1. fejezet

Bevezetés

1.1.

Múzeumok újra válaszúton
David Anderson
Kenneth Hudson, a múzeumkritikus, egyszer úgy jellemezte Európát mint egy „Nagy Múzeumot”. Nemrégiben Donald Rumsfeld, az USA védelmi minisztere összefoglalóan „öreg
Európának” nevezte a kontinens azon országait, amelyek kritizálták az USA-vezette iraki inváziót (azaz Nagy-Británnia kivételével a legtöbb európai országot). Mindkét jellemzés – a
maga különböző módján – összhangban volt a hallgatósággal, akinek szánták; ennek ellenére, ha közelebbről megnézzük, egyik állítás sem állja meg a helyét. Minden társadalom és
kontinens elkerülhetetlenül mai; ebben az értelemben egyik sem „öregebb”, mint a másik.
Ez pedig azt is jelenti, hogy – bár a múzeum meghatározásunk meglehetősen szűk és Európa-centrikus – Európa sem lehet múzeumszerűbb, mint a világ bármely más része. Mivel elsősorban kultúrákra és nem tárgyakra gondolunk itt.
Kenneth Hudson elemzésének a legérdekesebb pontja az a benne rejlő feltételezés, hogy
elvben nincs határ a társadalom (vagy felettes-társadalom) és a múzeum között; mindkettő
a másikban létezik. Ha ezt a feltételezést elfogadjuk, akkor a kérdés nem az, hogy Európa
vajon múzeumszerűbb-e, mint a világ más tájai, hanem, ha egy társadalom múzeum, akkor
jó vagy rossz múzeum? Olyan társadalom, ami a kultúrákkal vagy ami csak pusztán a tárgyakkal foglalkozik?
Számos országban, már a 19. században elkezdődött a múzeumok modernizálása. Néhány
országban, mint Nagy-Britanniában is, a múzeumi mozgalom nem születést jelentett, hanem
újjászületést, ellenállást az akkor létező múzeumok – például a British Múzeum vagy a londoni Nemzeti Galéria – régi rendszere ellen. Az ilyen múzeumokat nevezte Henry Cole –
aki 1857-ben megalapította a South Kensington Múzeumot, amelyből később a Viktória és
Albert Múzeum (V&A) valamint a Science Múzeum (1.1.1. kép) vált szét – önelégült múzeumoknak, amelyek a korabeli ipari társadalom szükségleteivel egyáltalán nem voltak tisztában. Cole új múzeumának egyik meghatározó jellemzője volt a korabeli közoktatás iránti elkötelezettség, azaz minden korosztály és társadalmi osztály oktatása fontos volt.
Cole nemcsak az első, világos célokkal rendelkező igazgatója volt ennek a south-kensingtoni intézménynek. Ő állt az új Tudományos és Művészeti Minisztérium élén, azaz valójában ő volt az összevont kulturális és oktatási miniszter, aki felelősen rendelkezett az ország
oktatási intézményei és múzeumai illetve azok országos utazó-kiállítási rendszere felett, valamint