szöveges választ vártam. 

A tanárok elégedettsége és a diákok nyitottsága

A II.1. kérdésben arra kerestem a választ, vajon hogyan látják a pedagógusok 
a diákok attitűdjét a múzeumi programokkal kapcsolatban és ők maguk ho-
gyan viszonyulnak ugyanezekhez a lehetőségekhez. A múzeumi programle-
hetőségek felsorolásában nem konkrét foglalkozáscímeket, kiállításokat vagy 
programokat emeltem be, hanem munkaformákat és kategóriákat adtam 
meg, mivel általánosságban szerettem volna megismerni a véleményüket a 
lehetőségekről. Az egyes programfajták értékelését ötfokozatú skálán kellett 
megadni. A II.1. táblázat kiértékelése az 1. ábrán látható. A grafikonok az egy 
kérdésre adott összes válasz átlagát mutatják.
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Módszertanilag talán nem egyértelmű, hogy a két oszlop eredményeit (di-
ákok nyitottsága és tanárok elégedettsége) miért ábrázoltam egymás mellett, 
egy grafikonban. Az elemzés során úgy gondolkodtam, hogy mivel mindkét 
érték megadása a pedagógusok szubjektív megítélésén múlik, valójában az 
első részkérdés (Mennyire nyitottak a diákok?) sem feltétlenül a diákok tényle-
ges nyitottságát, mint inkább a pedagógus attitűdjét méri. A két részkérdés 
eredményeinek összevetése pedig mindenképpen érdekes lehet. Jól látható, 
hogy a két oszlop értékei viszonylag szorosan követik egymást, tehát a diá-
kok nyitottságának pozitívabb megítélése a tanárok magasabb elégedettségi 
szintjével járt együtt. A diákok nyitottsága minden esetben elmarad a tanárok 
elégedettsége mögött, de a különbség 0,3 és 0,7 között mozog az 5 fokozatú 
skálán. Ugyanakkor nem egyértelmű, hogy a két érték közötti látható ösz-
szefüggés hátterében milyen viszony áll, vajon van-e és ha van, milyen irá-
nyú ok-okozati összefüggés közöttük. Egy – témánk szempontjából éppen az 
egyik legfontosabb – kérdésnél van csupán jelentős különbség (2,4) a két érték 
között, ez pedig az önálló múzeumlátogatás programja. A tanárok megítélése 
szerint tehát a diákok szinte egyáltalán nem nyitottak önálló múzeumlátoga-
tásra (míg a pedagógusok maguk kedvelik az ilyen típusú programot is.). Ez 
a későbbi önálló múzeumhasználat szempontjából lényeges eredmény. 

Fontos viszont megemlíteni, hogy a táblázat nem minden oszlopát és so-
rát töltötte ki mindenki. Egyes válaszok kimaradtak attól függően, hogy a 
válaszadónak miről volt tapasztalata vagy melyik területről érezte úgy, hogy 
nincs rálátása és nem tud kompetens véleményt alkotni róla. Előfordult nem 
egy válaszadó, aki nemcsak kihagyta az egyes sorokat a táblázatban, hanem 
írásban meg is jegyezte mellette, hogy „nem ismerem ezeket a lehetőségeket” 
vagy „nincs tapasztalatom”. Az átlagok tehát a válaszadók arányát mutatják, 
nem számítva a nem értékelhető eseteket. A megadott múzeumlátogatási le-
hetőségek mentén lefelé haladva csökkenő tendencia érvényesült a válasza-
dásban, tehát míg az egyéni látogatásról, csoportos múzeumpedagógiai fog-
lalkozásról, tárlatvezetésről a legtöbb válaszadónak volt véleménye, addig 
az Iskolai Közösségi Szolgálat lehetőségénél csak 17 és 13, a projekt szintű 
együttműködésnél csak 19 és 17, a diákok önkéntes tevékenységénél csak 16 
és 11 válasz született a két oszlopban. Emellett az IKSz és az önkéntesség vi-
szonylagos népszerűtlenségét mutatja az is, hogy ez a két programlehetőség 
kapott szignifikánsan negatívabb megítélést (3,2 – 3.9 és 3 – 3,6).

Érdekes továbbá, hogy a feladatlappal segített múzeumpedagógiai láto-
gatás kapta a legjobb megítélést (4,2 – 4,5). A PIM múzeumpedagógiájának 
honlapján találhatók letölthető feladatlapok, azonban ezek többnyire csak az 
állandó kiállításhoz kapcsolódnak. Feltételezhető tehát, hogy a tanárok saját 
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maguk által készített feladatlappal segítik a kiállítás látogatást, és úgy ítélik 
meg, hogy ez a diákoknak és nekik maguknak is a legkellemesebb és leghasz-
nosabb múzeumi tanulási forma. Az értékelésben a második helyen egymás-
hoz elég közel található a csoportos látogatásnak a többi lehetősége is (tanári 
vezetés, múzeumpedagógiai foglalkozás) és a kiállításon kívüli program is.

A II. szekció 4. és 5. kérdéseinél a pedagógust arra kértem, hogy 5 fokozatú 
skálán értékelje a csoportos és önálló múzeumlátogatás fontosságát. A II. 4. és 
5. kérdés (Mennyire tartja fontosnak, hogy diákjai szervezetten látogassák a PIM-et?, 
Mennyire tartja fontosnak, hogy diákjai egyénileg látogassák a PIM-et?) válaszait a 2. 
ábrán látható grafikon elemzi. A válaszadások összehasonlításánál különösen 
kíváncsi voltam a két érték különbségeire. Döntő szempont ugyanis, hogy a ta-
nár saját tevékenységéhez és napi tanítási munkájához használja a múzeumot, 
vagy egyben figyelmet fordít arra is, hogy önálló múzeumhasználókat nevel-
jen. A különbségek a grafikonon is láthatók, a szürke színnel jelölt második 
kérdésre jelentősen több nem vagy közömbös válasz érkezett, míg a csoportos 
múzeumlátogatást a pedagógusok legnagyobb hányada fontosnak tartotta.

Hogyan segítheti a tanári munkát a múzeum?

A II.10. kérdésben (Mit vár egy országos irodalmi múzeumtól, miben segítheti a ta-
nári munkát a múzeumi tevékenység?) azokat a lehetőségeket soroltam fel, ame-
lyeket jelenleg a PIM és azon belül a PIM múzeumpedagógiája kínál a tanárok-
nak, diákoknak vagy általában a látogatóknak. Bár ezek mindegyike jelen van 
a kínálatban, van köztük viszonylag új, a látogatók egy része előtt ismeretlen 
vagy kifejezetten bizonyos célcsoportnak tervezett program. A válaszadások-
ból világosan kirajzolódott, hogy melyek azok a lehetőségek, amelyeket nem 
vagy kevéssé ismernek és használnak a célcsoport tagjai, és melyek szorulnak 
még fejlesztésre. A lehetőségek közül egyszerre többet is meg lehetett jelölni.

Az írókhoz és témakörökhöz kapcsolódó foglalkozások széles palettája 
választható a PIM kínálatából, azonban letölthető feladatlapot például nem 
tudunk minden egyes kiállításhoz és korosztálynak kínálni. Az IKSZ-es, ön-
kéntes tevékenység és az egyszeri programok leginkább azok számára jelen-
tenek valódi lehetőséget, akik a fővárosban élnek és tanulnak. Hosszabb távú 
projekteket a múzeumpedagógia több iskolával is visz, azonban ezen iskolák 
köre még viszonylag kicsi.

A 3. ábra grafikonjáról leolvasható, hogy a tanárok leginkább az egyes írók 
életművének tanításában számítanak a PIM segítségére, tehát leginkább a ta-
nítási anyag kiegészítéseként képzelik el a múzeumlátogatást. Ugyanakkor fel-
tűnően sok megjelölést kapott az «Író-olvasó találkozók, koncertek, beszélge-
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tések szervezésével» lehetőség is, amely utalhat arra, hogy a diákok személyes 
és élményszerű programon való részvétele, ha nem is szorosan a tananyag ré-
szeként, de hozzájárulhat a tanári munka sikerességéhez. A letölthető anyagok 
népszerűsége is magas, ahogy ezzel párhuzamba vonhatóan korábban, a II.1. 
kérdés válaszaiban már feltűnt a feladatlappal segített múzeumlátogatás igé-
nye is. E két adat azt a következtetést implikálhatja, hogy a tanárok igénylik 
a múzeum és a múzeumpedagógus segítségét és segédanyagait a látogatásra 
való felkészüléshez, azonban magát a kiállítást is szívesen mutatják meg ma-
guk a diákoknak. Talán ennek a jelenségnek a része az is, hogy a «Tovább-
képzéssel» lehetőség is viszonylag sok megjelölést kapott, hiszen az a tanár, 
aki a múzeumpedagógiához továbbképzések során közelebb tud kerülni, na-
gyobb magabiztossággal építi be a múzeumlátogatást a munkájába vagy akár 
nagyobb sikerrel vezetheti maga a múzeumi foglalkozásokat.

Szintén viszonylag jó eredménnyel végzett az egyes művekhez és temati-
kákhoz kapcsolódó múzeumi segítség. A sorban negyedikként („Diákoknak 
szervezett előadásokkal, eseményekkel”) és 7. helyen („Diákoknak szóló kiál-
lításon kívüli programokkal”) megjelölt lehetőségnek viszonylag sok átfedé-
se volt az elég sok megjelölést kapó, 6. helyen álló lehetőséggel. Emiatt nehéz 
megítélni, hogy az átfedés miatt vagy valami egyéb okból kaptak viszonylag 
kevesebb megjelölést. Ezek mellett az önkéntes és IKSz-es tevékenység és a 
hosszabb távú együttműködés kapott kevesebb megjelölést. 

Szöveges válaszok értékelése

A II. szekció 6., 8. és 9. kérdéseinél a diákok motiválásának módszereiről, a 
múzeum és tanár együttműködéseinek lehetőségeiről szerettem volna többet 
megtudni. A II.6. kérdésben (Mivel szokta motiválni a diákjait a múzeumlátoga-
tásra?) a 37 válaszadóból 13 említette valamilyen formában a múzeumláto-
gatásra való előzetes felkészülést vagy annak beépítését a tanult anyagba. 
Ugyanennyien a múzeumlátogatást mint változatosságot, az iskolai keretek 
közül való kiszakadást vagy a tananyag új szemléletének felfedezését te-
kintették motiváló tényezőnek, míg körülbelül ugyanennyien utaltak olyan 
gyakorlati motiváló tényezőkre, mint hogy „jobban megy majd az érettségi” 
vagy a megszerezhető jó érdemjegy ígérete.

A II.8. kérdésre (Hogyan és mikor tudja saját tanítási tevékenységéhez kötődően jól 
felhasználni a múzeumlátogatást?) 35 válasz érkezett. Ebből 24 válaszadó a kifejezet-
ten tananyaghoz kapcsolódva képzeli el a múzeum szerepét. 7 válaszadó említet-
te, hogy azért nem tudja gyakran beépíteni a múzeumlátogatást, mert szervezési 
nehézségei vannak, többnyire az órák kötöttsége vagy a vidéki elhelyezkedés mi-
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att. 2 válaszadó esetében merült fel a projekt mint kapcsolódási pont. 3 válaszadó 
szerint lehetséges a múzeumhasználat szélesebb körű beépítése, az ő esetükben a 
„céltól függ” és „alkalomszerűen különbözik” válaszokat kaptam.

A II.9. kérdéssel (Hogyan tudná elképzelni az iskola és a múzeum közötti hosszú 
távú együttműködést?) arra szerettem volna ráirányítani a figyelmet, hogy múze-
um és iskola/pedagógus kapcsolata nem csak alkalomszerű lehet. A kapott 27 
válaszból 6 említette a kapcsolattartás fontosságát, akár a PIM programjainak 
jobb és folyamatos kommunikációját, akár a múzeumpedagógusok személyes 
kapcsolattartását iskolákkal és tanárokkal, akár az elkövetkező lehetőségekről 
való proaktív tájékoztatást értve ez alatt. A válaszadók közül szintén 6 említette 
a közös projektekben való együttműködést, és 6 a foglalkozások tematikájának 
vagy módszertanának bővítését (például «stílusirányzatok bemutatása játéko-
san» vagy «diákok produktivitásának hangsúlyosabb bevonása»). 5 válaszadó 
esetében a szervezési szempontok kerültek előtérbe. A válaszaikból kiderült, 
hogy ők vidéki iskolákból érkeztek, és nincsen lehetőségük rendszeres látoga-
tásokra. Az ő esetükben a diákok ingyenes belépése vagy a látogatás pályázati 
támogatása jelentene sokat azért, mert «jó lenne, ha minden tanuló eljutna ide».

A VIZSGÁLAT TANULSÁGAI ÉS 
A KÖVETENDŐ STRATÉGIA

Kommunikáció

A vizsgálat tanulságai között tehát az egyik az, hogy bár az elmúlt időszak-
ban még nagyobb hangsúlyt fektettünk a PIM múzeumpedagógiája és a pe-
dagógusok/potenciális közönség kommunikációjára, ezt még lehet tovább 
fejleszteni. Még mindig nem értünk el mindenkit, aki egyébként nyitott lenne 
a programjainkra, vagy nem megfelelő módon szólítottuk meg őket. Ezzel az 
eredménnyel egy tíz évvel korábban, 2007/2008-ban hasonló témában (múze-
umok és iskolák kapcsolata) készített vizsgálat is párhuzamos eredményeket 
mutat.5 A véletlenszerű mintavétellel 48 válaszadó iskolát felmérő vizsgálat 
szerint a problémák közül a válaszadók leginkább az iskola és múzeum kö-
zötti információáramlás hiányosságát emelték ki.6

5 Bárd Edit, Országos felmérés az iskolák múzeumhasználatáról. In: Múzeum és iskola 2009. Mú-
zeumok a közoktatás szolgálatában. Kutatási jelentés. Szerk. Vásárhelyi Tamás. Múzeumi iránytű 3. 
Szabadtéri Néprajzi Múzeum Oktatási és Képzési Központ, Szentendre. 40-59.
6 Bárd Edit, 2009. 45. p.



378

Személyesség

A kommunikáció egyik fontos összetevője a folyamatosság. A PIM-ben a 2017 
elején indított hírlevél, a jelenlét a közösségi oldalakon és a honlap folyama-
tos fejlesztése ezt a rendszeres, de nem tolakodó kapcsolattartást szolgálja. 
Segítségükkel nem csak híreink és újításaink tudják elérni a célcsoportjukat, 
hanem interaktív kommunikációba is kezdhetünk velük az őket foglalkoz-
tató kérdésekről. Több válaszadó szöveges értékelésében is felmerült vala-
milyen módon a személyes kapcsolat, mint az együttműködést előmozdító 
eszköz. A múzeumba rendszeresen visszatérő látogatók, tanárok, diákok és a 
múzeumpedagógusok között kialakuló és tudatosan ápolt kapcsolat az egyik 
legfontosabb bázisa lehet a hosszú távú együttműködésnek.

Tantervbe illeszkedés

A vizsgálat tanulságainak másik csoportja a pedagógusok konkrét igényei-
vel, érdeklődésével és céljaival kapcsolatos. A válaszokból számomra az de-
rült ki,7 hogy a tanárok elsősorban saját munkájukhoz, a tantervbe illesztve 
képzelik el a múzeum helyét a közoktatásban. Leginkább egy témakör vagy 
írói életrajz/életmű tanításánál, előkészítő foglalkozásként vagy lezárásként 
tudják kapcsolni a múzeumi órát az iskolában tanultakhoz. Ennek hátterében 
az idő szűkös volta és a tananyag megkötései éppúgy állhatnak, mint gyakor-
lati tényezők. A válaszokból mindenesetre az derült ki, hogy a tanárok nyi-
tottak lennének további tananyaghoz kapcsolható tematikájú foglalkozásra, 
még akkor is, ha ezek nem kapcsolódnak a múzeum aktuális kiállításaihoz. A 
múzeum óra kimozdítja a tanulókat a megszokott tanulási környezetükből, 
tapasztalati úton, élményszerűen hozza közel hozzájuk az anyagot, és ez sok-
szor önmagában motiváló tényezőként hat rájuk. A PIM múzeumpedagógiá-
jának tehát lehetőségei szerint érdemes fejlesztenie portfólióját új tematikával 
(írói életművek vagy akár átfogó tematika, mint például a stílusirányzatok 
bemutatása merült fel a válaszokban) és új foglalkozásformákkal is.

Folyamatosság

A II. kérdésszekció több válaszából is az derült ki, hogy a pedagógusok szí-
vesen fogadnák a PIM-mel közös projekt jellegű, akár közép távú együttmű-

7 Főként a II.1., 5., 8.,9.,10. kérdések válaszaira volt ez jellemző.
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ködést is. A nyitottságuk az ilyen jellegű tevékenységre jóval kisebb, mint az 
egyszeri foglalkozásokra. A II.10. vonatkozó kérdésében a nyitottság átlaga 
4,2 volt, de a válaszadóknak csak kevesebb, mint a fele töltötte ki ezt a me-
zőt. Az sem volt pontosan meghatározva, hogy mit érthetünk a projekt szin-
tű együttműködés alatt, bár a II.9. kérdés válaszaiban többen kitértek erre. 
Ahogy a III.2. fejezetben említettem, a PIM múzeumpedagógiája több projekt 
szerű együttműködést is fenntart iskolákkal. A projektek kiterjesztéséhez 
azonban először szükség lenne egy a mostanihoz hasonló igényfelmérésre 
és tájékoztatásra a pedagógusok körében, hogy a tevékenységet megfelelően 
meg lehessen tervezni és hatékonyan végrehajtani. Bár a PIM fontosnak tartja 
az Iskolai Közösségi Szolgálat és az önkéntesség tevékenységét, még nem 
kellően ismertek a tanárok körében. Ezekhez a tevékenységekhez elsősorban 
a közeli, budapesti iskolák diákjainak elérése lenne kézenfekvő, akiket azu-
tán további múzeumi tevékenységbe is be lehetne vonni.

Továbbképzés, segédanyagok

A vizsgálat során több válasz is egyértelműen megmutatta, hogy a tanárok 
szívesen hozzák a múzeumba a diákokat úgy, hogy maguk tartanak nekik 
rendhagyó múzeumi órát, vagy készítik fel őket előzetesen a múzeumláto-
gatásra. Ehhez szívesen fogadnának olyan segédanyagokat, amelyeket a PIM 
munkatársai bocsátanának a rendelkezésükre letölthető formában. A kiállí-
tás anyagának ismeretében és múzeumpedagógiai szempontú feldolgozásá-
val a tanárok gördülékenyen be tudják illeszteni a látogatást a tananyagba 
úgy, hogy az leginkább a saját céljaikra tudják fordítani. Ezeknek a letölthető 
anyagoknak a hozzáférhetővé tétele és újabbak készítése egyértelműen a kö-
zeljövő feladatait jelentik. Igény mutatkozott továbbképzések szervezésére is 
pedagógusok részére, amelyek elsősorban talán nem egy-egy múzeum kíná-
latával ismertetnék meg a tanárokat, hanem módszereket, megközelítési mó-
dokat adnának át, amelyek segítségével a múzeumi tárlatok megfejthetővé, a 
diákok számára hozzáférhetővé tehetők.

A továbblépés perspektívái

A válaszadó pedagógusok egyértelműen szívesen jönnek a PIM-be, és pozití-
van fogadják a továbbképzéseket, programokat, de számukra a Petőfi Irodal-
mi Múzeum programjainak látogatása nem kapcsolódik össze szervesen az 
önálló múzeumhasználóvá neveléssel. Az érdekek és célok összekapcsolása 
a két terület között tehát ebben a tekintetben még nem zárult le, a továbblé-
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pés irányait ebből a perspektívából érdemes kijelölni. A gyakorlati kérdések 
hátterében természetesen elméleti kérdések állnak, amelyekre a választ ta-
lán egy újabb kutatás adhatná meg. Vajon a közoktatásban töltött évek alatt 
megalapozható-e a fiatal felnőttek múzeumhoz való pozitív attitűdje? Van-e 
kontinuitás a közoktatás évei és a fiatal felnőttkor múzeumlátogatási szoká-
sai között? Milyen tényezők befolyásolják ezt a folyamatot? Mindezen kérdé-
sekre adandó válaszok folyamatos kutatása mellett a napi szintű gyakorlati 
kérdés, hogy az együttműködés milyen lehetőségeit találhatja meg/ajánlhatja 
fel a PIM.

A PIM múzeumpedagógiáján jelenleg futó, fiatal felnőtteket célzó prog-
ramok és projektek (az évek óta működő Iskolai Közösségi Szolgálat, az ön-
kéntességi lehetőség, a Már nem Y-generáció című fiataloktól fiataloknak szóló 
olvasói estek) legutóbb a Múzeumi és Könyvtári Fejlesztések Mindenkinek 
program keretében megvalósult mintaprojektekkel egészültek ki, melyek 
új perspektívát nyitottak a középtávú együttműködések felé. E mintapro-
jektek disszeminációja során újabb közoktatási intézmények bevonását ter-
vezzük. Ugyancsak a mintaprojektekben vesznek részt azok a felsőoktatási 
intézményekben tanuló hallgatók, akik a fiatal felnőttek újabb megszólítható 
kis csoportját jelentik, és talán utat, egy szélesebb közönség felé. Ugyanak-
kor, ügyelve a személyesség, a múzeumban szerzett közvetlen élmények és 
a folytonos visszacsatolás fontosságára, 2018 márciusa óta a honlapunkon 
elérhető online visszajelzési lehetőséggel gyűjtünk újabb információkat a pe-
dagógusoktól elégedettségükről és igényeikről.8

Vizsgálatomban sikerült a múzeumpedagógiai tevékenység és a tanári 
munka együttműködési stratégiáinak egyes hangsúlyaira és hiányosságaira 
fényt deríteni, és hasznos tanulságokat levonni. Azonban a középiskolából 
kikerülők és a fiatal felnőttek múzeumlátogatóvá formálása olyan hosszabb 
távú, összetett feladat, amelyet átgondolt projektek keretében kell tudato-
san fejleszteni, az erre elhivatottságot érző pedagógusokkal való együttmű-
ködésben. 

8 A PIM múzeumpedagógiájának visszajelzési lehetősége: https://pim.hu/hu/tanulas/iskolak-
nak/foglalkozas-ertekeles; Kodolányi Judit, „nem poros, ósdi kacat” – A Petőfi Irodalmi Mú-
zeum látogatói visszajelzéseiről. Magyar Múzeumok Online, 2018.06.13. https://magyarmuzeu-
mok.hu/cikk/34-nem-poros-osdi-kacat-34-a-petofi-irodalmi-muzeum-latogatoi-visszajelzeseirol
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MELLÉKLET – A PEDAGÓGUSOKKAL
2017 OKTÓBERÉBEN A PETŐFI IRODALMI 

MÚZEUMBAN KITÖLTETETT KÉRDŐÍV

I.1. Milyen típusú iskolában tanít?
o általános iskolában
o 8 osztályos gimnáziumban
o 6 osztályos gimnáziumban
o 4 osztályos gimnáziumban
o szakgimnáziumban
o egyéb: …..

2. Hol van az iskola, ahol tanít?
o Budapesten
o vidéken, nagyvárosban
o vidéken, kisebb városban, községben vagy faluban

3.Milyen tárgyat tanít az adott iskolában?
 ………………………………………
4. Hány éve van a tanári pályán?
 ………………………………………
5. Járt már a Petőfi Irodalmi Múzeumban?

o nem
o igen, egyénileg
o igen, iskolai csoporttal egyszer
o igen, iskolai csoporttal többször
o igen, iskolai csoporttal rendszeresen

6. Mennyire ismeri a Petőfi Irodalmi Múzeumot?
o nem ismeri
o véletlenszerűen értesül kiállításokról, programokról
o egyes programokat, kiállításokat, foglalkozásokat időről-időre látogat
o ismeri a programkínálatot és tájékozódik az új lehetőségekről
o ismeri a kínálatot és rendszeresen látogatja a programokat

7. Hogyan tájékozódik a PIM programjairól?
o nem tájékozódik
o ismerős ajánlása alapján
o írott vagy online sajtóból
o hírlevélből
o nyomtatott programfüzetből
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o a PIM honlapjáról
o a PIM munkatársaitól
o közösségi oldalak útján (pl. Facebook)
o egyéb: ……………………………….

II. 
1. Ön szerint a diákjai mennyire nyitottak a következő típusú múzeum-

látogatási formákra? Ön mennyire elégedett ezekkel a tapasztalatai alapján? 
Értékelje az egyes programokat e szempont szerint 1-től 5-ig terjedő skálán, 
ahol az 1-es a leggyengébb és az 5-ös a legjobb! 

   Mennyire nyitot-
tak a diákok?

Mennyire elé-
gedett Ön?

egyéni látogatás

tanári vezetéssel segített csoportos látogatás 

feladatlappal, nyomtatott vezetővel segített csopor-
tos látogatás
csoportos látogatás tárlatvezetéssel

csoportos látogatás múzeumpedagógiai foglalko-
zással
Iskolai Közösségi Szolgálat

kiállításon kívüli program 

projekt szintű együttműködés a múzeummal

diákok önkéntes tevékenysége a múzeumi progra-
mokon

2. Amennyiben nem elégedett maradéktalanul, milyen javaslata lenne a 
jobb működés érdekében?

 ........................................
3. Az elmúlt 5 évben melyik volt az az egy vagy két program, amely a leg-

jobban tetszett a diákjainak? Mit gondol, miért?
 .........................................
4. Mennyire tartja fontosnak, hogy diákjai szervezetten látogassák a PIM-et?
nem jellemző – inkább nem – közömbös – fontosnak tartja – nagyon fon-

tosnak tartja
5. Mennyire tartja fontosnak, hogy diákjai egyénileg látogassák a PIM-et?
nem jellemző – inkább nem – közömbös – fontosnak tartja – nagyon fon-

tosnak tartja
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6. Mivel szokta motiválni a diákjait a múzeumlátogatásra?
 ………………………............ 
7. Milyen visszajelzéseket szokott kapni a diákoktól a múzeumlátogatásról?
 ...............................................
8. Hogyan és mikor tudja a saját tanítási tevékenységéhez kötődően jól 

felhasználni a múzeumlátogatást?
 ...........................................................
9. Hogyan tudná elképzelni az iskola és a múzeum közötti hosszú távú 

együttműködést?
 ...............................................................
10. Mit vár egy országos irodalmi múzeumtól, miben segítheti a tanári 

munkát a múzeumi tevékenység?
o egyes témakörökhöz kapcsolódó múzeumi foglalkozással
o egyes írók életművéhez kapcsolódó múzeumi foglalkozással
o egyes művek tanításában tematikusan
o diákok múzeumi önkéntes tevékenységével vagy Iskolai Közösségi 

Szolgálatban való részvételével
o a diákok a múzeumban szervezett előadások, események látogatá-

sával
o letölthető anyagokkal
o író-olvasó találkozók, koncertek, beszélgetések szervezésével
o diákoknak szóló, kiállításon kívüli programokkal
o továbbképzéssel (pl. a múzeumhasználat lehetőségeiről, egyes szer-

zőkről stb.)
o hosszabb távú projekt jellegű együttműködéssel iskola/pedagógus 

és múzeum között
o egyéb……………………..
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SZEBÉNYI ÁGNES
szakmai vezető

(Bajor Gizi Színészmúzeum, Budapest)

Villaséták Bajor Gizi egykori otthonában

A Nemzeti Színház egykori dívája az 1930-as évektől a 12. kerület akkor még 
csendes és városszéli egyik utcájában élt kétszintes villájában, hatalmas kert 
közepén. Ki is volt ez a különleges asszony? Hány arcát ismerheti a ma embere? 
Ismeri-e egyáltalán? Kárpáti Aurél a korszak emblematikus kritikusa így ír róla: 
Sugárzó intelligenciájával,élénk szellemével, gyöngyöző humorával és elmélyült drá-
maiságával a legvonzóbb emberi jelenségek egyike. Csupa természetes báj és kedves-
ség az életben éppúgy, mint a színpadon. Valójában ott a színpadon élt ő igazán, 
olyan intenzíven, hogy nemegyszer úgy tetszett, az életben is inkább csak játszott…”

 A jelenleg is álló épületben ma a Bajor Gizi Színészmúzeum várja a láto-
gatókat. A színházi gyűjtemény gazdag anyagából válogatott kiállítások mel-
lé egy évvel ezelőtt, épp a Múzeumok Őszi Fesztiválja keretében indítottuk 
útjára villasétáinkat. Mindenekelőtt azzal a céllal, hogy a színházi emléke-
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zet megőrzése mellett fölhívjuk a figyelmet magára a négyszintes, gyönyörű 
neobarokk épületre valamint a kertre, mely a két háború közötti fővárosi bo-
hém művészvilág közkedvelt találkozóhelye volt. Igazi kor-és kultúrtörté-
neti csemegeként hiánypótló eseménnyé vált e program Budapest színesen 
kavargó kínálatában. Rengeteg sztori elevenedik meg, neves művészek, írók, 
színészek, képzőművészek sőt politikusok látogatták rendszeresen e házat, s 
ismerhették meg Bajor Gizit mint egy vérbeli mondain háziasszonyt. A hang-
súly ez alkalommal nem a színpadi művész életművére, a nagy Színésznő 
szerepeire, alakításaira helyeződik, hanem az otthonában vendégeit fogadó 
szépasszonyra. S egyet bizton állíthatunk, a Gizi iránti rajongás nem csak a 
magával ragadó színpadi művésznek szólt, hanem az otthonában vendége-
ket fogadó háziasszonynak is. Csathó Kálmán, a család barátja, a korszak 
neves írója így vall róla:

„Megadatott nekem, hogy évtizedekig jó barátja lehettem ennek az emberiség örö-
mére született, bűbájos teremtésnek. Megvolt benne- akárcsak a napsugárban- a szín-
skála valamennyi színe minden árnyalatban s hozzá az a csodálatos képesség, hogy 
tetszése szerint ölthette magára közülük bármelyiket. Színész volt ízig-vérig, mindig 
és mindenütt, talán még álmában is. Megvoltak ehhez a természettől kapott pompás 
eszközei: bársonyos, meleg hangja, mozgékony arca, beszédes, gyönyörű szemei és 
engedelmes nyúlánk termete. Nagyszerű humorérzéke volt…”

 A séták során a közel 1000 négyzetméteres épület nagyközönség elől ed-
dig rejtett, titkokkal teli tereit fedezzük fel: egykor menekülteket rejtő alag-
sorától a tetőteraszon megbúvó manzárdszobáig. Mindezt a múzeum zárát 
követően, a közelgő éj leple alatt, sötétedés után, zseblámpával. 

A programot 4-5 színháztörténész tartja, egy közülük a „beavató” ember, 
a sétavezető, aki kíséri a 18-22 látogatót a terekben, a többiek a négy emelet 
egy-egy meghatározó pontján ülnek, állnak és autentikus részleteket olvas-
nak föl memoárokból, naplórészletekből, újságcikkekből, korabeli híradások-
ból, vagy pl. neves írónk Tamási Áronnak a Bajor otthonában töltött neveze-
tes napokról Budapest ostroma idején. Álljon itt e naplórészlet néhány sora:

„Nem szoktam napi eseményekről följegyzést csinálni. Azokról a napokról, ame-
lyeket az ostrom idején Bajor Gizinél töltöttem, valahogy mégis feljegyeztem egyné-
hány szót. Azért tettem talán, mert különös napok voltak azok: történelmi súlyuk 
volt, és a percek ölében együtt ült élet és halál. Vagy inkább azért, mert mindaz, amit 
nyolc nap alatt éreztem és láttam, az emberi szeretet élménye volt.” 

Az elhangzó anyagot kivétel nélkül a színésznő környezetében élők egy-
kori emlékezései, feljegyzései illetve magának Bajor Gizinek a levelezése 
adja. A zseblámpa fontos dramaturgiai elemként szolgál, utalva a művész 
életének tán legtragikusabb egyben legbátrabb emberi vonatkozásaira: Buda-
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pest ostromának napjaira 1944 végén, 1945 elején, amikor a villaépület külö-
nös menedékházzá vált. Így ír erről Tamási Áron:

„Február 1., csütörtök. Sokat sűrűsödött a köd. A hó tapad. Gyengén füstölög még 
a szomszédban a ház, a falai feketén lesnek által a ködön. Szorgosan dolgoznak az 
aknavetők is, néha gépek süvítenek el a ház fölött, s forrón köpnek le egy-egy sorozatot 
a gépfegyverek. Bujkálva egy zászlós érkezik valahonnét. Sápadt szegény, mint egy 
leszakadt nyárfalevél. Gizi civil ruhát szed össze neki, felöltözik a fiú, eszik is valamit, 
majd eltűnik a ködben. Néhány óra múlva magyar katonák jönnek: megszállnának 
valahol, amíg vége lesz a harcnak. Rudi megmutatja nekik az óvóhelyet, künn a kert-
ben. A katonák bólogatnak, valahol a szomszédos kőfalaknál lerakják a fegyvert, s az 
óvóhely kis ajtaján levonulnak mélyen a föld alá. Új menekültek érkeznek: egy mérnök 
a feleségével és két gyermekével. Gizi a vendégek közé sorozza őket. A nyugtalanság és 
a várakozás megtölti az alagsort.”

A programot havi 2 alkalommal hirdettük eleinte, ám akkora az érdeklő-
dés, hogy jelenleg havi 3-4 sétát szervezünk, időközben- a ma oly népszerű- 
városi sétákra szakosodott néhány társasággal közösen. Az újdonságunk leg-
nagyobb pozitív hozadéka, hogy a fiatal felnőttek jelentkeznek legnagyobb 
számban, akik egyébként elvétve érdeklődtek eddig a múzeum iránt. Sze-
retnénk a sétákat angol és német nyelven is meghirdetni, hogy – a tematikát 
némiképp átalakítva- nyaranta a külföldi turistákat is megszólíthassuk vele.

A villasétákkal sikerült egy nagy színésznőt merőben új oldalról meg-
mutatni, sikerült egy új közönségréteget megszólítani és amikor a sétáinkon 
résztvevők többsége azzal búcsúzik, hogy „El kell ide jönni nappal is!” – ak-
kor hisszük, hogy érdemes volt.
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ANTAL ILDIKÓ
muzeológus, technikatörténész 

(MMKM Elektrotechnikai Gyűjtemény, Budapest)

Az MMKM Elektrotechnikai Gyűjtemény 
vETEránjai, a Szenior Energetikusok Klubja

Absztrakt: 
A felnőtt- és időskori tanulás lehetőségének kiaknázása terén az Elektrotech-
nikai Gyűjtemény közművelődési tevékenységében kiemelkedőek az Energi-
agazdálkodási Tudományos Egyesület (ETE) Szenior Energetikusok Klubjával 
évek óta megrendezett közös szakmai előadások, az energiagazdálkodás, a 
csillagászat, az atomenergia, a közgazdaságtan, az orvosi fizika, valamint a 
technikatörténet témákban. Ezen programok az andragógia jegyében zajla-
nak, melyek lefedik az egész életen át való felnőttkori tanulás-tanítás lehetősé-
geit. A Klubot több, mint 30 éve alapították az energetikai szakmában hosszú 
évtizedek óta dolgozó mérnökök. Az egyesület tagozata kb. 50-60 tagot szám-
lál. A szakmában egykoron aktív, vállalatirányítási, kutatói, fejlesztői felada-
tokat ellátó mérnökök a szellemi frissesség megőrzésére hozták létre a klubot. 
Az ETE vezetésének értékelése szerint, évek óta az egyesület legaktívabban 
működő tagozata a Szenior Energetikusok Klubja.

BEVEZETÉS

Napjainkban egyre jobban előtérbe kerül az egész életen át tartó tanulás fo-
galma, kiemelten az iskolarendszeren kívüli szolgáltatásokkal. Ebben a tevé-
kenységben kiemelkedő és egyben motiváló szerepe lehet az oktató és kutató 
intézmények mellett, a műszaki (szak)múzeumoknak, hiszen környezetük-
kel, adottságaikkal, pedagógiai programkínálataikkal nagyban hozzájárul-
nak a már megszerzett tudás gazdagításához, egyedi képességek fejlesztésé-
hez, a technikai és szakmai képzettségek magasabb szintre emeléséhez. 

A műszaki tematikájú múzeumok, gyűjtemények technikatörténeti je-
lentőségű emlékeink megmentésével, megőrzésével, azok bemutatásával, 
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valamint az oktatás metodikai eszközeinek felhasználásával, nagyban hoz-
zájárulhatnak annak igazolásához, hogy technikai kultúránk szerves része 
műveltségünknek és nem utolsó sorban tudásalapú társadalmunknak. Ezt 
felismerve, Európa nagy műszaki múzeumai kiállításait, programjait, kul-
turális rendezvényeit a tanulás-tanítás, tudásszerzés jegyében alakítják, ren-
dezik. Szerencsére itthon is találunk jó példát, hiszen a Magyar Műszaki és 
Közlekedési Múzeum Elektrotechnikai Gyűjtemény jogelődjének, a Magyar 
Elektrotechnikai Múzeumnak oktatásba illeszkedő tevékenysége megalaku-
lásától kezdve tükröződött kiállításain, foglalkozásain.

EGY LÉTREJÖVŐ MÚZEUM A TUDÁS ÁTADÁS ÚTJÁN

Már az 1910-es években számos, nemzetközi hírű szaktekintély tett javaslatot 
egy elektrotechnikai vonatkozású műszaki múzeum létrehozására. Felme-
rült a gondolat, hogy a Magyar Elektrotechnikai Egyesület és az Országos 
Iparegyesület karöltve tegyék meg a kezdeményező lépést egy, a müncheni 
Deutsches Museumhoz hasonló magyar múzeum felállítására, ahol a magyar 
elektrotechnikai ipar fokozatos fejlődését örökítenék meg, de képviselve volna 
a világ egyéb országainak elektrotechnikai ipara is.1 Ezért az Egyesület alap-
szabályzatában leszögezte egy könyvtár és egy szakmúzeum létesítését is.

Ez, az Egyesület által létesítendő múzeum sok szakember érdeklődését 
keltette fel, s az Egyesület hivatalos lapján keresztül ennek hangot is adtak: 
„Létesítsük a magyar villamossági múzeumot a múlt megőrzésére, a jelen okulására, 
a jövő irányítására; létesítsük eddigi dicsőséges úttörő munkánk igazolására, megbe-
csülés szerzésére, honfitársaink önbizalmának fokozására; a tanulóifjúság és a nagy-
közönség oktatására, ismereteinek fejlesztésére.” 2

Mint ahogy az idézet utolsó sora is mutatja, igény az oktatásra, az isme-
retek fejlesztésére már az 1930-as években is ott szerepelt egy létrehozandó 
múzeum küldetésében. Részben a mérnöktársadalom által megfogalmazott 
szakmai igény szellemiségében alakította ki később, az 1975-ben létrehozott 
Magyar Elektrotechnikai Múzeum, az 1990-es évek elején elindított oktatási 
programjait (ma ezt műszaki múzeumpedagógiának nevezhetnénk), mely-
nek céljait az alábbiakban lehet összegezni:

1 Elektrotechnika, 1910. jún. 15. 165.o.
2 borosjenői Szabó Kálmán: Létesítsünk villamossági múzeumot!, Elektrotechnika, 1934. 189.o.



391

- a természettudományok és a technika iránti érdeklődés felkeltése,
- a fizika és az ezen alapuló műszaki tudományok jelentőségének és fon-

tosságának megvilágítása,
- az egyetemes kultúrtörténeti ismeretek bővítése,
- magyar tudósok, mérnökök munkásságának méltatása,
- a környezettudatos magatartás és szemlélet közvetítése,
- figyelemfelkeltés a műszaki kultúra közvetítő szerepére az oktatásban.
A múzeum gyűjteményi anyaga mögött rejlő technikai, mérnöki, törté-

nelmi tudás átadása a gyakorlatban kiállításokon keresztül (működtethető, 
interaktív elemek beépítése, műtárgy másolatok kidolgozása és készítése), 
szakvezetések tartásával (ezeket egykoron az iparág mérnökei tartottak), 
valamint az oktatásba illeszkedő, iskolán kívüli múzeumpedagógiai tevé-
kenységek (múzeumi tanórák, tematikus foglalkozások, ismeretterjesztő 
szemináriumok, kihelyezett előadások kísérletekkel, szakmai konzultációk 
pedagógusokkal) tartásával történik.

A múzeum küldetése a tudás-átadás terén, lefedte az egész életen át tartó 
tanulás tevékenységét, hiszen az egykoron meghirdetett és szervezett prog-
ramok felölelték és kiszolgálták az óvodás, az általános- és középiskolás kor-
osztály tudás iránti igényeit, valamint a felsőoktatáson át, a felnőttkori, illet-
ve időskori ismeret- és tapasztalatszerzés kívánalmait is.

Az Elektrotechnikai Gyűjtemény és elődje a Magyar Elektrotechnikai Mú-
zeum, több mint 40 éves működése során mindig kiemelt figyelmet fordított, 
a hazai villamosenergia-ipar szakmai szervezeteivel való együttműködés-
re. Az 1900-ban alakult Magyar Elektrotechnikai Egyesület (későbbiekben: 
MEE) története szorosan kapcsolódik a magyar elektrotechnika és villamose-
nergia-ipar kialakulásához és annak fejlődéséhez. Az egyesületi munka irá-
nyításában olyan mérnökök, kiváló szaktekintélyek vettek részt, mint Bláthy 
Ottó Titusz, Déri Miksa, Kandó Kálmán, Liska József, Pattantyús Á. Géza, 
Zipernowsky Károly, Verebélÿ László, Straub Sándor. Magyarország legna-
gyobb, elektrotechnikával foglalkozó, országos szintű szakmai szervezete, 
mely közel 5000 taglétszámmal bír, 1975-ben kezdeményezője és szakmai lét-
rehozója volt a Magyar Elektrotechnikai Múzeumnak.

Az Energiagazdálkodási Tudományos Egyesület (későbbiekben: ETE) az 
országos és helyi energetikai feladatok, valamint az energiaipar területén 
felmerülő stratégiai kérdések megoldásának elősegítésére alakult – többek 
között Dr. Heller László, Dr. Lévai András akadémikusok támogatásával – 
1949-ben. Az egyesület többezer szakember szakmai tevékenységét fogja ösz-
sze a hazai energiatermelő, szolgáltató és felhasználó vállalatok, a szakterü-
lethez kapcsolódó egyetemi tanszékek, intézmények köréből. 
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Az ETE Szenior Energetikusok Klubja, mint az időskori tanulás-tanítás jó 
példája egy múzeumban:

A cikk tárgyát képező időskori szakmai tömörülés, az ETE Szenior Ener-
getikusok Klubja, az Energiagazdálkodási és Tudományos Egyesület szerve-
zetén belül alakult meg, a MEE támogatásával. Az 1970-es évek végére, a 
hazai energiaipar fejlesztése és további irányvonalai a termelés, a szállítás és 
elosztás területén már meghatározásra kerültek. Ugyanakkor, ebben az idő-
szakban igen sok kiváló szakember ment nyugdíjba, hiszen az ország háború 
utáni újjáépítését követően, már eltelt harminc év. Ezek a mérnök-szakem-
berek igényelték, hogy az energiaipar további működéséről megfelelő tájé-
koztatást kapjanak, mivel korábban aktív szereplői voltak az újonnan épült 
erőművek tervezésében és kivitelezésében, valamint az energia hálózat ki-
építésében. Ezt az igényt felismerve, néhány iparági szakember úgy döntött, 
hogy megszervez egy fórumot, amely kielégíti az ipar nyugdíjasainak ilyen 
irányú elképzeléseit. Az ETE a gondolatot felkarolta és 1980-ban létrehozta 
Szenior Energetikusok Klubja elnevezés alatt a fórumot, melyet anyagilag tá-
mogatott és szervezetileg irányított az ETE. Az előadások megtartásához a 
helyiséget kezdetben az ETE saját székházában biztosította. Az előadásokat 
a klub szervezte, az előadókat a vezetés válogatta ki a tagság igénye szerint. 

Az 1980-as évek közepétől napjainkig, a Magyar Elektrotechnikai Múzeum 
lett a klub otthona. Ennek szervezésében úttörő szerepet töltött be Király Ár-
pád, a múzeum egyik megálmodója, alapító tagja és első múzeumigazgatója, 
akinek 1994-ig tartó igazgatása alatt érte el a múzeum szakmai csúcspontját.

Király Árpád felismerte az energetikában dolgozó szakemberekkel való 
kapcsolat jelentőségét a múzeum szakmai és közművelődési tevékenységé-
ben, így helyet biztosított a nyugdíjas mérnökcsoportnak. Erre az időszakra 
már hasonló szoros, szakmai kapcsolat alakult ki a MEE aktív és nyugdíjas 
mérnökeivel, akik a múzeum építésében, szakmai bővítésében, szakértések-
kel, szakvezetésekkel vettek részt és segítették a múzeum munkáját.

Az előadók az előadásokat felkérésre, díjmentesen vállalták és vállalják 
ma is. Az előadások színvonalára jellemző, hogy azokat aktív, kiemelten a 
mindenkori energetikai folyamatokat irányító, vagy vezető szakemberek, 
egyetemi tanárok, akadémikusok tartják, akik az adott témában hazai és 
nemzetközi szinten is kiemelkedő eredményeket értek el. Néhány ismert név 
az előadók közül: Dr. Aszódi Attila egyetemi tanár, BME Nukleáris Technikai 
Intézet, a Paksi Atomerőmű kapacitásának fenntartásáért felelős államtitkár; 
Süli János, a Paksi Atomerőmű két új blokkjának tervezéséért, megépítésé-
ért és üzembe helyezéséért felelős tárca nélküli miniszter; Dr. Jászay Tamás 
egyetemi tanár, BME Energetikai Gépek Tanszéke; Dr. Almár Iván csillagász, 
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űrkutató, a fizikai tudományok doktora; Dr. Rónaky József fizikus, az Orszá-
gos Atomenergia Hivatal egykori főigazgatója; Reményi Károly gépész- és 
villamosmérnök, energetikus, egyetemi tanár; Kroó Norbert magyar fizikus, 
kutatóprofesszor; Hatvani György villamosmérnök, a Magyar Energia Hi-
vatal volt főigazgatója, az energetikáért felelős egykori helyettes államtitkár.

Az előadások központi témái napjaink hazai és nemzetközi villamosener-
gia-ipari és energetikai kérdéseinek, valamint a gazdasági élet problémáinak, 
eredményeinek ismertetése, bemutatása. Évről-évre visszatérő, ugyanakkor 
az új szakmai eredményeket felvázoló előadások hangzottak el, az alábbi té-
mákban: villamos hálózatok tervezése, világítástechnika, atomenergia-atom-
erőművek, erőművek, energiahatékonyság növelése, nanotechnika, meg-
újuló energiák, villamos gépek és készülékek, az energetikával összefüggő 
metrológiai és gazdasági kérdések. Az előadókra jellemző, hogy a vállalt té-
makörökön belül a klub résztvevőinek érdeklődésére eleve figyelemmel van-
nak. Tehát célzott, egyedi előadásokat tartanak.

Az előadások egyik nagy érdeme, hogy a résztvevők hozzászólásaikkal 
aktívan részt vehetnek és véleményt mondhatnak, észrevételeikkel gondo-
latokat cserélhetnek az előadóval. Egykoron az iparágban dolgozó, s nagy 
tapasztalattal rendelkező hallgatóság, szakszerű és építőjellegű véleményé-
vel hozzájárul az előadás színvonalához és talán még az előadók látókörét is 
szélesíti.

A tagság önállóan szerveződik, bővül, a taglétszám 50-60 fő, melynél az 
átlag életkor 70 év feletti. 

Olyan nyugdíjas mérnökök, kutatók, tervezők, tanárok, ipari energetiku-
sok a tagok, akik a hő- és villamos energiatermelés, valamint szolgáltatás te-
rületén folytatták szakmai munkájukat, és közülük többen részt vettek az új 
erőművek építésében és a hazai energia hálózat kiépítésében. A tagok egy 
része vidékről utazik fel Budapestre, a hetente megtartott – de félévvel előre 
meghirdetett –rendezvényekre.

Az elnököt, aki felel a Senior Klub működéséért, a tagság kőréből vá-
lasztották és választják meg ma is. Az első elnök Majoros Sándor (Országos 
Kőolajipar és Gáz Rt. nyugdíjas igazgatója) volt. A mérnökközösség önszer-
veződésében éveken át aktív szerepet vállalt Kerényi A. Ödön3 okleveles 

3 Kerényi A. Ödön gépészmérnök 1919-ben született Budapesten. Villamosenergia-ipari pá-
lyafutását 1949-ben a Mátravidéki Hőerőműben kezdte. 1953-ban kinevezték a Bánya- és Ener-
giaügyi Minisztérium Villamosenergia Igazgatóság helyettes vezetőjévé, iparági főmérnökké. 
Részt vett az iparág átszervezésében, az új Villamosenergia Törvény előkészítésében. 1963-tól 
1984-ig a Magyar Villamos Művek Tröszt műszaki vezérigazgató-helyettese volt, majd 1984-
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gépészmérnök. 2007-től a klub szakmai irányítását Szabó Benjamin István4 
nyugdíjas okleveles villamosmérnök látja el. Vezetésével új program lett ki-
dolgozva azért, hogy az előadások iránt az érdeklődést a nyugdíjas mérnö-
kök – és más rendszeres hallgatók, pl. nyugdíjas pedagógusok – között meg-
növeljék. Továbbra is szigorúan előtérben maradtak a szakmai újdonságok, 
azonban teret kaptak egyéb tudományos területek eredményeinek ismerteté-
se is, mint az orvosi fizika, csillagászat, művészet, technika- és ipartörténet, 
építészet és oktatástörténet témakörei. 

A klub egy évben 30-35 előadást szervez, melyek 50-60 percesek, s min-
den héten, csütörtökön, 10.00 órai kezdettel kerülnek megrendezésre az 
Elektrotechnikai Múzeum Zipernowsky-termében. A féléves programok 
előadásainak szervezését, azok zavartalan lebonyolítását a klub tagjai vég-
zik. A szimpóziumok iránt sok év tapasztalat szerint töretlen az érdeklődés, 
ezt bizonyítja, hogy az előadásokon részt vevők száma 35-45 fő, mely évente 
kb. 1000-1200 fő érdeklődőt jelent. A meghirdetett programok nyilvánosak, 
ingyenesek, azokon bárki részt vehet.

A Szenior csoport évente két alkalommal szakmai kirándulásokat szervez, 
melyen a villamosenergia szektor és a kapcsolódó területek létesítményei-

ben történt nyugdíjba vonulását követően a Tröszt szaktanácsadója 1991-ig. Jelentős szerepe 
volt az iparág műszaki fejlesztésében, az erőműi és hálózati beruházások megvalósításában, 
a villamosenergia-rendszer nemzetközi kooperációs kapcsolatainak kiépítésében, az iparág 
automatizálásában és számítógépesítésében. Elismert szakértőként működött nemzetközi bi-
zottságokban, hazai és nemzetközi egyesületekben. 2006-ban jelent meg „A magyar villamo-
senergia-iparág története. 1888-2005” című könyve. Eredményes tevékenyégéért számos ma-
gas kitüntetést kapott. Elnyerte a Déri-, a Szikla Géza-, a Szabó Imre-díjat, az MVM Ronkay-, 
az ETE Energiagazdálkodási, az MEE Életmű díját, kétszer kapta meg a Munka Érdemrend 
arany, egyszer ezüst, illetve az Állami Díj ezüst fokozatát. Húsz éves, nyugdíjas-kori munká-
ját a Kormány a Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztje adományozásával ismerte 
el. A Budapesti Műszaki Egyetem Szenátusa vasdiploma adományozásával ismerte el értékes 
mérnöki tevékenységét. 2013-ban, életének 94. évében hunyt el.
4 Szabó Benjamin István okleveles villamosmérnök 1932-ben született Mezőberényben. 
Szakmai pályafutását Ajkán kezdte a villamosenergia szektorban, aztán 1961-ben igazgatója 
lett az Ajkai Erőműnek. Fiatal mérnökként részt vett a Paksi Atomerőmű létrehozásában. Meg-
valósulását és működését miniszteri biztosként (1967-1970 és 1972-1975), erőmű vezérigaz-
gatóként (1976-1978), majd kormánybiztosként (1978-1983) is irányította. 1983 és 1992 között 
az Országos Villamos Távvezeték Vállalat vezérigazgatója volt. Nyugdíjazását (1992) követő-
en szekértőként dolgozott a villamosenergetika területén. Szabó Benjamin erősen kötődik az 
atomerőműhöz, atomenergiához. Személyes élményeiről az erőmű építéséről, az akkori gaz-
dasági-társadalmi életről hiteles képet alkot „ATOMkorkép” című könyvében. Munkásságáért 
számos kitüntetést és szakmai elismerést kapott: Segner János András díj, Alkotók díja, Állami 
Díj, Király Árpád emlékérem, 2016-ban Paks Város, 2017-ben szülővárosa Mezőberény képvi-
selő testülete díszpolgári címmel tüntette ki Szabó Benjamint.
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nek, vállalatainak irányítási, működtetési részlegeibe nyerhetnek betekintést 
a résztvevők. A tanulmányutak között olyan helyszínek szerepeltek, mint: a 
Paksi Atomerőmű, a Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító 
Zrt. (MAVIR Zrt.), az Országos Villamos Távvezeték Vállalat (MVM OVIT 
Zrt.), a Hulladékhasznosító Mű, a Tatabányai Erőmű, a Lőrinci Alállomás, a 
Litéri Gázturbinás Erőmű, az MTA Szeizmológiai Intézete, a Csepeli Erőmű, 
a székesfehérvári Videoton Holding, a Budafoki Gázszabályozó Állomás, 
az egykori Kelenföldi Erőmű (ma Budapesti Erőmű), a Siemens Zrt., a Ganz 
Kapcsoló és Készülékgyártó Kft. Ezen szakmai kirándulásokon a múzeum 
munkatársai is részt vehettek.

A programok meghirdetése az ETE szakfolyóiratában az „Energiagazdál-
kodás” lapban, a MEE „Elektrotechnika” szakfolyóiratában, továbbá az ETE, 
valamint a múzeum honlapján történik.

Jelen cikk szerzője, 2007 és 2017 közötti múzeumvezetése alatt kiemelt 
figyelmet szentelt a mérnökcsoport (az akkor már több mint húsz éves) 
munkájának megbecsüléséért5. A Senior Klub jelenlegi elnökével, Szabó 
Benjaminnal közösen kidolgozták a csoport és a múzeum közös működési te-
rületeit. Így kerültek be a programok közé az ipar- és technikatörténeti előa-
dások. Éveken át, közös programkínálattal vettek részt a Múzeumok Őszi 
Fesztiválja rendezvénysorozatán. A Jedlik Ányos Társaság társszervezésében 
közös résztvevői voltak a Jedlik Ányos villamfeszítőjének restaurálását is-
mertető konferenciának (2009-ben), valamint a Király Árpád emlékülésnek 
(2016-ban). A klub tagjai tudásukkal, szakmai segítséget nyújtottak a múze-
umi munkában: a múzeum gyűjteményi anyagának, a „mérnök dossziék” 
tartalmának kiegészítése, segítségnyújtás az anyaggyűjtésben; javaslattétel 
interjúk készítésére, a még élő, de egykoron a villamos- és energetikaipar 
aktív szereplőire vonatkozóan; szakmai információk adása a fotógyűjtemény 
egy-egy darabjának beazonosításában; segítségnyújtás a szakkönyvtár ide-
gen nyelvű szakirodalmának feldolgozásában.

Az ELTE andragógiai mesterképzési szak hallgatói, rendszeres látogatói 
voltak a múzeumban megtartott, nyugdíjas mérnökcsoport előadásainak. 
Mint a felnőtt tanulás egyik jó példájaként emlegetett kezdeményezést, le-
adott munkájukban a hallgatók így jellemezték a klubot: 

5 Az Energiagazdálkodási Tudományos Egyesület 2014-ben Szabó Imre díjban részesítette 
Dr. Antal Ildikó intézményvezetőt, az ETE Senior Energetikusok Klubja tevékenységének és a 
hetente tartott programok feltételeinek, az Elektrotechnikai Múzeum keretében történő bizto-
sításáért és támogatásáért. 



396

- „A kis közösség „mi” tudatot teremt, amely segít az elmagányosodás 
leküzdésében, főleg egy egyedülálló idős ember esetében.

- Az emberi kapcsolatok mellett meghatározó, hogy a klub „nem otthon 
van”, hanem egy meghatározott helyszínen, ahova el kell menni. Ez 
egy rövid időre kimozdítja az idős embereket a megszokott környeze-
tükből.

- Szellemi frissesség: ennek megőrzésére hozták létre minden bizonnyal a 
klubot. Az új tudományos eredmények megismerése egy természetes kí-
váncsiság, amely az idősek részéről is megnyilvánul. Ennek különböző 
formáival is találkozhattunk a klub előadásain, vagy éppen a kirándulá-
sokon.”6

ZÁRSZÓ

Valószínűleg sokan felteszik azt a kérdést, hogy mik lehetnek azok a motivá-
ciók és mozgatórúgók, melyek egy ilyen önszerveződő, „vETErán” mérnök-
csoportot, több mint 35 éven át működésben tud tartani, s munkájuk ered-
ményeként – a minőségi szakmai előadások megszervezésével és rendszeres 
tartásával – kivívták a szakmai szervezetek és a villamosenergia-ipar hazai 
szereplőinek elismerését. Múzeumi munkatársként, muzeológusként, majd 
intézményvezetőként 25 éven keresztül részese lehettem a csoport szakmai 
munkájának, önszerveződésének, sőt intézményvezetőként aktívan részt is 
vállaltam a klub és a múzeum közös szakmai munkáinak szervezésében, 
minőségi kivitelezésében. Átélhettem a csoport egy „generációs váltását”, 
hiszen ez idő alatt több nyugdíjas, mérnök tag távozott az élők sorából. Az 
utánpótlás ebben a kis szervezetben is központi téma, hiszen ha ezzel a prob-
lémával nem néznek szembe a klubvezetők, sajnos az a csoport elsorvadását 
jelentené. A klub mindenkori vezetői azonban mindent megtettek és tesznek 
a „fiatalításért”, azaz a friss nyugdíjas mérnökök megnyeréséért, lehetőséget 
biztosítva számukra az aktívan eltöltött évek utáni, tanulási-tanítási lehető-
ségek „véget nem érő” kiaknázását. Szerepeljenek ezek a motivációk és moz-
gatórúgók más területek, időskori szakmai csoportok szerveződéseihez, jó 
példaként:

- A nyugdíjas mérnökök szakmájukhoz kötődő, a technikai fejlődéssel 
való haladás igényének felkeltése, kielégítése.

6 Szabó Benjamin összefoglalója alapján
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- Kommunikációs szükséglet: régebbi kapcsolatok életben tartása, felele-
venítése.

- A szabadidő hasznos eltöltése: a mérnöki magatartással párosuló és az 
időskorra jellemző rendszeresség megtartása. 

- A közös szakmai múlt ápolása.
- A tudás átadás szükségessége.
- Elhivatottság a múzeum iránt, valamint a műszaki szellemiség és érté-

kek megmentése, ápolása.

A múlt ismertetése, összekapcsolva a mindennapi fejlődéssel, a széles-
körű szakmai eredményekről történő tájékoztatás, a megszerezhető isme-
retek átadása generációk számára, a műszaki (szak)múzeumok fő feladata 
és küldetése kell, hogy legyen. A tanulmányban bemutatott és részletezett 
együttműködés az ETE Szenior Energetikusok Klubja és az Elektrotechnikai 
Múzeum között, követhető és követendő példaként szolgálhat más szakmú-
zeumok hasonló – az egész életen át tartó tanulás és tanítás – tevékenységé-
nek megtervezéséhez.

Az ETE Szenior Energetikusok Klub tagja készülődnek az előadásra

Az Energiagazdálkodási 
Tudományos Egyesület szaklapja, 
az „Energiagazdálkodás”, melyben 
a klub programja meghirdetésre 
kerülnek
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Az előadások utáni kötetlen beszélgetések

Kirándulás a Paksi Atomerőműbe
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OLÁH RÓBERT
(Nagykőrösi Arany János Kulturális Központ

Arany János Közérdekű Muzeális Gyűjtemény)

Határvonal látogató és turista között: 
igényfelmérési problémák és megoldásaik 

a XXI. században

Absztrakt:
Intézményünk 2013 óta tagintézménye a Nagykőrösi Arany János Kulturális 
Központnak, így a küldetésnyilatkozatunkban megfogalmazott, a muzeális 
gyűjtemények feladatai mellett számos, a gyűjteményt érintő változás merült 
fel az elmúlt öt évben. Ez döntően a látogatószámok változásában jelenik meg, 
hiszen egy-egy országos, térségi vagy városi nagyrendezvény keretein belül 
a múzeum is részt vesz rendre számos programponttal. Az éves beszámolói 
kötelezettség keretein belül feladatunk az igényfelmérés, látogatói számok 
rögzítése, alakulásainak vizsgálata és értékelése is. Napjainkban igen nehéz 
ezen feladatokat pontosan elvégezni, hiszen a kiállító terek változása, az idő-
szaki programpontok megjelenése, az Arany János-emlékév adta megújulási 
lehetőségek mind befolyásolják a hozzánk érkezők szemléletét egy-egy poten-
ciális látogatási szándék mellett. Ezen felül a szervezett előadásaink látogató-
it is számba kell vennünk, akik közvetve vagy közvetlenül, de érintkeznek a 
gyűjtemény egyes részegységeivel, információt kaphatnak arról, tehát látoga-
tónak minősülnek. De hogyan is lehet ezt a sokszínű adathalmazt egy nagy 
egységes statisztikában megjeleníteni? Érdemes e minden látogatót, kutatót, 
érdeklődőt, turistát nyilvántartásba venni? Ha igen, annak mi módjai lehe-
tetnek, hogyan lehet hű képet festeni a változásokról? Miben lehet a kapott 
adatsor számunkra hasznos vagy értékes? Végezetül: hogyan lehet egy-egy 
nagyrendezvényen több ezres tömeg felé kommunikálni, onnan visszajelzése-
ket kapni és az igényeket felmérni? Az utóbbi öt évben kidolgozott stratégiánk 
ezen kérdésekre adják meg a válaszokat.
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Intézményünk 2013 óta tagintézménye a Nagykőrösi Arany János Kulturá-
lis Központnak, így a küldetésnyilatkozatunkban megfogalmazott, a muzeá-
lis gyűjtemények feladatai mellett számos, a gyűjteményt érintő változás me-
rült fel az elmúlt öt évben. Ez döntően a látogatószámok változásában jelenik 
meg, hiszen egy-egy országos, térségi vagy városi nagyrendezvény keretein 
belül a múzeum is rendre részt vesz azokon számos programponttal. Az éves 
beszámolói kötelezettség keretein belül feladatunk az igényfelmérés, látoga-
tói számok rögzítése, alakulásainak vizsgálata és értékelése is. Napjainkban 
igen nehéz ezen feladatokat pontosan elvégezni, hiszen a kiállító terek válto-
zása, az időszaki programpontok megjelenése, az Arany János-emlékév adta 
megújulási lehetőségek mind befolyásolták a hozzánk érkezők szemléletét 
egy-egy potenciális látogatási szándék mellett. Ezen felül a szervezett előa-
dásaink látogatóit is számba kell vennünk, akik közvetve vagy közvetlenül, 
de érintkeznek a gyűjtemény egyes részegységeivel, információt kaphatnak 
arról, tehát látogatónak minősülnek. De hogyan is lehet ezt a sokszínű adat-
halmazt egy nagy egységes statisztikában megjeleníteni? Érdemes-e minden 
látogatót, kutatót, érdeklődőt, turistát nyilvántartásba venni? Ha igen, annak 

Időszaki kiállításunk régészeti kincseinkből a múzeum folyosóján.
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mi módjai lehetnek, hogyan lehet hű képet festeni a változásokról? Miben 
lehet a kapott adatsor számunkra hasznos vagy értékes? Végezetül: hogyan 
lehet egy-egy nagyrendezvényen több ezres tömeg felé kommunikálni, on-
nan visszajelzéseket kapni és az igényeket felmérni? Az utóbbi öt évben ki-
dolgozott stratégiánk ezen kérdésekre adják meg a válaszokat.

Városunk kiemelkedő eseménye volt 2017-ben az Arany János-emlékév, 
mely programsorozatba való csatlakozásunkkal emlékeztünk meg a legna-
gyobb magyar költőről, Arany János születésének 200. évfordulójáról. E mel-
lett 2018-ban a városi fennállás 650., valamint a múzeum alapításának 90. 
évfordulóját ünnepeljük, így bátran mondhatjuk, hogy a múzeumon van a 
„világ szeme”. Az emlékév során nyílt „Arany 200 – Arany János, a nagykő-
rösi pedagógus” című kiállításunkat 2017 márciusa és 2018 áprilisa között kö-
zel 15.000 fő láthatta, így bátran kijelenthetjük, hogy az ország legsikeresebb 
kiállítását tudhatjuk magunkénak. Minden látogatóról pontos statisztikát 
vezetni szinte lehetetlen, így a primer adatoknál maradva az érkezés helyét, 
a korcsoportot, valamint az adott látogatószámot jegyeztük fel a tárlatveze-
tések mellett. Fontos kiemelni, hogy az Emberi Erőforrások Minisztériuma 
által kiadott rendelet értelmében MÁV kedvezményt kaphattak a hozzánk 
érkezők, így szignifikáns emelkedés mutatkozott a látogatószám alakulásá-
ban. E mellett számos kezdeményezésben is részt vettünk, mint például a 
Határtalanul programban, ahol magyarországi és a Kárpát-medence elsza-
kadt honfitársaink lakta területeiről érkezők Nagykőrösön, az Arany kiállítás 
kapcsán találkozhattak. Ezen program kiemelkedően sikeresnek bizonyult, 
hiszen városunkba a Felvidékről, Kárpátaljáról, Erdélyből, a Vajdaságból és 
Délvidékről érkeztek hozzánk az általános és középiskolás korcsoportokból. 
Ezen látogatók regisztrálásához külön vezetett mutatót használtunk, ahol a 
mindenkori látogatószámmal azonnal lehet kalkulálni.

Városunkban számos nem csak települési vagy regionális, hanem orszá-
gos hírű nagyrendezvény is megrendezésre kerül rendre minden évben, így 
elmondhatjuk, hogy a Szent György Napi Forgatag és Virágvásárnak, a Kőrösi 
Möggyfesztiválnak vagy a Nagykőrösi Arany-Napok nagy hagyománya van. 
A hozzánk érkezők nem csupán a helyi különlegességeket ismerhetik meg, ha-
nem a múzeum számos programkínálatán keresztül a gyűjtemény egyes, spe-
ciálisan a nagyrendezvényhez kapcsolódó relikviát is, mint például a kőrösi 
möggy esetében a konzervgyártás, vagy az Arany-Napok esetében a Nagy-
kőrösön íródott Arany műveket egy fejedelmi kávé kíséretében a XIX. századi 
Irodalmi Kávéház falai között. Minden látogató regisztrálása igen nehéz, sok 
esetben pontatlansághoz vezethet, így a kiadott, ingyenes regisztrációs jegyek 
váltásával azonnal képet kaphatunk a látogatókról, azok lakhelyéről, koráról, 
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de akár az érdeklődési köreikről is, mely adatok nem csupán az éves kötele-
ző statisztikai beszámoló részét képezik majd, hanem a következő kiállítások 
koncepciójának, megszólított célközönségének, a megfelelő reklám- és mar-
keting-megjelenésnek az alapját adhatják. Így vonunk le következtetéseket a 
potenciális látogatókról a kiállítótereink ismertetése, az időszaki kamarakiállí-
tások bemutatása, vagy a kitelepült interaktív bemutatók során.

A muzeális gyűjtemény kulturális programkínálata 2015 őszétől bővült, 
ahol a munkatársaink szakmai kihívásként, önálló kutatásuknak keretében 
vállalkoznak szakmai és ismeretterjesztő előadásokra, így vonva be az érdek-
lő közönséget egy-egy tudományterület részleteibe. A Geo estek tudományos 
előadássorozat mára egy igazi műhellyé fejlődhetett, melynek alapját a lelkes 
érdeklődők és szakemberek hónapról hónapra történő látogatása biztosítja. 
Az így megszólított látogatók ezáltal nem csupán egy speciális területet, ha-
nem a múzeum munkatársait és a gyűjteményt is megismerhetik, így ezen 
információk fényében múzeumbarátokká válhatnak. Az így generált látoga-
tószám növekedés pozitív képet alkot nem csak az intézményünkről, hanem 
ezen látogatócsoportok legközelebb is keresni fogják a múzeum programkí-
nálatát. A muzeális gyűjtemény éves, előadásokon megszólított látogatószá-
ma meghaladja az 1.000 főt, mely elmondhatjuk, hogy igen fontos bázisa a 
múzeum látogatói statisztikájában ezen közönség.

A „klasszikus méréseken” túl lehetőség van a honlap, valamint a face-
book oldalunkon is nyomon követni a ránk klikkelők aktivitását, érdeklődé-
sét, lakhelyének mutatóit. E mellett interaktív eszközök bevonásával, például 
egy Arany levél vagy fotóküldő rendszerrel nem csupán egy emléket, egy 
szép szuvenírt kaphat ingyen a hozzánk érkező, hanem számunkra is fontos 
információkat közöl az eszköz a levél kitöltőjéről, illetve fénykép készítőjéről. 
Így a XXI. században modern eszközökkel, mondhatni „láthatatlan módon” 
vezetett statisztikát kapva képet kapunk a hozzánk érkezőkről és így tudato-
san kínálhatunk olyan programot a látogatóinknak, mely minden igényüket 
kielégítheti.

2018. október 2-a jeles dátum Nagykőrös város életében, hiszen telepü-
lésünk az 1368-as oklevél ugyan ezen napon keltezett sorai szerint ekkor 
nyerte el a városi rangot, így Nagykőrös 2018-ban a 650 éves városi fennállá-
sának évfordulóját ünnepelte. Ennek keretében a múzeum, mely az Arany Já-
nos-emlékév keretében egymilliárd forintból újult meg, nyitotta meg kapuit 
október 2-án a nagyközönség előtt. Idén a múzeum alapításának 90. évfordu-
lóját is ünnepelve kiemelkedő esemény a megújult múzeum, a városalapítási 
évforduló, valamint a gyűjtemény alapításának jeles napja, melyeket egy év-
ben, 2018-ban ünnepelhetünk.
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A gyűjtemény bemutatásának helye az 1836 és 1838 között épült kaszár-
nya, mely klasszicista épület közel 200 éves múltjával és annak falaival mesél-
nek a látogatóknak. 1950-ben a gyűjtemény ebbe a patinás épületbe költözött 
s rá egy év múlva megnyitotta első kiállítását. Az évtizedek során nyílt szám-
talan kiállítás, múzeumpedagógiai foglalkozás, szakmai napok és konferen-
ciák helyszínéül szolgáló épület állapota és a gyűjtemény fő törzsanyagát be-
mutató állandó kiállítás felett eltelt évtizedek során ezek minősége romlott, 
a kor követelményeit nem tudták kiszolgálni. 2017-ben a Magyar Kormány 
támogatásával egy teljes épületrekonstrukciós beruházás keretében nem csu-
pán a múzeum épülete újult meg a pincétől a padlásig, hanem annak környe-
zete, infrastruktúrája is. Arany János egyik kedvenc séta- és pihenőhelye volt 
az árnyas ligetes kőrisfákkal szegélyezett Múzeumkert, mely a gyűjtemény 
épületének impozáns keretéül szolgál, távolról szemlélve is pompásan mu-
tatja Nagykőrös egyik gyöngyszemét. E kert is megújult, modern sétavona-
lakkal nem csupán a terület megismerését, hanem a szoborcsoportokat vagy 
az Arany János emlékfát körbejárva új szemszögből láthatjuk a nagy múltú 

A törökök elleni végvárak 
digitális megtekintését 
szolgálja a forgatható három 
dimenziós térképnézegető, 
mely követi a padlón 
elhelyezett térkép vonalát.
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épületet, így a fotózás szerelme-
sei is megtalálják a számításaikat 
nálunk. Az éjszakai díszkivilágí-
tásba öltözött múzeum szépsége 
messziről csalogatja a látogatóin-
kat, akik között a megnyitás első 
hetében már amerikai vendége-
ket is köszönhettünk. Az épület-
ben új térrészek kialakításával, 
a padló, falazat, tetőszerkezet 
cseréjével, újításával, modern 
hőszigeteléssel és fűtésrendszer-
rel, gépészettel és informatikai 
rendszerrel nyitotta meg kapuit 
a múzeum október 2-án. 

A kiemelt kormányzati be-
ruházás keretében nem csak az 
épület, hanem annak teljes belső 
felülete is megújult, így a kiállí-
tóterek eszközei, bemutatási le-
hetőségei és természetesen maga 
a kiállítás is. Ennek keretében 
egy olyan új, a XXI. század min-

den követelményének megfelelő kiállítást hoztunk létre, mely a helyi és a tá-
volabbról érkező célközönséget is megszólítja, a korosztályokat a kisgyerme-
kektől az idősebb korcsoportokig a rendszeres múzeumlátogatásra ösztönzi 
úgy, hogy interaktív eszközökkel, játékokkal, audiovizuális és infokommu-
nikációs lehetőségekkel színesíti a hagyományos, de kialakításában újragon-
dolt vitrines bemutatást. A tárgyi emlékek bemutatásánál törekedtünk a mi-
nél jobban látható, megismerhető elvre, mely keretében a műtárgyak teljes 
üvegvitrinben kerültek elhelyezésre, melyek körbejárhatóak, így különböző 
szemszögből tekinthető meg egy-egy műkincs, így fedezve fel azok eddig 
nem ismert vagy látott szépségeit, történetét. A magyarság történetének és 
a kiállítás kiemelkedő műtárgyait közelebbről is megismerhetik a vendégek, 
úgy mint a híres kora avar kori díszes aranyveretes vezéri kardot, a Magyar 
Nemzeti Múzeum Éremtárától kapott Nyáregyháza-pusztapótharaszti kincs-
leletét, az Árpád-kori ludasi körmeneti keresztet, a török idők harcászati esz-
közeit, Arany János hagyatékát, személyes és családjának kedves tárgyait 
vagy a világháborúk emlékeit, a kulák üldözések tárgyi eszközeit.

Interaktív eke, mely a földművelés 
nehézségeibe és a mindennapos mezővárosi 
életbe nyújt betekintést.
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A múzeum területén digitális eszközökkel várjuk a hozzánk érkezőket, 
mint például az egyedi telefontöltő panellel vagy a kivetített programkínála-
tunkkal. Az állandó kiállítás első lépésekor feltűnik előttünk Arany János, aki 
köszönti a vendégeinket. Az egyedi kialakítású hologram kivetítés hazánk-
ban még ismeretlen, tapasztalataink szerint a látogatók egyik kedvence. 

Az RFID kártyarendszer használatával a kiállítótérben elhelyezett eszkö-
zöket lehet igénybe venni. Ezen berendezések segítségével a legkisebb gene-
rációk és családok számára nyújtunk olyan élményalapú tudást, melyet az 
országban máshol nem tapasztalhatnak: interaktív eke, digitális növényter-
mesztés példázza a mezővárosi fejlődést, Arany János az idővonal mellett, 
mely a nagykőrösi, hazai és világtörténelem eseményeit mutatva végigkíséri 
a látogatót, de e mellett egyedi történelmi montázs fényképkészítő panelek-
kel, verssarkokkal, óriás háromoldalas enteriőr kirakókkal, digitális verski-
egészítéssel, interjú és korabeli filmfelvételekkel, a kiállítótér mozi sarkával, 
akkor és most fotóeszközzel, mesélő fotellel és érintőképernyős pontokkal 
várjuk a látogatóinkat. A vendégkönyvünk a hagyományostól eltérő, a kor 
követelményeit követően digitális, ahol minden látogató megörökítheti az itt 
szerzett élményeit.
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A kulák üldözöttek visszaemlékezéseit lehet meghallgatni a beszolgálta-
tást mutató termények mellett. A háttérben korabeli plakátok és a mozisarok 
látható.

A kiállítótér során törekedtünk egy olyan helytörténeti, régészeti, néprajzi, 
irodalomtörténeti kiállítással bemutatni városunk történetét, ahol a látogató-
ink az informális és interaktív kommunikációs lehetőségek között saját ma-
guk fedezhetik fel a korábbi századok eseményeit. A főbb korszakok mellett 
kitekintőink vezetik a látogatóinkat, akik az elhelyezett fotelekben kényelme-
sen olvashatják vagy hallgathatják a kiállítás ismertetőit. Minden korszakot 
szándékaink szerint úgy mutatunk be, hogy az ehhez kapcsolódó digitális 
tartalmakat felhasználva a tárgyi emlékek mellett egy bővebb, mélyebb bete-
kintést is adunk, így a látogatók jobban megismerhetik, megérhetik egy-egy 
műtárgy és korszak történetét, Nagykőrös egyediségét.

A múzeum új, modern funkciókkal bővült, mint például a szabadulószo-
ba, ahol Arany János egy művének megtalálása és megfejtése adja a kulcsot a 
kijutáshoz. Tapasztalataink szerint erre kiemelkedően nagy a kereslet minden 
korosztályból, így Arany János korát, a század szellemét játékos formában, 
egy korhűen berendezett szobában tudjuk bemutatni. A múzeumpedagógiai 
foglalkozásokhoz a showroom képernyőin megjelenített tartalmak hozzák 
közelebb Arany János balladáit, így a gyermekek egy olyan új megjelenési 
lehetőségen keresztül ismerhetik meg hazánk legnagyobb költőjének alkotá-
sait, mely máshol eddig még nem jelent meg hazánkban. A kivetített tartal-
makat a következő teremben, az úgynevezett Tudáslabirintusban ismerhetik 
meg jobban, ahol több, mint egy tucat interaktív érintőképernyős felületen 
szerezhetnek további információkat a saját ritmusuk, érdeklődésüknek meg-
felelően. Kiemelten fontosnak tartjuk a gyermekek múzeumpedagógiai ne-
velése során, hogy a foglalkozásokat követően minden gyermeknek hagy-
nunk kell időt, a saját érdeklődésére bízva biztosítanunk kell lehetőséget 
az egy-egy, a számára vonzó részlet vagy korszak megismeréséhez. Ehhez 
biztosít helyet és lehetőséget a Tudáslabirintusunk. A múzeum egy gyönyö-
rűen kialakított kávézóval és pihenőterasszal is bővült, ahol a felszolgált ita-
lok mellett az érintőképernyős asztalokon tájékozódhatnak a látogatóink az 
aktuális programjainkról, a város nevezetességeiről, valamint Arany János 
koráról. E mellett a multifunkciós termünk, mint ahogy nevében is benne 
van, több célfeladatot tud ellátni: modern konferenciateremként a megjelení-
tő eszközökkel előadások és találkozók lebonyolítására, a mobil székekkel és 
asztalokkal nagyobb múzeumpedagógiai foglalkozásokra, valamint időszaki 
kiállításoknak helyet adva kiválóan alkalmas. A múzeumshop egyedi kiad-
ványkínálata a látogatók, turisták tájékozódását, a városunk történelmének 
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megismerését, Arany János mindennapi életét szolgálja. Az Arany János-em-
lékév és a 650 éves városi fennállás alkalmából kiadott köteteken kívül CD-k, 
kerámia kulcstartók és címeres hűtőmágnesek, pen drivok, logózott egyedi 
ajándéktárgyaink, múzeumi bögrék és megannyi emléktárgy várja a látoga-
tóinkat. A folyosón a látványraktárunkban 16 üvegvitrin több ezer műtárgya 
tematikusan mutatja be a gyűjteményünk gazdagságát a hajdani iskolai esz-
közöktől a hadtörténeti gyűjteményekig, az antropológiai leletektől a népraj-
zi tárgyaikig.

Nagyon vékony a határ látogató és turista között, így a folyamatos felmé-
réseinkkel mindkét célközönséget megszólítva alakítjuk ki színes program-
jainkat a jövőben is. Ennek fényében olyan programokat kínálunk a hozzánk 
érkezőknek, mely jól mutatja Nagykőrös egyediségét, Arany János szellemét, 
a városunk kincseit, valamint a megújult múzeum XXI. századi lehetőségeit. 
Az állandó kiállításunk címe is példázza Arany János szeretetét a városunk 
felé, hiszen a tőle vett idézet a vendégeink mottója is lehet: ,,...ide vágynám 
vissza.”

Arany János és gondolatai a kiállítás során végigkíséri a látogatót Nagykőrös 
történelmén és tárgyi emlékein keresztül.
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PÁSZTOR ANDREA
történész főmuzeológus

(Janus Pannonius Múzeum, Pécs)

Tájház újratöltve
Közösségi múzeumi projekt Magyarlukafán

BEVEZETŐ

2014-ben Magyarlukafa polgármestere felkereste a Janus Pannonius Múzeum 
vezetését, hogy szakmai, tárgyi és anyagi segítséget kérjen a magyarlukafai 
tájház berendezéséhez. A tájházat ugyanis 1979-ben a megyei múzeum – más 
szervezeti felépítés miatt akkor még Baranya Megyei Múzeumok Igazgató-
sága – hozta létre, kezdetben működtette, majd a tájház vezetőjének fizetését 
biztosította. 2006 után a múzeumok beszűkülő financiális körülményei miatt 
több megyei muzeális intézmény, köztük a lukafai tájház támogatásáról is le 
kellett mondania. Ettől kezdve a tájház működtetéséről a helyi Kaptár Egye-
sület gondoskodott egészen 2014-ig, amikor – részben talán anyagi okok mi-
att – az egyesület vezetője családjával együtt Pécsre költözött. üresen maradt 
a tájház. Megoldásra várt a berendezése, és hogy helyben olyan munkatársat 
találjanak, aki a működtetést a lehetőségekhez mérten szakszerűen el tudja 
látni. A Janus Pannonius Múzeum vezetése és néprajzos muzeológusai Luka-
fán keresték fel a polgármestert, de mivel a múzeum anyagi helyzete nem lett 
kedvezőbb, a kérését nem tudták teljesíteni. A tájház felújítására és a működ-
tetés korszerűsítésére egyetlen járható útnak egy projekt kidolgozása tűnt, 
aminek megvalósítására a múzeumi egyesület által benyújtott pályázatokon 
nyerhetünk támogatást. Végül a lukafaiakkal közösen 2015 és 2016 között 
egy két részből álló projektet hajtottunk végre. 

Az első tulajdonképpen egy előkészítő szakasz volt, ami az egymással 
való ismerkedést, a közös munkára való ráhangolást célozta.1 Ebbe bevontuk 
a szomszédos Somogyhárságy lakóit is. 2015 április és május folyamán két 
helyszínen, a lukafai faluházban és a hárságyi kultúrházban a falvak múltját 

1 A Dél-zselici falvak közösségi identitásának erősítése címet viselő projektetről ld: Pásztor 2016.
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több szempontból feltáró műhelyfoglalkozásokat tartottunk. Célunk az volt, 
hogy megmutassuk a helyi közösségnek, milyen, a településükről szárma-
zó tárgyakat őriz a múzeum, és fordítsuk ezt a gyűjteményt a hasznukra. 
Ugyanakkor adjunk teret a helyiek aktivitásának, a települések lakói és a 
muzeológusok között teremtsük meg az egyenrangú, kölcsönös párbeszéd 
lehetőségét. A magyarlukafai tájház felújítására és az azt kísérő emlékgyűj-
tésre 2015 és 2016 folyamán került sor.2

A fenti események jó példái annak a jelenségnek, ami muzeológusként az 
utóbbi években tapasztalható: nemcsak megnőtt a lokális közösségek érdek-
lődése saját múltjuk iránt, hanem kutatásokat végeznek és az eredmények 
tárgyiasult bemutatására törekszenek. A közösségi médiának, az információ 
demokratizálódásának köszönhetően könnyebbé vált az ismeretszerzés, hoz-
záférhetőbbé váltak a lakóhelyekre vonatkozó történeti adatok. Az informá-
ció egyenjogúvá vált. A közösségek részt kérnek az őket érintő kutatásokból. 
Míg korábban – különösen az 1970-es évektől kezdődően – a falvak értelmi-
sége, a pap, a tanító készített helytörténeti összegzéseket, most az interneten 
keresztül a lakosság széles köre foglalkozik a múlt adatainak böngészésével, 
és ez lendületet ad a helyben történő tárgy- és adatgyűjtésnek.

A megváltozott társadalmi igény a múzeumok működésében alapvető vál-
tozásokat eredményezett. A muzeológus kutató, feltáró, az adatokat kontext-
usba helyező munkája mellett közvetítővé, mediátorrá válik. Segít eligazodni 
az információk sűrűjében, feltárja a levéltári forrásokat és hozzáférhetővé, a 
közösség számára hasznosíthatóvá teszi a múzeumi gyűjteményt.3 Így a tár-
gyak is új értelmet kapnak: a közösség körében nyert új jelentésükkel erősítik 
annak összetartását. Az 1970-es évektől kezdődően a múzeumok a kultúrát 
diktáló magatartás felől az elfogadás, befogadás irányába mozdulnak. Olyan 
fogalmak jelentek meg az új kihívásokra reagáló „új muzeológiában”, mint 
a szolgáltatás, közösségi alapú működés, társadalmiasítás. Bár a gyakorlat 
nehézkesen követi a szakirodalmat, a közgyűjtemények egyre szélesebbre 
tárják kapuikat a közönség előtt. 

2 A Tájház újratöltve című projekt 2015 márciusa és 2016 áprilisa között a Norvég Civil 
Támogatási Alap támogatásával valósul meg.
3 Változik a történész státusza. „akire társadalmi szempontból egyre kevésbé van kutató-
ként, tudósként szükség. Ugyanakkor egyre gyakrabban hívják, hogy stakeholder-ként vegyen 
részt a kulturális örökséghez kapcsolódó projektekben, vagy szakemberként a fenntartható 
fejlődést célzó multidiszciplináris elemzésekben.” Sonkoly 2016. 25-26.
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A magyarlukafai tájház telke 2015-ben

Etnobotanikai műhely
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MAGYARLUKAFA

Magyarlukafát az 1950-es megyerendezéssel csatolták Somogytól Baranya 
megyéhez. Ma két megye határán, a megyeszékhelytől távol, hátrányos hely-
zetű térségben munkanélküliséggel küzd. Zsákfalu. 1970-ben készült el az a 
bekötő út, amely a szomszédos községeket, Somogyhárságyot és Vásárosbé-
cet összekötő közútról ágazik ide. Ezen az úton közelíthető meg a 19 km-re 
lévő legközelebbi város, Szigetvár, amely egyben a kisebb néprajzi régió, a 
Szigetvidék központja.

Földrajzi tekintetben a falu a Zselici dombság déli részén, a Keleti-Gyön-
gyös észak-déli irányú völgyében, festői környezetben fekszik. Egyetlen ut-
cája a patakkal párhuzamosan halad, melyből egy leágazás az egykori birtok 
intézőjének házához, a „kastélyhoz” vezet. Nyugatról a falut „szőlőhegy” 
szegélyezi, melynek szőlői mára nagyrészt elvadultak, egy-két présház ma-
radt használatban. Magyarlukafát erdők veszik körül, melyek részben a Zse-
lici Tájvédelmi Körzethez tartoznak. Az erdő- és vadgazdálkodás máig jelen-
tős, a területen vadásztársaság működik. A Vásárosbéc felé haladó úttól délre 
a Gyöngyös felduzzasztásával a Dél-Zselic Horgász Egyesület kezelésében 
lévő három különálló tavat hoztak létre. 

83 fős4 népességével Baranya elnéptelenedő aprófalvai közé tartozik. A 
falu egyetlen vállalkozója építkezéssel, házfelújítással és vendégház kiadás-
sal foglalkozik. Helyben a közfoglalkoztatás ad néhány embernek munkát, 
ezen kívül legközelebb Szigetváron akad munkalehetőség. A falu lakosainak 
nagy része munkanélküli, segélyen él vagy nyugdíjas.

2015-ben indult a Dél-Pannon Múzeumokért Közhasznú Egyesület Táj-
ház úratöltve című projektje Magyarlukafán.5 Projektet akkor érdemes végre-
hajtani, ha annak a mutatószámokban mérhető eredményein túl messzebbre 
nyúló hatása is van. Ismernünk kell a projektből profitáló közösséget, annak 
erősségeit, gyengeségeit, nem egyszer traumáit, hogy a projekttel megpró-
báljunk lehetőséget teremteni a pozitív változásokra. Egy kihalófélben lévő 
aprófalu esetében nem nehéz problémákra bukkanni. Magyarlukafa és a vele 
szomszédos, megyehatáron lévő falvak esetében úgy tűnik, a legnagyobb 
problémát az elszigeteltség érzése jelenti. Ahogy azt az egyik polgármester 
megfogalmazta: hozzájuk nem jutnak el a változások, mert olyan távol van-
nak mindentől, hogy nem is tudnak róluk. Ismeretség híján a falvak tájéko-

4 2011. évi népszámlálási adat http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/nepsz2011/
nepsz_03_03_2011.pdf (letöltés: 2018.03.06)
5 A pályázat írója, a projekt szakmai vezetője és menedzsere e dolgozat írója volt.
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zottsága és érdekérvényesítő ereje gyenge. A vállakozói kedv hiányában, a 
munkanélküliségben vélhetően szerepet játszik az elhagyatottság érzése és 
az erőtlen próbákozások kudarcai.

Magyarlukafát több migrációs hullám érintette, lakossága a hódoltság 
kora óta többször cserélődött. Napjainkban együtt él itt néhány tősgyökeres, 
földműves felmenőkkel rendelkező magyar család, a kitelepítésből kimaradt, 
vagy visszatért svábok, a második világháború után a Felvidékről vagy az 
Alföldről érkező „telepesek” leszármazottai, a ‘70-es évektől egyre nagyobb 
számban betelepülő cigányok. 1979-től kezdődően Magyarlukafai Néprajzi 
Műhely néven a Janus Pannonius Múzeum nyári kézműves táborok szerve-
zésével vitt életet az újonnan létrehozott tájházba.6 A lukafai modell néven is 
emlegetett kísérlet különleges fejezet a falu történetében. Az itt tartózkodó 
városi kézműves fiatalokkal való időszakos együttélés nyitottá és mozgal-
massá tette a helyiek életét. A nyolcvanas évek második felében a táborlakók 
közül néhányan az elhagyott házakba beköltözve letelepedtek Lukafán. Meg-
változott igényeik, a beszűkült lehetőségek, illetve gyermekeik iskoláztatása 
miatt ma már egy kivételtől eltekintve elköltöztek a faluból, de idő közben 
jött pár új család. Az 1990-es évektől egyre több külföldi – német, holland, 
belga, norvég – vesz házat, és egy-két kivételtől eltekintve idényszerűen la-
kik itt. A falu elöregszik. Az aktív korúak közfoglalkoztatottként tudnak el-
helyezkedni, akinek ez sem sikerül, annak marad a segély. A külföldiekre 
számíthatnak még, akik távollétükben portájuk felügyeletéért, a kert gondo-
zásáért, visszatérésük előtt a ház takarításáért fizetnek a helyieknek, közülük 
is inkább azoknak, akiknek sikerül velük kommunikálni. Ha megszorulnak, 
a külföldiekhez fordulnak alkalmi munkáért, kölcsönért vagy támogatásért. 
A falu lakosai eltérő társadalmi, kulturális és – a külföldiek jelentős száma 
miatt – nyelvi háttérrel rendelkeznek. Egy dolog azonban összeköti őket: a 
lakóhelyük. Legtöbben – a külföldieket is beleértve – érdeklődnek a település 
és a környék múltja iránt. A lokalitáshoz kötődő történetek, a lassan múlttá 
váló, közösen átélt élmények és a településért végzett közös alkotó munka 
erősíthetik Lukafa lakosságában az összetartozás érzését. 

6 A népi műemlék besorolású tájház műszaki átadása 1977-ben történt meg. A Janus Panno-
nius Múzeum a tájháznak egy korábban még nem próbált, újszerű funkciót szánt. Olyan „élő 
múzeumot” hozott létre, ahol a néprajzi értékek nem kiállításban szerepeltek, hanem eredeti 
környezetben átélhetővé váltak. A múzeum munkatársai, Dr. Andrásfalvy Bertalan és Tarján 
Gábor vezetésével a budapesti székhelyű Fiatalok Népművészeti Stúdiójának tagjaiból alakult 
alkotóközösséggel együtt a házban Néprajzi Műhelyt alakított ki. A nyári alkotó táborokban a 
néphagyományok kortárs alkalmazása volt a cél.
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TÁJHÁZ ÚJRATÖLTVE

A Tájház újratöltve című projekt különböző elemekből állt, hogy minél többen 
találjanak kedvükre való feladatot. A korábban szervezett helyi érték mű-
helyek után már jól ismertük a falu lakóit, érdeklődésüket. Felmértük, kire 
milyen feladatot bízhatunk. A kezdeményezés tőlük indult: többektől hallot-
tuk, hogy szívesen tennének a faluért, ha annak értelmét, eredményét látnák. 
A közmunkások arra panaszkodtak, hogy sokszor értelmetlen munkát kell 
végezniük. Részben erre tekintettel a kulturális közfoglalkoztatottak (3 fő) 
főszerepet vittek a projektben. Egyikőjüket a polgármester a tájház későb-
bi vezetésére jelölte ki, így a projekt lehetőséget teremtett az ehhez szüksé-
ges tudás elsajátítására. Figyelembe vettük a kulturális közfoglalkoztatottak 
munkaszerződését, hogy munkaköri feladataikat meghaladó vállalásokat ne 
kérjünk tőlük. Feladataik között szerepelt a helyi értékek feltárása, ami a pro-
jektnek is célja volt. Ennek kivitelezésére útmutatást adtunk és a végrehajtás-
ban is segítettünk. 

Nem egy esetben tapasztaltuk, hogy a gyűjteményi leltárak, illetve a 
tágyak bekerülésére vonatkozó dokumentumok hiánya (vagy hiányossá-
ga), a tulajdonviszonyok tisztázatlansága miatt nem biztosított a települések 
helytörténeti, néprajzi gyűjteményeinek hosszú távú fennmaradása. Magyar-
lukafán ezúttal minden gyűjteménybe kerülő tárgyról ajándékozási szerző-
dés, a projekt során digitalizált fotókról felhasználói szerződés született. A 
tárgyakról a múzeumi gyakorlathoz hasonló nyilvántartást és a beazonosí-
táshoz szükséges, leltári számmal ellátott fotókat készítettünk. 

A fényképek gyűjtése a faluban élők közös élményeinek felidézése miatt 
volt különösen fontos. A bekerült fotókat a falu közmunkásaival néztük át. A 
közös élmények nosztalgikus felidézésével erősödtek a közösség tagjait ösz-
szefűző kötelékek. Michele Fontefrancesco egy olasz faluban végzett hasonló 
kísérlet kapcsán írja, hogy a képek történeteket hívtak elő, amelyek nemcsak 
a családokról szóltak, hanem egy szélesebb társadalmi csoportról, a faluról, a 
közösségi és egyéni cselekvések helyszínéről. A fotókból rendezett kiállításon 
az emberek beszélgettek a képekről. A beszélgetések alatt összetartozásukat 
kommunikálták és kölcsönösen vállalták.7 Az összetartozás érzése hosszú tá-
von egymás iránti bizalomhoz, összefogáshoz vezet. A fényképek kohéziós 
ereje miatt saját fotóiból készült kiállítás megrendezésére kértük meg a falu 
egyik külföldi lakóját, aki a nyolcvanas évek végén vásárolt házat Lukafán, 

7 Fontefrancesco 2014. 889–890. 
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azóta fotózza az ott élő embereket. Portréi 30 év távlatából láttatták a lukafai 
mindennapokat, mutattak tükröt a falu lakóinak.

A Janus Pannonius Múzeum által 1985-ben feléleszett Vendel-napi búcsú 
mára országos hírű eseménnyé nőtte ki magát. Az évnek ezen a napján több 
ezren érkeznek Lukafára. Ez volt az az alkalom, amikor széles közönség előtt 
mutathattuk be a falu múltját, végső soron a projekt eredményeit.

A Stella Polaris Life Theatre nevű utcaszínházi társulatot létrehozó norvég 
házaspár rendszeresen hosszabb időt tölt Lukafán. Telkükön egy pajtát pró-
bateremmé alakítottak, ahol gyakran az egész társulat próbál. Alkalmanként 
csatlakozik hozzájuk néhány helyi fiatal. A falubeli gyerekeket ők vonták be 
a projektbe. A zselici folklórról, néphagyományokról összeállított anyagról 
többször beszélgettünk. Az adatgyűjtést a helyiek körében folytatták. A ta-
nításba néhány vásárosbéci szülőt is bevonva Betyártörténetek címmel egy 
utcaszínházi előadást rendeztek és adtak elő három helyszínen: Pécsett, Szi-
getváron végül Lukafán, a Vendel-napi búcsúban. Az élmény fokozása miatt 
a pécsi előadás után a gyerekek egy étteremben közösen ebédeltek. A költség 
fedezésére korábban, a Nyitott Udvarok című városi rendezvény keretében 
a Janus Pannonius Múzeum Történeti Osztályán gyűjtöttünk felajánlásokat, 
amiért cserébe a lukafaiak saját készítésű ételt kínáltak a támogatóknak. A 
gyerekek előadása a Vendel-napi búcsú mintegy háromezres nézőközönsége 
előtt a legnépszerűbb programnak mondható. Fontos volt, hogy a tárgyi tu-
dás mellett a gyerekek más képességeit is fejlesszük. Egy részük tanulási ne-
hézségekkel küzd. A begyakorolt előadás és a megszokott csoport biztonsága 
magabiztosságot adott nekik, így gond nélkül szerepeltek a közönség előtt. A 
külföldi felnőttek elfogadó attitűdje révén szerzett tapasztalat hozzásegíti a 
gyerkeket ahhoz, hogy hasonló helyzetekben feltalálják magukat. 

A tájház berendezését a tárgyak, fényképek, dokumentumok és emlékek 
gyűjtése előzte meg. A gyűjtést lukafaiak végezték saját közösségükben. A 
faluházban digitalizálták a fényképeket és a helyiektől gyűjtöttek róluk infor-
mációkat. A fotókat interjúk készítésénél is felhasználtuk.8 Arra ösztönöztük 
a lukafaiakat, hogy saját szempontjaikat érvényre juttatva válogassák össze 
és értelmezzék a nekik fontos emlékeket, gyűjtsék össze a róluk szóló történe-

8 Interjú készült Dr. Andrásfalvy Bertalannal, aki a Magyarlukafai Néprajzi Műhely létre-
hozásakor a Janus Pannonius Múzeum Néprajzi Osztályának vezetője volt; Lukács Sándorné 
Margit nénivel, aki a táborlakókra főzött; Ponóczki Sándorral, aki az alkotótáborok résztvevő-
jeként kapott házat, és a projekt időszakában már csak egyedül képviselte a nyolcvanas évek-
ben itt letelepült kézműveseket. A tájház megnyitóján megjelent az egykori tulajdonos lánya, 
aki ebben a házban született. Vele és Kaiser Istvánnal (a tájház zsúptetőjét 1979-ben elkészítő 
Kaiser Adám fiával) együtt készült interjú.
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teket. A gyűjtés másik forrása a Janus Pannonius Múzeum Néprajzi Adattára 
volt, amely a Magyarlukafai Néprajzi Műhely 1979-től 1985-ig terjedő idő-
szakának múzeumi szempontú dokumentációját őrzi. Az adattári fényképek 
azonosítását a Facebook-on, a projekt céljára létrehozott oldalon végeztük 
el.9 Itt összekapcsolódtak a falu lakóinak emlékei a Magyarlukafai Néprajzi 
Műhely egykori táborlakóinak kommentjeivel. A Facebook profilnak rövid 
idő alatt több mint 250 követője lett, a helyieken kívül nagyrészt azok, akik a 
kézműves táborokban részt vettek. Az internet is a múlidézés helyszíne lett: 
az egykori szereplők most, 40 év múlva itt újra találkoztak. Létrehoztunk 
egy önálló weboldalt, hogy a helyiek itt gyűjtsék és rendszerezzék falujuk 
múltjának fényképeit, adatait, a saját emlékeiket. Hosszútávú célunk az volt, 
hogy Magyarlukafa után bármely, saját múltját kutató közösség használhas-
sa audiovizuális adatgyűjtésre. Terveink szerint ezzel a helyi értékek feltárá-
sához, megfelelő dokumentálásához, közzétételéhez és széleskörű haszno-
síthatóságához teremtettünk volna platformot és nyújtottunk volna szakmai 
segítséget. Azt tapasztaltuk azonban, hogy míg a Facebook profilt a kedvelői 
rendszeresen látogatták, a weboldal kihasználatlan, sőt, szinte használatlan 
maradt. Kétségtelen, hogy a mindennapjainkban jelenlévő közösségi médi-
ával szemben egy újonnan létrehozott honlapnak időre és marketingre van 
szüksége míg ismertté válik. Azt is be kell azonban látnunk, hogy a weboldal 
strukturális és tartalmi kidolgozására már nem jutott idő és kellő energia.

A projekt végső célja a tájház felújítása és berendezése volt. A nyílászá-
rókat az örökségvédelmi szempontok betartásával egy helyi asztalos készí-
tette, a konyhába a zselici terültre jellemző szemes csikótűzhelyet épített egy 
vásárosbéci kályhás. A tájház berendezésére egy gyűjtési, ismeretszerzési 
folyamat végén került sor, így hasznosult és tárgyiasult a projekt során meg-
szerzett tudás. A három kulturális közmunkás gyűjtötte össze a falu lakói ál-
tal felajánlott tárgyakat. Nem egy bizonyos korszakra jellemző berendezésre 
törekedtünk, hanem arra, hogy a 20. században a falura jellemző, a közösség 
számára jelentőséggel bíró tárgyakkal rendezzük be a tájház tereit. Így a falu 
közelmúltjáról egy olyan reprezentáció születhet, ami a lakók emlékezetében 
még él, amelynek tárgyaihoz közös emlékek is fűződnek, és amelyen keresz-
tül a közösségüket jeleníthetik meg önmaguk és az idelátogatók számára. A 
mögöttes szándék tehát a falu történetéről összegyűjtött tárgyi- és tudásanyag 
alkalmazásával történő önreprezentáció megalkotása volt a falu egyetlen tu-
rista látványosságában, a tájházban. Itt a falu lakói megmutathatták azt az 

9 https://www.facebook.com/tajhazujratoltve/
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imázst, amit magukról tartanak és amit magukról közölni akarnak. A három 
helyiség közül a műhelyben kapott helyet a Magyarlukafai Néprajzi Műhely 
bemutatása. Ez a közelmúlt legfontosabb időszaka: a falut egyedivé tette és 
formálta a mai faluközösséget. Mivel ehhez a forrás- és tárgyi anyag nagy 
része a Janus Pannonius Múzeumban volt hozzáférhető, a muzeológusok – 
a többihez képest – ennek a helyiségnek a berendezésében kaptak nagyobb 
szerepet. Ettől függetlenül a ház enteriőrszerűen berendezett szobájában és 
konyhájában is megjelennek az alkotótáborokban született tárgyak – ahogy 
azok a lakóházakba is bekerültek. 

EREDMÉNYEK, TANULSÁGOK

2015-ben fontosnak tartottuk, hogy már a projekt tervezésének időszakában 
rögzítsük az együttműködés kereteit. Ennek ellenére a megvalósítás alatt – 
különösen a határidők közeledtével – előfordultak surlódások. A falu lakói 

A Betyártörténetek című utcaszínházi előadás Szigetváron



417

részéről többször tapasztaltunk bizalmatlanságot. Bár a projekt céljait, felté-
teleit, az egyes résztvevők feladatait és díjazását közös megegyezéssel szer-
ződésben rögzítettük, problémák alkalmával elő-előjött a vád, hogy a múze-
umnak bizonyára anyagi haszna származik a lukafaiak munkájából. Néhány 
együttműködőben – talán korábbi kudarcaik hatására – élt a gyanú, hogy 
ezúttal sem járhatnak jól. 

A projekt eredményeként a tájház bemutathatóvá vált, műhelyét úgy 
rendeztük be, hogy az foglalkozások megtartására alkalmas legyen, a Ven-
del-napi búcsúnak, egyéb rendezvényeknek újra helyszínéül szolgáljon. A 
tárgyakról a kulturális közfoglalkoztatottakkal együtt bővíthető nyilvántar-
tást készítettünk, amit a továbbiakban ők vezetnek. Mintát adtunk a tárgyak 
dokumentálására, az ajándékozási és felhasználói szerződések elkészítésére, 
így a jövőben ezeket önállóan tudják alkalmazni. Projekten kívül, de azzal 
egy időben közmunkások újították fel a tájház telkén lévő – műemléki védett-
ség alatt nem álló – kidőlt falú pajtát, és az önkormányzat finanszírozásában 
a helyiek a zsúptetőt is újra rakták. Így 2016 októberére, a Vendel-napi búcsú-
ra nem csak a tájház, de helyi összefogással annak környezete is megújult. Bí-
zunk abban, hogy ebben a projekt húzóhatásának is szerepe volt. Talán nem 
véletlen az sem, hogy éppen a program ideje alatt Somogyhárságy önkor-
mányzata vásárolt egy régi sváb portát a faluban, amelyet a Somogyhárságy 
Fejlődéséért Egyesület tagjai újítanak fel. Szeretnének benne egy második vi-
lágháború előtti sváb lakóházat berendezni és látogathatóvá tenni. Ehhez a 
múzeum segítségét kérték. Idén a megvalósításra pályázatot nyújtanak be. 
A porta gazdasági épületében a falu tulajdonában lévő földekről származó 
gyümölcsök és zöldségek feldolgozását tervezik. 

Interjú 
Lukács Sándornéval
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A múzeum tehát közreműködött a falusi közösségek megújításában és a 
falvak céljainak megvalósításában, melyben jelentős szerepet kaptak a mú-
zeumi tárgyak és a múzeumban a falvakról fellelhető adatok, tudományos 
eredmények. A múzeum társadalmiasítása ebben a két faluban sikerrel járt, 
de a folyamatnak buktatói is voltak. A tájház-projekt sikere nem csak a múze-
umon múlt, az eredmények fenntartása pedig teljes egészében Lukafa lakóira 
hárul. 2017-ben megszűnt a kulturális közfoglalkoztatottak támogatása, a táj-
ház működtetésére kijelölt munkatársat az önkormányzat önerőből nem tud-
ja alkalmazni. A felújított tájház egy lehetőség, a falu közösségén múlik, hogy 
ezzel tudnak-e élni. Kétségtelen, hogy ahol a mindennapi megélhetés gondot 
okoz, erre már kevés energia jut. A szomszédos falvak példája is mutatja, 
hogy ott aktív a közösség, ahol kezdeményező egyéniségek civil szervezetet 
hoznak létre és működtetnek. A civil szervezetek révén bővül a kulturális 
feladatokra szerezhető támogatások köre. Lukafán a projekt újra működőké-
pessé tette a tájházat, és lehetőséget teremtett a lukafaiaknak az összefogásra. 

Tűzhely építése
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(Qulto-Monguz Kft.)

Digitális múzeumpedagógia

Absztrakt
Mi az a digitális múzeumpedagógia? Hogyan társulhat az analóg megoldások 
mellé? Hogyan jelennek meg a kulturális örökség részeként nagy becsben tar-
tott tárgyak és a hozzájuk kapcsolódó tudás a digitális világban?

A Közgyűjteményi Digitalizálási Stratégia fontos eleme az a szemléletvál-
tás, hogy a digitalizálás célja ne csak egy adathordozóra való mentés legyen, 
hanem sokkal inkább a „tartalomszolgáltatás”, azaz a közgyűjteményeknél 
születő digitális tartalmak értéknövelt közvetítése a közönség felé, különös 
tekintettel az oktatásba való bekapcsolódásra. Tanulmányomban a fenti kér-
déseket és a közgyűjtemények digitális oktatási tananyagok készítésében be-
töltött szerepét járom körbe. Ehhez a digitális múzeumpedagógia témájában, 
múzeumi szereplők részvételével zajlott workshop eredményeit és tanulságait 
mutatom be. A műhelygyakorlaton azt vizsgáltuk, milyen digitális tartalma-
kat lehet/érdemes bevonni a foglalkozásokba és megnéztük, hogyan nézne 
ez ki egy konkrét múzeumpedagógia foglalkozás keretében. Ehhez a részt-
vevő csapatoknak egy forgatókönyvet kellett összeállítaniuk, lehetőség sze-
rint kidolgozott részletekkel, valamint egy ezt a munkát támogató szoftver, 
a Qulto Education segítségével konkrét digitális elemeket, feladatokat kellett 
beleszőniük a foglalkozásba. A workshop végén összegyűlt tapasztalatok azt 
mutatják, hogy a jelenlegi múzeumi gyakorlat még több kihívás elé néz, ami 
a digitális technikák használatát illeti, azonban az analóg és digitális elemek 
ötvözése korszerű, kreatív és új lehetőségek felé nyithat utat.
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Kulturális örökségközvetítés feat. digitális technika

Tanulmányom apropója egy 2017 végén tartott workshop, melyet az MNM 
OMMIK szervezésében tartott MúzeumDigit konferencia keretében tartot-
tunk közgyűjteményi szereplők részvételével – digitális múzeumpedagógia 
témában. Szándékosan szerettük volna boncolgatni ezt a témát, körbejárva, 
hogy mit is értünk digitális múzeumpedagógia alatt, mivel a közelmúltban 
megjelent Közgyűjteményi Digitális Stratégia egyértelműen nagy hangsúlyt 
fektet a digitális tartalmakra: mind a digitalizálásra, mind a már digitálisan 
létező tartalom hasznosítására, azaz a tartalomszolgáltatásra. Ezzel össz-
hangban a legutóbbi múzeumi szakmának szóló pályázatok is digitális la-
borok és digitális oktatási tartalmak készítésére ösztönöztek, így szerettünk 
volna merítés kapni arról, hogy az egyes múzeumok hogyan is állnak a di-
gitális adatvagyonnal, mik a gyakorlati tapasztalatok, ki hogyan képzeli a 
KDS által előrevetített tartalomszolgáltatást. A workshop célja éppen az volt, 
hogy a múzeumi szereplők olyan helyzetbe képzeljék magukat, amikor anya-
gi és bürokratikus akadályok nélkül magát a megvalósítást kell megtervezni.  
A műhelygyakorlaton azt vizsgáltuk, milyen digitális tartalmakat lehet/érde-
mes bevonni a foglalkozásokba és megnéztük, hogyan nézne ez ki egy konk-
rét múzeumpedagógia foglalkozás keretében. Ehhez a résztvevő csapatok-
nak egy forgatókönyvet kellett összeállítaniuk, lehetőség szerint kidolgozott 
részletekkel, valamint (egy ezt a munkát támogató szoftver, a Qulto Educa-
tion segítségével) konkrét digitális elemeket, feladatokat kellett beleszőniük 
a foglalkozásba.

A foglalkozásnak két gyakorlati haszna mindenképpen volt: a résztvevők 
a helyzetgyakorlat révén konkrét problémákkal, kérdésekkel szembesültek, 
melyeket a saját intézményi digitalizálási stratégiájukhoz érdemes időben 
végiggondolni. Valamint jó tanulság, hogy árnyaltabban látták a digitális 
eszközök és tartalmak helyét és szükségességét egy elképzelt múzeumpeda-
gógiai foglalkozás forgatókönyvében.

A 2017-ben a kormány által kiadott Közgyűjteményi Digitalizálási Stra-
tégia1 hangsúlyos pontja, hogy a közgyűjteményi szektortól egyfajta szem-
léletváltást vár, vagyis a digitalizálási munkának szolgáltatásorientáltnak 
kell lennie, fontos, hogy a digitalizált állománynak minél nagyobb legyen a 
társadalmi hasznosulása. Ami azt jelenti, hogy a gyűjtemények elektronikus 

1 Közgyűjteményi Digitalizálási Stratégia 2017 – 2025, http://www.kormany.hu/download/9/
ac/11000/K%C3%B6zgy%C5%B1jtem%C3%A9nyi%20Digitalizl%C3%A1si%20Strat%C3%A-
9gia_2017-2025.pdf
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leltárkönyvezése, a tárgyak befotózása és hozzá kapcsolódó különböző mé-
diaállományok készítése ne csupán az állománymegőrzést szolgálja, hanem 
tegye hozzáférhetővé azt, legalább és elsősorban a nagyközönség és a ku-
tatók számára értékes részét. A KDS egy 2016-os kutatásra hivatkozva köz-
li, hogy a múzeumok esetében a digitalizált állomány hozzáférési mutatója 
csupán 9%, a cél tehát az lenne, hogy egyrészt ez a mutató magasabb legyen, 
másrészt, hogy a látogatók számára releváns tárgyak digitalizálása kerüljön 
előtérbe. Ekkor ugyanis szélesebb felhasználói igényeket is kielégítő tarta-
lomszolgáltatást lehet kiépíteni a gyűjteményre támaszkodva. A kulcsszó 
pedig itt: a tartalomszolgáltatás, azaz a közgyűjteményeknél születő digitális 
tartalmak értéknövelt közvetítése a közönség felé, különös tekintettel az ok-
tatásba való bekapcsolódásra. Ahogy egy másik, KDS-ben megfogalmazott 
cél is világossá teszi, az volna a kívánatos, ha 2020-ig 40%-kal emelkedne a 
közgyűjteményi tartalmakra épülő felhasználható digitális tananyagok szá-
ma. Nagyon kívánatosnak és hasznosnak tűnő cél, hogy a múzeumok által 
gondozott kulturális örökség és tudás ne csak önmagában létezzen az intéz-
mény vigyázó szemei előtt, hanem legyen minél több módon becsatornázha-
tó az oktatásba. Az újonnan létrehozott digitális tartalmak tehát egy modern 
tudásközvetítés hasznos eszközévé válhatnak, egyúttal intézményi együtt-
működést segíthetnek elő.

A workshop elején mintegy ráhangolódásképp, a KDS felvezette célokra 
tekintettel arról szólt a diskurzus, hogy egyáltalán hogyan állnak a (résztvevő) 
múzeumok a digitalizálás rögös útján, vannak-e már digitális anyagaik, van-e 
jó példa arra, hogy más platformokon is hasznosítják ezeket, pl. a köznevelés-
ben. Természetesen a workshopon gyűjtött eredmény nem reprezentatív, azért 
elmondható, hogy kevés múzeumnak van élő munkakapcsolata iskolákkal, il-
letve ha van is, az a hagyományos módokon zajlik, egyelőre digitális tartalmak 
bevonása nélkül. Felmerülő kérdés volt, hogy egyáltalán milyen digitális anya-
gokat lehet/érdemes bevonni ilyen foglalkozásokba; mi lehet egy digitalizált 
tartalom életútja és célja; ismernek-e kreatív ipari szereplőket, akik segítségé-
vel az új technológiák hasznos eszközzé válhatnak az értéknövelt tartalomszol-
gáltatásban; mennyire ismerik a felhasználói igényeket, stb.

A műhelymunka gyakorlati része abból állt, hogy a csapatoknak egy 
képzeletbeli múzeumpedagógiai foglalkozást kellett tervezniük, azzal a ki-
tétellel, hogy mindenképp szerephez kell jutnia benne valamilyen digitális 
anyagnak. Minden csapat egy munkaállomás elé ült, használhatták az in-
ternetet, és választhattak két különböző bemutatandó kiállítási téma közül 
(egy történelmi, II. Lajos halálát feldolgozó és egy képzőművészeti, Vasarely 
munkásságát bemutató témakör). A feladatuk célja pedig az volt, hogy egy 
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gimnáziumból jövő tizedik osztályos csoport számára találjanak ki egy újsze-
rű foglalkozást, a tervből derüljön ki a foglalkozás váza, illetve az is, hogy hol 
és hogyan jelenne meg benne a múzeum digitalizált anyaga.

Tulajdonképpen a tartalomszolgáltatáshoz használható digitális eszkö-
zök tárháza elég széles, annak „csak” a fantázia és persze az anyagi korlátok 
szabnak határt. Követhető példa a New York-i Metropolitan Museum, ahol a 
gyűjtemény digitalizált fotóinak egy jelentős részét tették ingyen letölthetővé 
és szabadon felhasználhatóvá, ami nemcsak az érdeklődést kelti fel, hanem 
lehetőséget teremt arra, hogy a múzeum tárgyainak digitális változatát pl. 
iskolai feladatokhoz is felhasználhassák. A gyűjtemény digitális állományát 
az online térben hozzáférhetővé tenni lassan hazánkban is egyre elterjedtebb 
vállalkozás, amennyiben egy jó kereső funkció is társul hozzá, érdekes és 
releváns találathoz juthat a valamilyen célból az intézményi portálra érkező 
felhasználó – akár egy gimnáziumi tanár is, aki a következő órájának anya-
gát szeretné kiegészíteni, színesíteni, konkrét a múzeumban is megtalálha-
tó tárgyi emlékekkel. Persze egy online megjelenés a szakmai munkán túl 
nagyobb fokú anyagi elköteleződést is jelent a múzeumok számára, főként 
ha a gyűjtemény bemutatását, hozzáférését olyan kreatív funkciókkal szeret-
nék kiegészíteni, mely motiválja az oldalra látogatót a gyűjteményben való 
mélyebb elmerülésben. (Például bizonyos címkék mentén hasonló tárgyakat 
ajánlani az adott találat mellett, így a szimpla böngészés egy felfedező fo-
lyammá alakulhat, vagy ha lehetőségünk van az adott gyűjtemény kiválasz-
tott tárgyainak adatlapját egy saját mappába gyűjtenünk és letöltenünk, hogy 
prezentációhoz használhassuk fel aztán.)

Digitális eszközként tekinthetünk a Google Art Project kulturális szolgál-
tatásra, amit azzal a céllal indítottak, hogy elérhetővé tegyék a világ vizu-
álisan ábrázolt kincseit – ehhez a múzeumoknak csupán közreműködniük 
kellett, a szervert és szoftveres megoldást a Google tette mellé. Sajnos ehhez a 
projekthez nem tud akármelyik múzeum csatlakozni, ezáltal elérhetővé téve 
a gyűjteményét; mindenesetre a múzeum kiállítótereiben tett virtuális séta 
újszerű felfedezésre ad lehetőséget, így akár egy múzeumi tárgyak vizsgá-
latával zajló foglalkozás távolról, vagy virtuálisan is megtartható. A „látoga-
tás” alkalmával tulajdonképpen már digitális tartalmat nézünk.

Az internet milliónyi sarkában megjelenő, múzeumoktól (is) származó 
képi és videóanyagok is mind digitális tartalmak, melyek egy kis szerencsé-
vel az egyik fő célcsoporthoz, az oktatási rendszerben résztvevő fiatalokhoz 
is eljutnak. A mostani diákok már az a korosztály, akiket digitális bennszü-
löttnek, vagy Z generációnak is szokás nevezni, akik teljes természetesség-
gel és magabiztossággal használják a modern digitális eszközöket, ismerik 
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és használják az okostelefonokat, nem jelent nekik kihívást egy feladat, amit 
egy egyszerű Google kereséssel el lehet végezni, és a nagy információára-
datban folyamatosan megosztják a figyelmüket, így jobban megragadja őket 
a vizuális inger, mint egy rövidebb, vagy főleg egy hosszabb szöveg. Nekik 
testhezálló feladat például egy kiadott téma vagy kérdés alapján egy Pin-
teresten történő gyűjtést végezni. Ez az online alkalmazás – bár regisztráci-
óhoz kötött, de – ingyenes és elsősorban a vizuális tartalomra épít, egy adott 
képhez viszonylag kevés információ tartozik, hiszen a leírásában található 
hivatkozás alapján könnyen visszakereshető az eredeti weboldal, ahonnan a 
tartalom származik. A hasonló találatok ajánlása révén azonban ezernyi vi-
zuális tartalom tárul a felhasználó elé, melyek közül a számára hasznosat egy 
saját táblára „tűzheti”. Módot ad tehát egy médiatartalmak közti célirányos 
böngészéshez, ahol saját gyűjtést végezhetnek a felhasználók. A hátránya, 
hogy a hitelesség nem feltétlen áll stabil lábakon, hiszen több kattintást és 
időt igényel utánajárni, hogy az egyes tartalomnak eredetileg ki a gazdája és 
milyen információt közölt a vizuális anyag mellett.

Tény, hogy nem elegendő önmagában a digitális tartalom előállítása. Fon-
tos a közlés helye, módja, célja is, és talán még fontosabb figyelembe ven-
ni közléskor a célcsoport sajátosságait. Maradva a nyomvonalunkon, ha az 
oktatásban résztvevő fiatalok számára szeretnénk komfortos térré tenni a 
közgyűjteményeket, illetve az általuk őrzött kulturális „kincset”, akkor nem 
hagyhatjuk figyelmen kívül az információs kor gyermekeinek jellegzetessé-
geit, generációs szokásait. A fentebb leírtakon túl fontos jellemzőjük ugyanis, 
hogy elsősorban élményt keresnek. Az oktatási rendszerbe tanulási vággyal, 
és hatékony, modern oktatási módszert elvárva lépnek be, ismerik az internet 
médiával telített világát és az előadás jellegű órák helyett interaktív felada-
tokat szeretnének. Vágynak a tudásra, szeretnék valóban megérteni, amiről 
tanulnak, de inkább kutatómunkával, mint sokáig egyetlen forrásra koncent-
rálva.2

Ha a kultúrafogyasztás és tanulás élménnyel társul, sokkal nagyobb fokú 
bevonódást von maga után. Ez persze nem csak a mai fiatalokra igaz. A flow 
elmélete révén gyakran idézett Csíkszentmihályi Mihály már a ‘90-es évek-
ben is azt figyelte meg, hogy a flow-élmény (mikor érdeklődőek vagyunk, a 
végzett tevékenység nehézségi szintje is magas, de a képességeink is meg-
vannak az elvégzéséhez) mágnesként vonzza magával a tanulást3.

Ennek hátterében ráadásul egy biológiai tényező is áll, amiről Freund Ta-

2 Tari Annamária: Z generáció, 2011, 316p
3 Csíkszentmihályi Mihály: Az öröm művészete, 1997, 45p
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más neurobiológus több előadásában is beszélt már. Mégpedig, hogy öröm 
nélkül nincs hatékony tanulás.4 Ugyanis a tanulással megszerzett tudás rög-
zülésének kulcsa, hogy közben minél nagyobb „hatást” gyakoroljunk az in-
formációt szállító idegsejtek agykéregben lévő bonyolult hálózatára, azaz a 
belső világunkra. Az élményszerű információszerzés tehát nemcsak szóra-
koztató, de felettébb hasznos is.

Fontos tehát, hogy a közgyűjteményi tartalmakat – akár hagyományos, 
akár digitális formában – olyan módon tárjuk a fiatal látogatók elé, hogy akár 
több érzéküket is megmozgassuk, vagy leginkább narratívába ágyazva tálal-
juk a bemutatandó anyagot. A történetmesélés mindenki számára értelmez-
hetőbbé, könnyebben befogadhatóvá tesz egy témát, hiszen élményszerűsége 
felkelti az érdeklődésünket, bevon, inspirál és tanít. Ha ez a történetmesélés 
vizuális anyaggal is párosul, nagyobb eséllyel marad meg a tudás az ember 
elméjében, ugyanis míg az olvasott szöveg a rövid távú memóriába kerül, a 
vizuális anyag rögtön a hosszú távú memóriában raktározódik, arról nem is 
beszélve, hogy az agyunk sokkal gyorsabban dolgozza fel a képi informáci-
ókat. Vizuális ingerből talán túl sok is van manapság, nehéz ebben a zajban 
meglátni a lényeget. Az új technológiák önmagukban tehát nem elegek ah-
hoz, hogy a kulturális örökséget alaposan bemutassuk és közben felejthe-
tetlen élményt nyújtsunk. A digitális tartalmakat és eszközöket felhasználva 
azonban ha új narratívákat készítünk, ha kontextusba helyezve és interakciót 
generálva ismertetjük a témát, mélyebb és célzottabb hatással lehetünk a cél-
csoportunkra.

Egy-egy téma irányított felfedezéséhez nem lehet megspórolni azt az elő-
készítő munkát, melyet egy múzeumban tartandó foglalkozás esetén a pe-
dagógusok végeznek. Nélkülük is rendelkezésre állhat rengeteg információ 
– akár digitális változatban is, azonban az ő szakmai munkájuk révén a fog-
lalkozáson már a válogatott, releváns tartalmakkal találkoznak a fiatalok.

A workshopunkon segédeszközként egy olyan szoftvert biztosítottunk a 
csapatoknak, mely igazából egy digitális eszközkészlet a múzeum gyűjtemé-
nyéből való válogatást követően oktatási tartalmak, kisebb feladatok összeál-
lításához (Qulto Education). A pedagógusok közgyűjteményi, külső és belső 
adatforrásokból származó rekordok, szöveges anyagok és médiatartalmak 
felhasználásával hozhatnak létre digitális tananyagokat. Az oktatási anya-
gokban szereplő egyszerű feladatok – kvíz, idővonal, szókereső, kirakó, dia-
vetítés – és az ezekből összeállított feladatsorok a diákok közreműködésével, 

4 Magyar Szemle, 2007, Új folyam XV. 11-12. szám, http://www.magyarszemle.hu/
cikk/20070712_tanulasi_folyamatok_es_belso_vilagunk
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Digitális tananyagok az Education modulban, közgyűjteményi tartalmakra épülve.

Feladatsor, szerkesztői felület az Education modulban. A feladatokban megjelenő médiál-
lományok a múzeum digitalizált gyűjteményéből kerültek átemelésre.
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interaktív formában teszik lehetővé egy téma körbejárását – legyen szó egy 
vár történetéről, Arany balladáiról vagy természettudományos kérdésekről.

A feladatsorban lévő egyes elemek interakciót igényelnek a diákok ré-
széről, mivel – bár könnyen teljesíthető, de – mindig valamilyen megoldást, 
tevékenységet igényel. A feladat elvégzése közben pedig aktívan az adott té-
mára, annak részleteire fókuszálnak. (Például ki kell rakniuk egy műtárgy 
képét, ekkor kapják meg azt a szöveget, amely a következő feladathoz vezeti 
őket, ahol végignéznek egy diavetítést, ezután tudnak majd válaszolni a kvíz 
kérdéseire, stb.) A célunk az volt, hogy a csapatok a tervezett foglalkozáshoz 
a képzeletbeli múzeumuk már digitálisan meglévő tartalmait is emeljék be a 
forgatókönyvbe, hiszen fontosnak tartottuk, hogy saját közgyűjteményi ele-
mekkel dolgozzanak.

3.kép: Kirakó feladat szerkesztői felülete az Education modulban. A feladatok interakciót 
igényelnek a diákok részéről.

Az internet világa tele van tudásanyaggal és adott esetben feladat lehet 
maga a keresés is, de nagyon fontos, hogy a múzeum klasszikus intézményi 
jellegéből fakadóan még mindig hiteles információforrás a társadalom sze-
mében! Hasonló feladatok révén pedig a foglalkozások során a közgyűjtemé-
nyek által digitalizált és plusz adatokkal ellátott, hiteles digitális forrásokra 
támaszkodva szerezhetnek hasznos tudást a diákok.

Az elkészült digitális múzeumpedagógia foglalkozás tervei nagyon vál-
tozatos képet mutattak. Rögtön világossá vált, hogy néha nehéz elképzelni, 
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hogyan is nézzen ki a gyakorlatban a „felülről érkező elvárás” alapján a kü-
lönböző digitális tartalmak beillesztése. Látható volt, hogy a csapatok tagjai 
különböző attitűddel állnak a digitális eszközökhöz, és nem minden esetben 
egyértelmű ezek használata, vagy hasznossága. Voltak azonban olyan csa-
patok, akik nagyon kreatívan oldották fel a problémát, ugyanis úgy tervez-
ték meg a foglalkozást, hogy a hagyományos múzeumi környezetben zajló, 
történelmi felfedező játék során bizonyos pontokon kell információs eszkö-
zökkel elvégezni egy-egy rövid feladatot. Ezen pontokon a múzeum digitális 
tartalmaival dolgoznának a diákok, majd az analóg tárgyak között folytatják 
tovább útjukat (pl. egy szabaduló szobához hasonló játékfolyamban).

Az összegző beszélgetés során megosztott tapasztalatok azt mutatják, 
hogy az analóg és digitális feladatok harmonikus együttműködése érdekes 
és új perspektívákat hozhat a múzeumpedagógiai munkában. Azaz a részt-
vevők megfogalmazásában:

„Kiderült, hogy a digitális eszközök/programok ÉS az analóg együtt működnek 
jól, nem külön-külön.”

„Hagyományos és digitális múzeumpedagógia ötvözete szenzációs lehetőségeket rejt!”

Egy kulturális, és emellett oktatási rendszerbe is szánt tartalom feldolgo-
zása, kiegészítése és bemutatása digitális anyagokkal több előnnyel is járhat. 
Feladatsorokba rendezve lehetőséget biztosít a téma interaktív körbejárására, 
ami azért is hasznos, mert aktív részvételt vár el a megszólított diákoktól, így 
nagyobb fokú lehet a bevonódás, illetve a játszva tanulás élményét adja. Ha 
sikerül a mai fiatalokat a számukra komfortos és érdekes módokon és eszkö-
zökön keresztül bevonni a felfedezésbe, akkor a gyűjtemény megismerése nem 
feladat, hanem élmény lesz, a tudás- és kultúraközvetítés nemcsak egy előírt 
célként villog előttünk, hanem a mindennapok természetes részévé válhat.

Ehhez elsősorban szükséges, hogy minél nagyobb számú, jó minőségű di-
gitális tartalom álljon rendelkezésre, valamint szükségszerű a kreatív ipar 
bizonyos fokú bevonása, hogy a már meglévő digitalizált állományhoz új, 
hasznos, kortárs és kreatív szolgáltatásokat tervezzenek és fejlesszenek, mely 
alkalmazásokon keresztül megvalósulhatnak a fenti célok és a minőségi tarta-
lomszolgáltatás. Fontos, hogy mindezek révén a múzeumok a jövőben a kulturális 
örökség őrzőiből annak első számú, autentikus, forrás értékű megosztóivá váljanak.
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BOZSÓ MÁRTON
digitális tananyag szerkesztő
(Mozaik Kiadó Kft., Szeged)

Innovatív megoldások múzeumok számára

A Mozaik Kiadó elsősorban az oktatás területén érzi otthon magát, de 
a digitális tananyagokhoz készített fejlesztések a múzeumi kiállítások 
során is kiválóan alkalmazhatók. A kiállítás megtervezésében, látvány-
tervek készítésével tudunk segítséget adni, a megvalósult tárlatoknál 
kiegészítő szemléltető elemekkel és interaktív tartalmakkal tudjuk kö-
zelebb hozni a látogatókhoz a kiállítás témáját. 

A múzeumoknak kiemelkedő szerepük van tárgyi emlékeink megőrzésében, 
valamint abban, hogy lehetőséget nyújtsanak e kulturális értékek megisme-
réséhez a nagyközönség számára.

A 21. században az új technikai eszközök használata már az emberek min-
dennapjainak alapvető részévé vált, így ez az elvárás jelentkezik az informá-
ciószerzés minden területén. A múzeumi kiállítások létrehozásában is egyfaj-
ta paradigmaváltás figyelhető meg, vagyis egyre intenzívebben jelenik meg 
a digitális technológia a múzeumi tudásközvetítésben és élménynyújtásban.

Az új információs eszközök alkalmazása új távlatokat nyit meg a múzeo-
lógusok számára. A klasszikus tárgyi bemutatás ötvözése a virtuális informá-
ciókkal még élményszerűbbé teheti az ismeretek átadását, elkötelezett múze-
umlátogatók egyre szélesebb körét szólítva meg ezzel.

Egy-egy projekt megvalósítása a múzeumban sokrétű feladat, amelyhez 
számos szakember együttműködésére van szükség. Ebben az összetett folya-
matban tud hatékony segítséget nyújtani a Mozaik Cégcsoport a tervezés fá-
zisától a teljes körű megvalósításon át egészen a fenntarthatóság biztosításá-
ig. Cégcsoportunk sokéves tapasztalatának köszönhetően mind az innovatív 
informatikai anyagok és eszközök, mind pedig a hagyományos könyvkiadói 
és nyomdatechnikai feladatok terén magas színvonalon kínál megoldásokat.
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A MOZAIK CÉGCSOPORT AZ ALÁBBI TERüLETEKEN 
KÍNÁL SEGÍTSÉGET A MÚZEUMI FEJLESZTÉSEK 

MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ

Tervezés:
• A rendelkezésre álló költségkereteken belül a leghatékonyabb informa-

tikai megoldások megtalálása.

Megvalósítás:
• A szükséges informatikai eszközök biztosítása (pl. számítógépek, kiosz-

kok, LED tábla, érintőképernyős kijelzők, audio guide rendszer).
• Szoftverek: honlap, kioszk, valamint egyéb alkalmazások (pl. nyilván-

tartások), mobil alkalmazások biztosítása.
• Pályázati látványtervek, rekonstrukciós látványtervek elkészítése.
• Interaktív 3D bemutatóanyagok, videóanyagok, kiterjesztett valóságtar-

talmak elkészítése.
• Kiadványtervezés és -szerkesztés, valamint a nyomdatechnikai háttér 

biztosítása.
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Fenntarthatóság:
•  A működtetés menetének és költségeinek megtervezése.
•  Folyamatos kapcsolattartás a Mozaik Cégcsoport szakembereivel (pl. 

ellenőrzés, tartalmi változtatások, frissítések, bővítés).
•  Karbantartási feladatok elvégzése (pl. eszközök javítása, cseréje).
•  Továbbképzések a múzeum szakemberei számára.

A MOZAIK CÉGCSOPORT MÁR MEGVALÓSÍTOTT 
FEJLESZTÉSEI ÉS PROJEKTJEI

Kiadványok, nyomdai termékek széles választéka
•  Kiadványok tervezése, szerkesztése, nyomdai kivitelezése:
•  Meghívók, kiállítási katalógusok, prospektusok, szóróanyagok.
•  Névre szóló kitűzők.
•  Tablók, transzparensek, molinók, plakátok.
•  Egyéb reklámtermékek (pl. jegyzetfüzetek, társasjátékok, könyvjelzők).

Szoftverek
•  „Virtuális Múzeum” – saját fejlesztésű grafikai és adatbázisrendszer.  

A megjelenítő program megvalósítása és tartalommal való feltöltése.  
A kioszkot a Gyulavári Kastély látogatóközpontjában helyezték el.
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•  Kioszk a Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert emlékszo-
bája részére. Egyedi érintőképernyős terminál készítése. Saját fejleszté-
sű grafikai adatbázisrendszer és a megjelenítő program megvalósítása, 
valamint tartalommal való feltöltése.

•  Információs kioszk készítése a recski Kényszermunkatáborok 1950–
1953 című kiállításhoz. 

Informatikai eszközök
•  A Gyulavári Kastély számára érintőképernyős terminál és a hozzá 

csatlakozó 46”-os LCD megjelenítő rendszer megvalósítása.
•  A Corvin János Múzeum megbízásából gyermekfoglalkoztató terem 

tervezése és kialakítása érintőképernyős számítógépekkel, digitális 
táblákkal.

•  A makói József Attila Városi Könyvtár és Múzeum részére érintőké-
pernyős kioszk és érintőképernyős asztali számítógépek beszerzése, 
szállítása.

•  A Móra Ferenc Múzeum megbízásából két érintőképernyős terminál 
gyártása és tartalommal való feltöltése.

•  A Pallavicini Kastély és a Budai Sándor Emlékház részére érintőképer-
nyős terminálok készítése, megjelenítő szoftverek programozása, audio 
guide rendszer kiépítése a tárlatvezetéshez idegen nyelvű narrációkkal.

Filmek
•  A szegedi Móra Ferenc Múzeumnak film készítése A fáraók Egyiptoma 

kiállítássorozathoz.
•  A százhalombattai Régészeti Park számára régészeti témájú múzeum-

pedagógiai foglalkozás bemutató anyagának készítése.

PÁLYÁZATI LÁTVÁNYTERVEK, REKONSTRUKCIÓS 
LÁTVÁNYTERVEK

•  A makói József Attila Városi Könyvtár és Múzeum megbízásából virtu-
ális bemutatóanyag készítése. Digitális képkeret alkalmazása a kiállítás 
részeként bemutatásra kerülő videó animáció megvalósításához.

•  A gyulavári Wenckheim – Almássy kastély előzetes látványterve.
•  A Konecsni György Helytörténeti Múzeum kiállítási látványterve.
•  A Pallavicini Kastély és a Budai Sándor Emlékház új tárlatának lát-

ványterve.
• A maroslelei emlékház új tárlatának látványterve, állóképekkel.



435

Interaktív 3D
• Virtuális kastély és helytörténeti bemutatóanyag elkészítése a Körös – 

Maros Vidékfejlesztési és Ökogazdálkodási Alapítvány részére.
• A gyulai vár történetét bemutató 10 perces animációs film elkészítése. 

Ennek részét képezi egy, a gyulai vár 16. századi állapotát bemutató 3D-s 
animációs film, amely az Oktatási és Kulturális Minisztérium és Gyula Város 
Önkormányzata támogatásával, a Corvin János Múzeum megbízásából ké-
szült. A film megtekinthető a múzeum tárlatának részeként.
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BAYER ÁRPÁD
múzeumandragógus 

(Magyar Nemzeti Múzeum)

A múzeum és a valóságok

VIRTUÁLIS VALÓSÁG HASZNÁLHATÓSÁGA 
MÚZEUMOKBAN

Futurisztikus, szűk sisakban vakon forgolódó, esetleg hadonászó emberek. 
Ez az, amit a külső szemlélő lát a virtuális valóságból (röviden: VR). Aki a si-
sakot viseli, egy olyan videót néz, ami teljesen körbeveszi, és ő dönti el, hogy 
merre forduljon. Sokszor interakcióba is tud lépni a térrel: mozog, felemel 
tárgyakat, ugrik, adott esetben ravaszt húz meg. 

Ez az az iparág, ami jövőre meglódul, és hatalmasat szakít. Ez a jóslat évek 
óta él a piacon, és egyre inkább közhelyessé válik. Ezzel együtt a VR fejlődik, 
bár nem ugrásszerűen: a piac mérete 2014-ben 62 millió dollár volt, egy évvel 
később pedig több, mint duplájára ugrott, mérete ekkor nagyjából a teljes 
magyar GDP-nek felelt meg. 2016-ban 220 millió dollárra értékelték a piacot.1 

Mit értünk pontosan VR alatt? Mit kezdtek eddig a múzeumok a virtuális 
valósággal? Milyen lehetőségeket és milyen veszélyeket rejt ez a technológia? 
Ezeket a kérdéseket járom körbe a következőkben.

Nem célom itt pontosan definiálni a virtuális valóságot, de érdemes elhatá-
rolni néhány más technológiától. A virtuális valóság egy olyan vizuális világ, 
ami teljesen körbeveszi a felhasználót, meghagyva a körültekintés szabadsá-
gát. Úgy kell elképzelni tehát, mintha körbetekintenénk: minden irányban lá-
tunk valamit, de egyszerre csak a környezetünk egy szeletét látjuk. Ugyanígy 
a virtuális valóságban is, azzal a különbséggel, hogy a VR-ben látott környezet 
nem kapcsolódik a valós környezetünkhöz. Vannak, akik a 360 fokos videókat 
is virtuális valóságnak tekintik, mások csak akkor, ha nincs, vagy minimális 
az a terület, ahova nem lehet nézni. Mintha nem csak egy vászonra, hanem 
minden irányba ki lenne vetítve a mozifilm körülöttünk. Az, hogy ebben a 
világban milyen lehetőségei vannak a felhasználónak, változhat. Van, hogy a 
környezet kidolgozottsága, a látvány az, ami élményt nyújt, ami megjelenhet 
mozgó- vagy állóképként, és hang, valamint interakció is társulhat hozzá. 

1 https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/virtual-reality-vr-market 
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A VR megjelenési legjellegzetesebb megjelenési formája a cikk elején be-
mutatott sisakos VR. Ez esetben a kép a sisak belső felén látszik, a látómező 
pedig a felhasználó fejmozgásához igazodik. Léteznek azonban más eszkö-
zök is, amin elérhetővé tehetjük a VR-t. Az okostelefon képes követni, hogy 
merre forgatjuk, így a képernyőjén keresztül megelevenedhet a virtuális va-
lóság. Olyan eszköz is van, ami egy telefonnal egyszerű kartonlapból VR-si-
sakká alakul.

Sok VR élmény online is elérhető: ezek egy része videóként kerül fel az 
internetre, ahol az egér segítségével változtathatunk irány. Ez azt is jelenti, 
hogy – bár valószínűleg a sisakos megoldás jelenti a legnagyobb élményt – a 
számítógép előtt is bejárhatjuk a kölni dómot, vagy a British Museum egyes 
kiállítótereit.

Elsősorban a játékipar épít az interakcióra. A látómező közepén lévő pont 
használható egérként, így a résztvevő mozoghat a virtuális térben, vagy in-
terakcióba léphet tárgyakkal úgy, hogy végig egy székben ül. Joystick is ké-
szült a VR sisakokhoz, melyek rengeteg féle interakciót lehetővé tesznek, va-
lamint mozgásérzékelőkkel válik teljessé az élmény. Ezzel közel teljessé válik 
a valóságérzékelés: a virtuális térben is ugyanúgy mozgunk, mint a valóság-
ban. Ez már olyan „élménycsomag,” ami miatt érdemes elmenni egy VR-já-
téktermekbe. Nagy-Britanniában 30 fontot (kb. 10 ezer forintot) is kérnek egy 
óra játékért2, Magyarországon ennél alacsonyabb árért is lehet játszani, de 
még elég kevés helyen. 

VR A MÚZEUMBAN

A VR elsősorban nem kifejezetten múzeumok számára készült. Leginkább a 
szórakoztatóipar és a reklámipar használja, de mára már az oktatásra hasz-
nált technológiák is önálló területet képeznek, és egyre több múzeum is alkal-
mazza ezeket az eszközöket. Jó múzeumi példák egész sorát lehet felvonul-
tatni. Szemezgessünk ezekből!

A virtuális valóságot már az évtized elején is használtak múzeumok, ek-
kor a kiállítások virtuálissá tétele, vagy egyenesen virtuális térben történő 
létrehozása volt a fő törekvés. Ezeknek a megoldásoknak a célja, hogy fel-
keltsék a reménybeli látogatók figyelmét, és minél több emberhez eljussanak 
a múzeumi tartalmak. Ekkor még kevéssé alkalmaztak virtuális valóságot: a 

2 https://www.theguardian.com/business/2018/may/05/vr-new-reality-revive-amuse-
ment-arcade 
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What Jane Saw (www.whatjanesaw.org) oldalon például létrehoztak ugyan 
virtuális tereket, de az egyes falfelülteket csak képként látjuk, a csak online 
létező Nagy Internet Múzeum (www.symbolics.com) pedig nem is próbál 
virtuális térként megjelenni. 2011 óta bebarangolhatjuk az Anne Frank-há-
zat,3 és itt már virtuális valósághoz hasonló élményt akartak létrehozni: a 
képernyő előtt működik is az élmény, de szemüveggel feltűnne, hogy csak 
oldalra látunk, lefelé vagy felfelé nem enged a kamera. 

Az egyik első múzeum, amely VR-t alkalmazott a kiállításában a British 
Museum volt 2015-ben. Bronz kori tárgyakat lehetett megnézni eredeti kör-
nyezetükben egy hétvége erejéig. Ekkor már több éve vizsgálták a VR múze-
umi felhasználási lehetőségeit, de el akarták kerülni azt, hogy öncélú legyen 
az eszköz felhasználása: ott akarták bevetni a technológiát, ahol a legtöbbet 
adhat.4

Az utóbbi években egyre több múzeumban alkalmazzák a VR-t. A Finn 
Nemzeti Múzeumban például egy festménybe lehet „besétálni” a szemüveg 
segítségével, a képen látható alakok a látogató körül elevenednek meg. A lá-
togatói értékelések kiemelik, hogy az intézmény jól használja a technológiát, 
a múzeum pedig fontos tapasztalatként könyvelhette el, hogy a VR headset 
kortalan: nem csak a fiatalokat, hanem az idősebb korosztályt is vonzza.

A Nemzeti Természettudományi Múzeum Párizsban a főoldalán hirdeti a 
tavaly év végén megnyitott, állandó VR-élményt. A múzeum Evolúciós Ga-
lériájához kapcsolódó tartalmak között helyet kapott a bejárható, vizsgálható 
„evolúciós családfa,” ami játékokat is kínál, és a megértést segítendő 3D mo-
dellek is helyet kaptak az installációban. A programot a múzeum a címlapján 
hirdeti. A VR-sisakos élmény a facebookos látogatói vélemények között is 
visszaköszön a Meteoreső és a leggyakrabban emlegetett Evolúciós Galéria 
mellett.

Ezzel párhuzamosan, szintén a tavalyi év végén jelentkezett hasonló él-
ménnyel a Het Scheepvaartmuseum Amszterdamban. A haditengerészeti 
múzeum „kertjében,” az épületet körülvevő öbölben egy 18. századi hadi-
hajó pontos másának a gyomrában kapott helyet a Dare to discover című 
program. Az öt perces utazás a holland aranykor Amszterdamjában a belépő 
után ingyenes, és negyed óránként 20-25 embert tud fogadni. A múzeum cél-
ja az volt, hogy a múlt új formában történő tálalása mellett szorosabban kap-
csolódjanak a közönségükhöz. A tapasztalatok szerint a látogatók ajánlják 

3 http://www.annefrank.org/en/Subsites/Home/ 
4 https://www.magyarmuzeumok.hu/cikk/az-europai-muzeumok-kalandja-a-virtualis-valo-
saggal 
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Láthatóan a gyerekek az egyik fontos célcsoport. Forrás_www.mnhn.fr

Látogatók a holland aranykorban. Forrás_www.hetscheepvaartmuseum.nl
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egymásnak a programot, megosztják. A facebook-os visszajelzések alapján a 
bejárható hadihajó jelenti a legnagyobb élményt, ami mellett sokan kiemelték 
a VR-t. Olyan eszköz került a múzeum birtokába, amivel az épületen kívül is 
hatékony módon tud kapcsolódni a (leendő) látogatókhoz.

Az állandó múzeumi VR-élmények (kiállítások?) mellett egyre több in-
tézmény használja ezt a technológiát virtuális kiállítás bemutatására (pl. a 
Kremer Gyűjtemény virtuális múzeumot hozott létre), egy-egy helyszín re-
konstrukciójának bemutatására (pl. a Tate Modigliani-kiállításához rekonst-
ruálták a festő párizsi műtermét), vagy egy-egy tárgy bemutatására (pl. a 
MET „Small wonders” című kiállításához is tartozott VR.) Mindegyik példa 
jellemzője, hogy az utóbbi egy-két évben kerültek bemutatásra neves gyűjte-
ményekben. 

A külföldi kiállítások után érdemes az itthoni helyzetről is képet alkotni. 
Az egyik első, VR-t alkalmazó kiállítás a Capa Központban nyílt 2014-ben. 

A Kép és képtelenség. Újgenerációs valóságok címet viselő tárlat az új tech-
nológiák bemutatását helyezte a középpontba, melyekhez kreatív felhasz-
nálási lehetőségeket kapcsolt. A látogatók szerették a programot, több, mint 
negyvenezren látogattak el az első hat héten.5 

5 Interjú Nemes Attila kurátorral

A Kremer Gyűjtemény virtuális kiállítási tere Forrás_assets.bwbx.io
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Magyarországra még nem gyűrűzött be a virtuális valóság a múzeumok-
ba. Ezt lehet hátrányként értelmezni, ugyanakkor lehetőség is. Egy új, még 
nem teljesen kiforrott technológia bevezetése buktatókkal jár, amit kísérlete-
zéssel lehet tökéletesre fejleszteni. Ez a kísérletezés láthatóan elindult a világ 
múzeumaiban, az általuk szerzett tapasztalatok hasznosítására pedig mind-
annyiunknak lehetősége van. 

Mik tehát a VR technológia buktatói, mire érdemes figyelni? Három lehet-
séges buktatót, és néhány előnyt emelek ki zárásként. 

Az első, legjelentősebb buktatója a projektnek az anyagi háttér. A New 
York Times szerzője, Jake Cigainero is kiemeli, hogy a technológia múzeumi 
finanszírozása még nem megoldott.6 Ennek ellenére azt sem mondhatjuk, 
hogy általánosságban nagyon drága: egy állandó kiállítás jóval nagyobb ösz-
szegeket is fel tud emészteni. Magyarországon is van olyan kiállítás, ahol 
azért döntöttek a VR és a digitális megoldások mellett, mert ez olcsóbbnak 
bizonyult.7 Sokszor a felhasznált eszközök gyártója finanszíroz múzeumi 
projekteket, hiszen sok emberhez eljut egy-egy hardware – feltehetően egy 
pozitív élmény kíséretében. 

A második probléma a fenntartás kérdése. Sok féle megoldás létezik, az 
eddig bemutatottak zömmel viszonylag nagy térigénnyel rendelkeznek. A 

6 https://www.nytimes.com/2018/03/12/arts/european-museums-get-adventurous-with-vir-
tual-reality.html 
7 Interjú Budaházy Szabolccsal

Látogató nézelődik a Capa Központban Forrás_www.welovebudapest.hu
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legfontosabb annak a biztosítása, hogy amíg a látogató a virtuális valóság-
ban kalandozik, addig fizikailag teljes biztonságban legyen, ne guruljon le 
a lépcsőn, ne zavarja a többi látogatót, és a múzeumi tárgyakra se jelentsen 
veszélyt. Leginkább egy külön helységet érdemes kijelölni erre a célra, ami 
nem mindig adott. Ha rendelkezésre áll a megfelelő mennyiségű eszköz, 
gondoskodtunk a tisztításukról, és a tartalom is megfelel, akkor kell egy kez-
elő is. Nem bonyolult az eszközök mindennapi használata, de kevéssé ismert 
és drága, ezért állandó felügyeletet igényel. Tér és ember tehát mindenképp 
szükséges a fenntartáshoz! 

A harmadik, legátfogóbb buktató a múzeumhoz való viszony. Ha minden 
a rendelkezésre áll, akkor egy szinte üres látogatói teret kapunk, székekkel és 
technológiai eszközökkel, ami elég távol áll a múzeumok miliőjétől. Előnye, 
hogy szállítható: ugyanaz az élmény fesztiválon, buszon, vagy egy osztály-
teremben is átadható. Ezzel együtt a műtárgy kikerül a középpontból, és egy 
időre az élmény kerül a középpontba, amit a múzeum, kiállítás üzenetével 
összhangban kell megfogalmazni. A virtuális valóság rengeteg lehetőséget 
rejt, de sajátos szemléletet és sok figyelmet igényel. Egész máshogy lehet el-
mesélni általa egy történetet, mint pl. egy filmmel, hiszen nem tudjuk, hogy 

A VR- szoba a múzeumban Forrás_www.mnhn.fr
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merre fog nézni éppen a látogató, nekünk kell irányítani a figyelmét. Egy 
tavalyi Museum Next konferencián elhangzott, hogy a jövőben lehetséges, 
hogy kialakulhatnak majd kifejezetten VR kurátori állások is.8

A buktatók ellenére a virtuális valóság hálás eszköz lehet a múzeumok 
számára. A hazai tartalomfejlesztők közül többen figyelmeztetnek, hogy a 
hazai közönség még nem feltétlenül tudja, mi az a VR, de a rendezvényeken, 
múzeumokban megjelenő sisakok mellett hamar hosszú sor alakul ki, és a 
média is nagyobb figyelmet fordít az új technológiákra. Az állandó kiállítá-
sokban megjelenő virtuális élmények rendre feltűnnek a múzeumok látoga-
tói értékelésénél. Ezeket böngészve az is kitűnik, hogy a VR nem csodaszer, 
nem automatikus látogató-mágnes, de hamar a múzeumok meghatározó és 
vonzó elemévé válhat.

8 https://www.museumnext.com/insight/how-can-museums-use-virtual-reality/ 
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GYIMESI ANDRÁS
ötletgazda, játékmester, keresztrejtvény-szerkesztő, lokálpatrióta

(Kecskemét)

5 kecskeméti városnéző túra 
3 nyelven mindenki (okos)telefonján

Az 5 földrész turisztikailag leginkább frekventált 150 desztinációjában elér-
hető, több mint 1.100 túrát tartalmazó PocketGuide elnevezésű mobilalkal-
mazást már 5 millióan letöltötték. Világviszonylatban egyedülálló módon az 
elmúlt öt évben harmincezres letöltést elérő kecskeméti városnéző túrákat 
nem egy jogi személy vagy szervezet, hanem egy magánszemély valósította 
meg. A túrakészítés folyamatát, szépségeit és nehézségeit, valamint az appli-
káció jelenlegi helyzetét a kecskeméti túrák készítője személyes élményekkel 
és érzésekkel teli előadásban mutatja be.

A TöRTÉNET EGYIK SZÁLA
 

Világéletemben szerettem az ötletes dolgokat, a játékokat, az izgalmas, rejté-
lyes és rejtvényes kihívásokat. A Magyar Társasjátékos Egyesület egyik alapító 
tagjaként közel két évtizede népszerűsítem a társasjátékokat, s bizonygatom 
országnak-világnak, hogy a társasjátékozás milyen hasznos és szórakoztató 
közösségi időtöltés. A szellemi élvezetek csúcsa a játékokon túl számomra a 
keresztrejtvény-szerkesztés. Közismert országos rejtvénylapok mellett számos 
belső vállalati hírlevélben jelent és jelenik meg keresztrejtvényem.

Nem sok esély látszott arra, hogy ilyen indíttatással köztisztviselő le-
gyek egy polgármesteri hivatalban. Szerencsére mégis így történt. Ha már 
így esett, igyekeztem változatosságot belecsempészni a munkámba, melyek 
egyik következményeként én is kísérhettem turistacsoportokat a Kecskeméti 
Városházán. Rám főleg akkor kerül a sor, ha angolul kell megszólalni. Az 
unalmas részletek helyett imádok érdekes sztorikat mesélni nekik; olyan él-
ményt próbálok átadni a turistáknak, hogy amikor elmennek Kecskemétről, 
úgy emlékezzenek vissza, milyen jól érezték itt magukat. Az egyik dísztermi, 
és az azt követő főtéri bemutatásnál jöttem rá, milyen jó lenne okostelefonok-
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ra készíteni egy olyan alkalmazást, amellyel a Kecskemétre érkező látogatók 
egyszerűen, több útvonalon bejárhatnák a város nevezetességeit, és közben 
hallgathatnák a helyszínekhez kapcsolódó érdekes tudnivalókat, sztorikat. 
Voltak elképzeléseim az útvonalakra is, hiszen ismerősöket, barátokat sok-
szor kalauzoltam.

Akkor (hat évvel ezelőtt) és ott úgy éreztem, feltaláltam a spanyolviaszt. 
Pár nappal később a világhálón böngészve rájöttem, hogy a történetnek van 
egy másik szála is.

A TöRTÉNET MÁSIK SZÁLA

Tíz évvel ezelőtt egy fiatalember, Rétai Martin a barátnőjével bolyongott Ve-
lence sikátoraiban. A GPS hiába tudta pontosan, hol találhatók a leghíresebb 
látványosságok, végül mégis egy gondolás segítségére szorultak. A navigá-
ciós kütyü ugyanis semmit sem tudott az adott épületekről, eseményekről, 
érdekes sztorikról. Ekkor született az ötlet, hogy lenne igény hordozható ide-
genvezetőkre. Hazaérve kidolgozta a terveket, elkészített néhány útmutatót, 
s később egy induló vállalkozásoknak kiírt versenyt is megnyert. A győzelem 
után az egyik befektető másfél millió euróval indította el a világhír felé az 
innovatív terméket. A piacvezetővé vált magyar startup azóta megvetette a 
lábát a Szilícium-völgyben is, sikere töretlen.
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„Ha már nem én találtam ki (először), 
akkor legalább a részese akarok lenni!”

A történet két szála hamar összeért. Felvettem a céggel a kapcsolatot – an-
golul, mert akkor még nem derült ki számomra, hogy valójában egy magyar 
startupot takar az igényes, angol nyelvű honlap. „Szeretném, ha Kecskemét 
is jelen lenne az alkalmazásban Barcelona, New York, Párizs és a többi nagy-
város mellett!” – kértem, s ajánlottam fel egyúttal a segítségemet. Igyekeztem 
megindokolni Kecskemét jelenlétét az alkalmazásban, meg azt is, hogy en-
nek megvalósítására csakis én lehetek az ideális személy. Az egyes túrákra 
vonatkozó ötvenoldalas szempontrendszer elküldésével sem riasztottak el. 
Hátterem ismerete (az adott város polgármesteri hivatalában dolgozom) után 
nekem szegezték a nyilvánvaló kérdést.

„MINT POLGÁRMESTERI HIVATAL 
ÉRDEKLŐDIK VAGY CSAK EGYSZERű 

MAGÁNSZEMÉLYKÉNT KÍVÁNCSI?”

A cég illő módon arról is tájékoztatott, hogy eddig mindig városok, turiszti-
kai szervezetek és egyéb jogi személyek érdeklődtek náluk, akik ilyen-olyan 
pályázat segítségével finanszírozták a felmerülő költségeket. Ó, és ha már 
egy újabb város felkerül a PocketGuide világtérképére, akkor ne egy, hanem 
rögtön három túra készüljön el! Az alkalmazás üzletpolitikája szerint a már 
meglévő túrák teljes tartalmát ingyenesen bárki letölthette és használhatta 
online üzemmódban. Offline, azaz internetkapcsolat nélküli használat ese-
tére öt dollárnak megfelelő összegért lehetett hozzájutni ugyanahhoz a tar-
talomhoz (egy adott város összes túrájához). A túrák megalkotójának csak 
akkor jár jutalék, ha az offline letöltések száma elér egy bizonyos határt. A fel-
használók túlnyomó többsége természetesen ingyenesen használta az alkal-
mazást. Vagyis semmiképpen se erre alapozza senki a későbbi megélhetését. 

Rengeteg munka, semmi bevétel. Ráadásul bárki, aki eltöltött már pár évet 
a közigazgatásban – a versenyszférából átigazolva én akkor éppen háromnál 
jártam – tudja, kit hol és miért érdemes keresni. Megvolt az összes kapcsolat. 
Egyszerűnek látszott a döntés. Vagy mégsem.
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„ÉN AKAROM MEGCSINÁLNI!”

Egyáltalán nem érdekelt, hogy ebből nemhogy megélni lenne nehéz, de kifeje-
zetten pénz- és időigényes foglalatosság elé nézek. Nyugtatott a gondolat, hogy 
mindez tökéletesen összeegyeztethető a köztisztviselői létemmel is, hiszen a hi-
vatali munkám (belső ellenőr) semmilyen módon nem kapcsolódott a turiszti-
kához. Hajtott a büszkeség, a küldetéstudat, a méltó szellemi kihívás. Egyszerre 
lehettem kreatív és önző. Mellesleg megvalósíthattam magamat. Mindezt cso-
dálatosan szép és izgalmas három évre sikerült kiterjeszteni. Pedig az első há-
rom kecskeméti túra magyar és angol szövege szűk fél év alatt elkészült.

Az egyes látnivalókhoz kapcsolódó vázlat-javítás-véglegesítés szenthá-
romságát számtalanszor végigjártam. Ekkor ismertem és szerettem meg szá-
mos muzeológus kollégát is. Tetszett nekik az ötlet, a lelkesedésem, a dicső 
szélmalomharcom; szívesen és sokat segítettek. A kezdet kezdetén egyér-
telmű volt, hogy a túráknak magyar mellett angolul, és lehetőleg németül 
is rendelkezésre kell állniuk, hiszen az egész gondolat a külföldi turistákra 
lett kitalálva. A hazai látogatók úgyis könnyebben boldogulnak egy hazai 
városban. Angolra én fordítottam, a némethez viszont más nagylelkűségé-
re támaszkodtam. A lektoráláshoz természetesen anyanyelvi segítségre volt 
szükségem. Újabb pár hónap, újabb önzetlen segítségek. Milyen szerencse, 
hogy korábban egy nyelviskolában dolgoztam, így szép számú angol és né-
met anyanyelvű embert ismertem.

Véglegessé vált a szöveg (hittem akkor), jöhetett a hangfelvétel. Nagy na-
ivan úgy gondoltam, veszek egy jó diktafont, kiveszek pár nap szabadságot, 
hogy senki ne legyen otthon, majd felmondom rá a szöveget. Ha elrontom, 
újrakezdem és csak a tökéletes szövegeket küldöm át. Hamar megvoltam, 
boldogan küldtem át a kapcsolattartómnak. Bájosan megmosolyogták buz-
góságomat, majd mindenféle műszaki paramétert soroltak, aminek a lényege 
az volt, hogy stúdiókörülmények kellenének a profi hanghoz. Újabb ismeret-
ségek, újabb hatalmas segítségek. Újabb hónapok teltek el – leginkább a kül-
földi hangokkal. Meglehetősen nehéz volt összeegyeztetni a tökéletességre 
való törekvésemet („Ezt a szót nem jól hangsúlyoztad, kérlek, vegyük újra az 
elejétől…”) mások önzetlen segítségének ideális mértékű fel- és kihasználá-
sával úgy, hogy a jó kapcsolat mindenképpen megmaradjon. Sikerült. Még 
ha ehhez az is kellett, hogy az egyik német felolvasóm parkolási bírságát is 
nekem kellett kifizetnem. A szöveg is változott itt-ott. A hangvágás is eltartott 
egy ideig – de legalább ahhoz is profi segítséget kaptam.

Következett a fényképek feltöltése. Amint kitisztult az ég, szaladtam a vá-
rosba és több száz fotót készítettem. És több tucatot kértem és kaptam má-
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soktól is. Igazi nagy fegyvertényként értékelem, hogy profi légi felvételeket 
is sikerült beszereznem egy barátomtól.

Következett a végső adatfeltöltés és a geokódolás, melyhez megtanultam 
a Google Earth használatát. Az ezt követő lépéseket már a PocketGuide in-
tézte: rögzítés, programozás, engedélyezés, tesztelés. Ez utóbbiban ismét volt 
szerepem. Újabb javítások, simítások, majd véglegesítés. Eljött az „élesítés” 
pillanata.

HÁROM NYELVEN KIKERüLT AZ ELSŐ HÁROM 
KECSKEMÉTI TÚRA A VILÁGHÁLÓRA

A főtérről induló Belvárosi séta a 650 éves város legszebb, leghíresebb épü-
leteit, emlékeit mutatja be 43 helyszínen, s rajtuk keresztül megismerkedünk 
a város történelmével. A Bolygóközi szobortúra röpke egy óra alatt eljuttat a 
Naptól egészen a távoli Plútóig, azaz a túra a város területén 3,3 milliárdszo-
ros kicsinyítésben létrehozott Naprendszer méret- és távolságarányos mo-

A szöveg is változott itt-ott. A hangvágás is eltartott egy ideig – de legalább ahhoz is profi segítséget 
kaptam. 
Következett a fényképek feltöltése. Amint kitisztult az ég, szaladtam a városba és több száz fotót 
készítettem. És több tucatot kértem és kaptam másoktól is. Igazi nagy fegyvertényként értékelem, 
hogy profi légi felvételeket is sikerült beszereznem egy barátomtól. 
Következett a végső adatfeltöltés és a geokódolás, melyhez megtanultam a Google Earth használatát. 
Az ezt követő lépéseket már a PocketGuide intézte: rögzítés, programozás, engedélyezés, tesztelés. Ez 
utóbbiban ismét volt szerepem. Újabb javítások, simítások, majd véglegesítés. Eljött az „élesítés” 
pillanata. 
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Három nyelven kikerült az első három kecskeméti túra a világhálóra 
 
A főtérről induló Belvárosi séta a 650 éves város legszebb, leghíresebb épületeit, emlékeit mutatja be 
43 helyszínen, s rajtuk keresztül megismerkedünk a város történelmével. A Bolygóközi szobortúra 
röpke egy óra alatt eljuttat a Naptól egészen a távoli Plútóig, azaz a túra a város területén 3,3 
milliárdszoros kicsinyítésben létrehozott Naprendszer méret- és távolságarányos modelljének 
bronzszobrait veszi sorra. Az „űrutazás” során a kalandorok nemcsak a bolygókat keresik fel, hanem 
számos érdekességet is megtudhatnak az egyes égitestekről. A Kulturális-művészeti séta a belvárosi 
és ahhoz közeli gyűjtemények, múzeumok többségét ejti útba, s a látogató rajtuk keresztül 
megismerkedhet a város gazdag kulturális és muzeális értékeivel, érdekességeivel. 
Megtörtént az első sajtótájékoztató is, amin a túra angol és német „hangjai” is büszkén részt vettek. 
Lassan a város is felkapta a hírt. Csak felkapta, de teljesen magához még nem ölelte. A szórólapok 
elkészítését és célzott helyekre juttatását – egyéb jelentkező híján – én intéztem. Még bőven tartott a 
lelkesedés. Olyannyira, hogy kitaláltam, tudok még ennél is jobbat. 
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delljének bronzszobrait veszi sorra. Az „űrutazás” során a kalandorok nem-
csak a bolygókat keresik fel, hanem számos érdekességet is megtudhatnak az 
egyes égitestekről. A Kulturális-művészeti séta a belvárosi és ahhoz közeli 
gyűjtemények, múzeumok többségét ejti útba, s a látogató rajtuk keresztül 
megismerkedhet a város gazdag kulturális és muzeális értékeivel, érdekes-
ségeivel.

Megtörtént az első sajtótájékoztató is, amin a túra angol és német „hang-
jai” is büszkén részt vettek. Lassan a város is felkapta a hírt. Csak felkapta, 
de teljesen magához még nem ölelte. A szórólapok elkészítését és célzott he-
lyekre juttatását – egyéb jelentkező híján – én intéztem. Még bőven tartott a 
lelkesedés. Olyannyira, hogy kitaláltam, tudok még ennél is jobbat.

KINCSKERESŐK, KALANDRA FEL!

Az összes nagy szerelmemet próbáltam összehozni a következő két (majd 
újabb három) túrában: játékok, rejtvények, nyelvek, helyi érdekességek. Az 
előző három túra során rengeteget tanultam, számtalan jó sztorira leltem. 
Sok olyanra, amelyeket – bármennyire is szerettem volna – nem tudtam be-
letenni a korábbi szövegekbe. Éreztem, valahogy ezeket az érdekességeket 
is meg kell osztani a világgal. Szinte az összes helyet megmutattam, amit 
akartam, de távolról sem adhattam át az összes olyan érdekességet, amit a 
város még magában tartogatott. Igen ám, de a PocketGuide túrái alapesetben 
úgy épülnek fel, hogy az applikáció felrajzol egy útvonalat a felhasználónak, 
amit aztán ő az általa jónak látott tempóban, sorrendben, rövidítésekkel vagy 
kiegészítésekkel bejár. Közben a program mesél az adott helyszínekről, képe-
ket mutat és a további javasolt irányt.

Én viszont egy komplett társasjátékot találtam ki okostelefonra; térképes-
tül, sztorikkal, asszociáció alapján hozzárendelt helyszínekkel, egy vagy több 
játékosra, vagy akár csapatokra kidolgozott, egyszerű szabállyal. Utólag visz-
szatekintve szívesen simogatom az egómat azzal a gondolattal, hogy az ere-
detileg kitalált játékmenet nem egy elemben hasonlított a pár évvel később az 
egész világ játékpiacát letaroló Pokémon Góéra. A világot azonban nem akar-
tam meghódítani, beértem azzal, ha valamilyen formában megvalósulni lá-
tom az újabb szerelemgyermekemet. Ehhez viszont el kellett kezdeni a játék-
menet egyszerűsítését. Tucatnyi telefonos egyeztetés és egyéb zsákutcának 
bizonyult kísérletezgetés után egyre közeledtek az álláspontok. Legalábbis 
annyira, hogy már „csak” kétmillió forintos fejlesztésbe került volna az egy-
szerűsített ötletem megvalósítása. Ennyi pénzt azonban nem tudtam és nem 
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akartam rááldozni (a családom legnagyobb megnyugvására), így újabb, még 
vállalható kompromisszumot tettem magamévá.

A végül megvalósuló két kincskereső játéknak már az első tesztelése is 
nagyon jól sikerült. A patinás, 2013-ban 19. alkalommal megrendezett Kecs-
kemét Város Polgára Leszek versenysorozat keretein belül mintegy 400 diák 
próbálta ki az újdonságnak számító játékot. Élményeikről fényképes beszá-
molót készítettek; a visszajelzések szerint e játék bizonyult számukra a ver-
seny kedvenc részének. A Ki marad ki? (angolul szépen alliterál: Mark the 
Mysterious Man!) címen futó szórakoztató, játékos túra során a megjelölt 15 
helyszínen kell az ott elrejtett feliratokban, emléktáblákon megjelenített ke-
resztneveket megtalálni, s minden esetben egyet kihúzni az előre megadott 
16 névből. Az utolsónak megmaradt keresztnév után lehull a lepel a rejtélyes 
illetőről. A másik, Mi marad meg? (angolul: Solve the Secret Sentence!) címen 
futó túra során szintén 15 helyszínen kell az ott elrejtett feliratokból átlagosan 
2-2 betűt felhasználva összeállítani egy 31 betűből álló mondatot, ami egy 
Kecskeméttel kapcsolatos egyedülálló érdekesség. Ez utóbbi kincskeresőnél 
számomra az igazi kihívás az volt, hogy angolul és németül ugyanazokon a 
helyszíneken más-más betűket kell begyűjtetni a játékosokkal. Az egyes hely-
színeken természetesen nemcsak a betűket, neveket lehet felfedni, hanem az 
adott személyhez, látnivalóhoz közvetlenül vagy közvetve kapcsolódó to-
vábbi „kincsek”, érdekes információk is meghallgathatók. A túrát kipróbálók 
csak arra figyeljenek, hogy a felvillanó izzóval jelölt helyet – a megoldást – 
a végére hagyják. Akik a túrákat túl könnyű kihívásnak érzik, azoknak azt 
ajánlom, az angol vagy a német verziónak vágjanak neki.

Az újabb sajtótájékoztató után egyre többen tették fel ugyanazt a kérdést: 
„És ez anyagilag mennyire jó neked?” Egy idő után mindig ezt válaszoltam: 
„Nagyon jó, hiszen még mindig nem mentem tönkre. Ráadásul jól érzem ma-
gam, és még a családom is bírja.”

KÉT ÚJABB VÁROS HÁROM ÚJABB KINCSKERESŐ 
TÚRÁJA KECSKEMÉT UTÁN

A kompromisszumokkal együtt is olyannyira beleszerettem a kincskereső 
játékba, hogy nem bírtam megállni, hogy tovább ne menjek Kecskemétnél. 
Újabb kihívás, újabb tervezgetés, újabb átvirrasztott éjszakák. Ismét megvolt, 
mire veszem ki az éves szabadságom nagy részét. Irány a főváros! Lokálpat-
riotizmusom ellenére csendben bevallom, hogy a két fővárosi kincskereső-
höz több esetben még a kecskemétinél is ütősebb sztorikat sikerült találnom. 
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És mit összemászkáltam a Városligetben, mire a német verzióhoz sikerült 
találnom egy ä-t! Persze lehet, hogy az átépítés után kell keresnem egy újat.

Budapest után hátravolt még egy helyszín, ahol szinte minden évben el-
töltök egy hetet. A Magyar Társasjátékos Egyesület 2007 óta minden évben 
jelen van a Kapolcsi Művészetek Völgyében. Tagtársaimmal tíz napon át 
mutatjuk be az egyre növekvő létszámú érdeklődőknek a modern, családi 
és más táblás társasjátékokat. Természetesen innen sem hiányozhatott egy 
kincskereső játék. Három évvel az első PocketGuide-túra elkezdése után ez-
úttal már beértem egy játékkal és egy nyelvvel.

LEGUTÓBBI FEJLEMÉNYEK ÉS EGY KIS STATISZTIKA

Tavalyelőtt változás következett be a PocketGuide üzleti modelljében. 2016 
májusától az alkalmazást online módon használók már nem jutnak hozzá 
a teljes tartalomhoz, csak egy előzetest kapnak az adott túráról. A teljes tar-
talomhoz való hozzáférés offline módon, változatlan árakon érhető el az 
egyébként továbbra is ingyenes keretalkalmazáson belül.

Szerencsére Kecskemét egyre jobban kezdte értékelni a négy-öt éve várat-
lanul ölébe hullott milliós szolgáltatást. Először felkerült a hír a város hon-
lapjára, később beszállt a szórólapok előállítási költségébe, majd az egyik al-
polgármester a saját jutalmát fordította arra, hogy az üzletmodell változását 
követően a kecskeméti túrák 8 hónapra továbbra is ingyenesen letölthetők le-
gyenek. A legnagyobb áttörés pedig 2018. március 1-jén következett be: a város 
öt és fél évre megfinanszírozta mind az öt kecskeméti túra teljes tartalmának 
ingyenes letöltését. Folyamatban van a frissített szórólapok terjesztése is.

A cég minden évszak végén elküldi az egyes túrákra vonatkozó összesí-
tett letöltési adatokat. 2018. február 28-ig így alakultak a látogatások:

Start helyszín túra neve Összes letöltés

2013
Kecskemét

Belvárosi séta 9.540 (ebből 16 offline)
Bolygóközi szobortúra 7.405 (ebből 11 offline)
Kulturális-művészeti séta 7.216 (ebből 9 offline)

2014
Kincskereső – Mi marad meg? 2.786 (ebből 7 offline)
Kincskereső – Ki marad ki? 2.517 (ebből 4 offline)

2014 Budapest
Kincskereső – Mi marad meg? 7.751 (ebből 10 offline)
Kincskereső – Ki marad ki? 7.697 (ebből 11 offline)

2015 Kapolcs Kincsek és sztorik a Művészetek 
Völgyében 756

Összes letöltés (3 helyszín 8 túrája) 45.668 (ebből 68 offline)
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TOVÁBBI TERVEK

Van még bőven lehetőség Kecskeméten. Igen korán felmerült egy gasztro-tú-
ra létrehozása, majd igen korán el is vetettem az ötletet. Miért is? Annak el-
lenére, hogy a szövegeket igyekeztem úgy és olyanokról írni, amely épüle-
tek, események, sztorik időtállóak, mégis előfordult nem egy olyan helyzet, 
amikor utólag szöveg és hang törlésére vagy jobb esetben áthelyezésére volt 
szükség. Egy adott szöveg új rögzítése már csak azért is lenne nehéz, ugyan-
is az eredeti hangok azóta a világ távoli pontjaira költöztek (USA, Anglia, 
Japán, Indonézia, Németország, Svájc). Hamar beláttam, nem tudnék elég 
olyan helyszínt, éttermet találni, ahol biztos lehetnék abban, hogy 20 év múl-
va is ugyanaz elmondható lenne ugyanarról az étteremről pontosan ugyana-
zon a helyszínen.

Veszélytelenül megvalósítható lenne egy Katona József és Bánk bán, vagy 
Kodály Zoltán és a zene kecskeméti kapcsolatát feldolgozó tematikus túra. 
Továbbra is kiaknázatlan Kecskemét viszonya Mikszáth regényéhez, A be-
szélő köntöshöz, s ezen keresztül a török hódoltság korszakához.

Nagyon szívesen ajánlom mindenkinek az alkalmazást akár felhasználó-
ként, akár üzleti partnerként. Az újabb terveket azonban már más fogja meg-
valósítani – feleségem és három gyermekem legnagyobb örömére. Én egyelő-
re maradok a társasjátékoz(tat)ásnál és a keresztrejtvény-szerkesztésnél.

KVÍZKAVALKÁD – ÍZELÍTŐ AZ APPLIKÁCIÓBAN 
ELHANGZÓ ÉRDEKESSÉGEK KÖZüL

A kiváló katonai stratéga, Helmut Karl Bernhard von Moltke kiemelkedő 
szerepet játszott a Német Császárság 1871-es létrehozásában. Ő az egyetlen 
olyan, még a 18. században (történetesen 1800-ban) született ember, akinek 
a hangját rögzítették, s még ma is meghallgatható. Vajon ki az a hazánkfia, 
aki – pár évvel lemaradva – a második legkorábban született személy, akinek 
a hangját szintén rögzítették?

a) Arany János
b) Katona József
c) Kossuth Lajos
d) Székely Bertalan

A kecskeméti főtéren található Kossuth-szobor alkotására eredetileg az 
akkor legmagasabban jegyzett szobrászt, Fadrusz Jánost kérték fel, de ő a 
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megtisztelő felkérés után pár órával meghalt. A szobor körüli tragikus kez-
det később komédiába csapott át; a legfőbb vita ugyanis arról bontakozott ki, 
hogy Kossuth szobra a városháza felé nézzen, vagy inkább hátat fordítson 
annak. Ki az a tollforgató, aki e fajsúlyos dilemmáról beszámolt a Budapesti 
Naplóban, mondván „Kecskeméten milyen kevés gondjuk van az emberek-
nek”, hogy erről disputálhatnak?

a) Ady Endre
b) Karinthy Frigyes
c) Kosztolányi Dezső
d) Móricz Zsigmond

Katona József – a szintén róla elnevezett színház melletti – bronzszobrát 
Illyés Gyula jelenlétében Kodály Zoltán avatta fel a saját 80. születésnapján. 
A lepel lehullásakor a világhírű zenepedagógus nem tudta palástolni megle-
pettségét az egyébként később Kossuth-díjat elnyert szobrász alkotása kap-
csán. Milyen sommás ítélet bukott ki belőle?

a) „Basszus, ez mindjárt eldől!”
b) „Eszem azt a bubifrizuráját!”
c) „Gülüszeműnek gülüszemű!”
d) „Hiszen ez félsXggen ül!”

A kecskeméti Újkollégium előtt látható konstruktivista mű, a „Mikro-
kozmosz a makrokozmoszban” Bartók Béla emlékét hivatott megőrizni. A 
bronzlemezekből készült mű Amerigo Tot szobrász és alkalmi színész alko-
tása. Melyik kultikus filmben szerepelt az eredetileg Tóth Imreként született 
kalandos életű művész?

a) A birodalom visszavág
b) A bolygó neve: Halál
c) Keresztapa II.
d) Pár dollárral többért

A szerelem római istennőjéről elnevezett Vénusz a Naprendszer egyetlen 
olyan bolygója, amely női alakról kapta a nevét. A bolygón szinte minden 
felszíni forma történelmi vagy mitológiai nőkről kapta a nevét. Egyetlen ki-
vétel mégis akad. Melyik férfinak jutott az a kiváltság, hogy a Vénusz egyik 
hegységrendszere viseli a nevét?

a) Georg Simon Ohm (német fizikus-matematikus)
b) James Clerk Maxwell (skót matematikus-fizikus)
c) Michael Faraday (angol fizikus-kémikus)
d) Pierre Curie (francia fizikus-kémikus)
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Jelenleg 27 ismert holdja van az Uránusznak, ezek nagyjából felét az ez-
redforduló környékén fedezték fel. Három hold elnevezése Alexander Pope 
Fürtrablás című szatirikus eposzának szereplőjétől ered. Az összes többi 
Shakespeare 13 különböző műve valamelyik szereplőjének nevéből szárma-
zik. A 13 Shakespeare-mű közül melyik a legsikeresebb keresztszülő, mely-
ből 10 szereplő is büszkélkedhet holdnévvel?

a) A vihar
b) Lear király
c) Rómeó és Júlia
d) Szentivánéji álom

1930 tavaszán a patinás Oxfordi Egyetem egykori könyvtárosa a The 
Times napilapot olvasgatta, ahol beszámoltak egy új bolygó felfedezéséről. 
A 79 éves öregúr megemlítette a történetet 11 éves unokájának, Venetia Bur-
neynek. A kislány a Plútó nevet javasolta az új bolygónak. A nagypapa az 
ötletet továbbította egy csillagász barátjának, aki azon nyomban sürgönyö-
zött amerikai kollégáinak. Az ötlet tetszett az égitest felfedezőjének, s a Plútó 
nevet az újságcikk megjelenése után 1,5 hónappal hivatalossá tették. Hány 
font jutalmat kapott a kislány a sikeresnek bizonyult névötletért?

a) 5
b) 50
c) 500
d) 5.000

Katona József legismertebb műve, a magyar irodalomban is kiemelkedő 
helyet elfoglaló Bánk bán nyomtatásban első alkalommal 1820-ban jelent 
meg. A művet a saját korában teljes közöny fogadta; s Katona korai, 1830-as 
haláláig sem részesült semmilyen sikerben. Az elcsüggedt író a Bánk bánból 
egy példányt Kecskemét város tanácsának ajándékozott. Mivel viszonozta a 
testület Katona eme jóindulatát?

a) 100 forinttal
b) Díszpolgári címmel
c) Életnagyságú bronzszoborral
d) Szégyen, de semmivel
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MARGHERITA SANI 
(Istituto Beni Culturali Regione Emilia Romagna. – 

Network of European Museum Organisations )

Műhely összefoglaló:
A beszélgetésben szó esett az európai együttműködések hasznáról, az elő-
nyökről, amikért megéri belefogni a múzeumoknak a kötéltánchoz hasonla-
tos együttműködésekbe. Megismerhettük az EU 2020-ig felvázolt kulturális 
stratégiáját, a fő célkitűzéseket, célszámokat, amelyek mentén érdemes a 
közös munkát kialakítani. Margherita bemutatta a Kreatív Európa, az Eras-
mus+ és Horizon 2020 programokat, amelyekre a múzeumok pályázhatnak. 
Hallhattunk a központi támákról, mint a migráció, a műkincsek és művé-
szek mobilitása, a kulturális javakhoz való hozzáférés digitális eszközökön 
keresztül, az idősek és a fiatalok kulturális jogai és lehetőségei, és más égető 
kérdések.

Már meglevő együttműködések által létrehozott projekteket is láthat-
tunk, mint pl. a Mu.SA (Museums Sector Alliance / www.project-musa.eu), 
A tanuló múzeum (LEM projekt / www.lemproject.eu), a Kreatív múzeum 
(Creative Museum / www.creative-museum.eu)

Mrs. Sani kihangsúlyozta a NEMO (Network of European Museum Or-
ganizations) fontosságát, és bemutatta annak célkitűzéseit és tevékenységét. 
Tájékozódhattunk a témához kapcsolódó kiadványokról és kutatási ered-
ményekről is.

(Miszné Kornechy Anikó)
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Museums Working in the European Arena

What are the benefits of working internationally?
•	 Developing skills and knowledge
•	 Bringing a different perspective on your collections and your institution
•	 Creating a different perspective on shared heritage
•	 Bringing an important new dimension by linking to living commu-

nities and museums in other countries
•	 Attracting new audiences, especially young people who have a 

more global perspective
•	 Sharing knowledge

What are the benefits of working internationally?
•	 Raising your museum’s profile, both nationally and internationally
•	 Raising the awareness of your audience keen to know more about 

the world around them
•	 Developing a broader understanding of the meaning of identity and 

the role of the museum
•	 Attracting EU funds 

AIM Success 
Guides

Successfully 
Working 

Internationally 
2013



458

How to do it?
International work can take many forms:
1. Participating in conferences and workshops
2. Joint research project and EU funded projects
3. Loans
4. Touring exhibitions
5. Placements and internships
6. Web links with other museums, places and communities
7. Festivals and events

EU Strategy 2020
The EU 2020 Strategy defines itself as a strategy for smart, sustainable 

and inclusive growth. 

The strategy rests on three interconnected and mutually reinforcing 
priority areas:

1. smart growth (developing an economy based on knowledge and 
innovation promotion of know-how; innovation, education, digital com-
munity);

Engaging in European projects. Is it worth it?

Understanding the European jungle

2
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2. sustainable development (the „green” economy; low carbon emis-
sions; efficiency of resources;competitiveness);

3. inclusive growth (enlarged labour market, specialisation; war 
against poverty high-employment economy delivering social and territo-
rial cohesion).

The five targets for the EU in 2020
1. Employment
75% of the 20-64 year-olds to be employed
2. R&D 
3% of the EU’s GDP to be invested in R&D
3. Climate change and energy sustainability
greenhouse gas emissions 20% (or even 30%, if the conditions are 

right)lower than 1990
20% of energy from renewables
20% increase in energy efficiency
4. Education
Reducing the rates of early school leaving below 10%
at least 40% of 30-34–year-olds completing third level education
5. Fighting poverty and social exclusion
at least 20 million fewer people in or at risk of poverty and social ex-

clusion

Agenda for culture 2007
Objectives:
•	 promotion of cultural diversity and intercultural dialogue;
•	 promotion of culture as a catalyst for creativity in the framework 

of the Lisbon Strategy for growth and jobs;
•	 promotion of culture as a vital element in the Union’s internation-

al relations.

Work Plan for Culture 2015-2018
Priorities:
A) Accessible and inclusive culture
B) Cultural heritage
C) Cultural and creative sectors: creative  economy and innovation
D) Promotion of cultural diversity, culture in EU external relations 

and mobility
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-16094-2014-INIT/en/pdf
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Work Plan for Culture 2015-2018.  Priority Area A
• Development of the key competence “cultural awareness and ex-

pression“
• Promoting access to culture via digital means: policies and strate-

gies for audience development
• Development of the key competence “cultural awareness and ex-

pression“

Work Plan for Culture 2015-2018. Priority Area B
• Development of the key competence “cultural awareness and ex-

pression“
• Development of the key competence “cultural awareness and ex-

pression“
• Development of the key competence “cultural awareness and ex-

pression“

Work Plan for Culture 2015-2018. Priority Area C
• Development of the key competence “cultural awareness and ex-

pression“
• Development of the key competence “cultural awareness and ex-

pression“
• Development of the key competence “cultural awareness and ex-

pression“

Work Plan for Culture 2015-2018. Priority Area D
• UNESCO convention on the protection and promotion of the diver-

sity of cultural expression
• Culture in EU external relations
• Intercultural dialogue and mobility
• Cinema: improving circulation of European films

Creative Europe
Erasmus +
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Horizon 2020
• The multidisciplinary and comparative research will focus on the 

emergence of a European cultural heritage in a historical perspec-
tive and the best way to transmit it.

• The multidisciplinary and comparative research will focus on the 
emergence of a European cultural heritage in a historical perspec-
tive and the best way to transmit it.

Relevant Directorates General  for Culture
• DG Education and Culture (DG EAC) 
• Creative Europe, Erasmus +
• DG Communications, Networks, Content and Technology (DG 

Connect)  
• Digital Agenda
• DG Research and Innovation (DG RTD)   
• Horizon 2020
• DG Regional and Urban Policy (DG REGIO)  
• EU Structural Funds
• DG Enterprise and Industry (DG ENTR) – Cultural tourism, 
• DG Taxation and Customs Union (DG TAXUD)- Export of cultural 

goods
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• DG Internal Market  (DG MARKT), copyright
• DG Agriculture and Rural Development (DG AGRI), c.h. in rural 

areas
• DG  Maritime Affairs and Fisheries (DG MARE) ,c.h. in fisheries 

areas, maritime c.h.
• DG Environment (DG ENV), natural heritage
• DG Communication (DG COMM) Europe for citizens

Key issues for museum in Europe
• Changing – and more demanding – expectations of society and poli-

tics have on museums to be social actors, to contribute to GDP, to be 
innovative and inclusive – shrinking public budget for museums

• Breaking museum stereotypes (“the dinosaurs, the expensive or-
ganisations in service of the few, the boring ivy towers…”) through 
engaging with contemporary topics in society (the refugee situation, 
the financial crisis, topics that shape people’s every day life…)

Transnational circulation 
Mobility of collections
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Mobility of artists and 
culture professionals

Capacity building

Promoting access
Audience development
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Digital technologies
Promoting access via digital means

Intercultural dialogue
Inclusion of refugees and migrants
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Supporting the creative industries

National Portrait Gallery, Londra
Drawing Drop in session
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Well‐being – Alzheimer Project

Van Abbe Museum  ‐ Eindhoven
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Mu.SA Sector Skills Alliances
www.project‐musa.eu

The Creative Museum – The Making Museums
www.creative‐museum.eu
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LEM – The Learning Museum
www.lemproject.eu

The Network

• 88 members
• 25 countries
represented
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LEM Reports

How do I 
get 

started?
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European networks
NEMO The Network of European Museum Organisations
ECSITE
European Association of Open Air Museums
European Museum Forum
European Museum Academy
What is nEMo?
	Founded in 1992
	An independent network of nationwide museums associations and simi-

lar bodies representing the museum community in Europe and beyond
What is the structure of nEMo?
	NEMO Headquarter –  in Berlin at the German Museums Association 
	NEMO Executive Board – Chair in Berlin at the German Museums 

Association 
Who are the Members of nEMo?
33 Full members:
• National museums associations
• NGOs working for museums on a national scale
• National government bodies responsible for museums
65 Associated members: 
• individual museums, interest groups, other European 
organisations
nEMo actIonS
•	 NETWORKING
•	 NEMO enables museums to network and share best practice at the 

European level and helps museum professionals to collaborate on 
multilateral projects through our website and network.

•	 NEMO works with other cultural network organisations in Europe 
to emphasise common causes and objectives and to demonstrate 
how cultural activities are strengthened by working together.

•	 EU LIASION
•	 NEMO informs its members and the museum sector at large about 

current and prospective European policies on culture and muse-
ums, and about the funding opportunities offered by various EU 
programmes.

•	 NEMO liaises with relevant European Union institutions, particu-
larly the EU Commission, the EU Parliament and EU presidency 
stakeholders. 

•	 NEMO regularly publishes news and influences EU programmes, 
initiatives and recommendations relevant to museums.
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NEMO‘s Strategic Goals

©
 N
EM

O

The collection is the core value of every 
museum
museum collections to be as widely 
accessible as possible to all citizens
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We want museums to be recognised for the  economic value they pro-
duce

Museums to be recognized as incubators of creativity and innovation
	ECONOMIC VALUE > 

Reduction of physical, legal 
and funding barriers in 
order to encourage the 
collection mobility

The study finds that 
museums increase the 
regional economy by 32‐49 
Euro per visitor
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We want legislators at national and European level  to understand and 
promote the role that

museums play regarding education
	EDUCATIONAL VALUE >
We want museums to be recognised as organisations
that can have a significant social impact on different social agendas
	SOCIAL VALUE > 

NEMO activities for members
1) Learning Exchanges 

- to visit and exchange expertise, find common approaches across 
museum organisations

2) Training Courses 
- International Workshops on business models and good manage-
ment of museums and museum organisations

3) Open webinars for museum professionals 
- on audience development, new media, digital strategies etc.

4) Working Groups
 - on specific topics to advance expertise of the network and increase 

interaction
5) Annual Conferences 

- to exchanges, bring together results of last year’s activities, discuss 
museum values

For whom? NEMO members

Aim? learning from each other, capacity building

Keywords?   Museums (organisation) management, 
daily work, lobbying, work with members
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www.ecsite.eu – The European network of science centres and museums

AEOM – Association of Open Air Museums 

For whom? NEMO mebers

Aim? Capacity building of Museum
Organisation staff members

Keywords?  Capacity building, EU projects, funding,    
cross boarder work

For whom? everyone

Aim? Seminars offered in English by
different experts in online‐seminars.
Q & A in real time via Twitter/Chat.

Keywords?   Free online classes open to larger 
audience, different museum‐relevant topics
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NEMO’s Working Groups

NEMO Annual Conference
Malta

15‐18 Nov 2018
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European Museum Forum
www.europeanmuseumforum.info

European Museum Academy
www.europeanmuseumacademy.eu
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Building a European project 
Some tips

Starting with …
– The Programme Priorities … get familiar with them…
- Are they compatible with my own organisation’s priorities? And with 

those of my partners?
– Are they compatible with my own organisation’s priorities? And 

with those of my partners?
Preparatory steps
- The application form
- The partners
- The partners
- The partners
- The partners
Six questions to begin with
- What is the focus of my project?
- What do I want to achieve?
- Is it coherent with the programme priorities?
- How do I identify my partners?
- Who will be my competitors?
- Who will be my evaluators?

Structure application form  
Part A – Identification of the applicant and other organisations participating
Part B – Organisation and activities
Part C – Description of the project
Part D – Technical capacity
Part E – Project implementation / Award criteria
Part F – Workplan in workpackages

Work packages  
Organisation in single work packages (corresponding to different pro-

ject activities):
- Project Management (Coordination & Administration)
- Project Development (e.g Organisation of a conference, etc.)
- Dissemination (Project leaflet, Publication, Website, etc.)
- Quality and evaluation plan (Collection of internal and external 

feedback on project activities and outcomes)
- Exploitation (Sustainability of project results)
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Award criteria
•	 Relevance
• Quality of the Work Programme
• Quality of the Work Programme
• Quality of the Work Programme
• Quality of the Work Programme
• Quality of the Work Programme
• Quality of the Work Programme
• Quality of the Work Programme

Creative Europe Award Criteria
1. Relevance (35) 
This criterion evaluates how the project will contribute to reinforcing 

the sector’s professionalization and capacity to operate trans-nation-
ally, to promoting transnational circulation of cultural and creative 
works and mobility of artists and to improving access to cultural 
and creative works.

2. Quality of the content and activities (25)
This criterion evaluates how the project will be implemented in prac-

tice (quality of the activities and the deliverables, the experience of 
the staff in charge of the project and working arrangements).

3. Communication and dissemination (20)
This criterion evaluates the project’s approach to communicating its ac-

tivities and results and to sharing knowledge and experiences with 
the sector and across borders. The aim is to maximise the impact of 
the project results by making them available as widely as possible 
at local, regional, national and European levels, so that they have a 
reach beyond those directly involved in the project and an impact 
beyond the project’s lifetime.

4. Quality of the partnership (20) 
This criterion evaluates the extent to which the general organisation 

and co-ordination of the project will ensure the effective implemen-
tation of the activities and will contribute to their sustainability.

Writing an application…
…is a one person’s exercise…
…but assure consultation with partners at
some stage and especially when detailing their tasks and involvement
… but also leave it loose for “organic growth”
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Application quality – A strong proposal is:
Coherent (problems, solutions, target groups, activities, budget, ambi-

tions/resources/competence)
Simple (objectives, approach)
Evidence based (ex-ante needs analysis, state of art)
Clear (identifying the need for such proposal, the solutions, and the 

outputs)
Rigorous in its planning (which activities, when, for how long, and 

with what resources)
Explicit (do not take for granted any information, if it is not in the ap-

plication it cannot be taken into account)
Circumscribed (a proposal is not about solving the world’s problems, 

but about solving a specific issue)

Managing the project…
Like managing any other project, plus:
- a short time to get to know your partners
- working at a distance
- intercultural dimension

(OWNERSHIP!)

Managing the project…
… a tight rope walking exercise?
- letting it grow organically while managing it closely
- achieving the project’s aims 

while pursuing the partners’ 
objectives

Managing a European project
… a tight rope walking exercise?
- letting it grow organically while 

managing it closely
 – achieving the project’s aims 

while pursuing the partners’ 
objectives
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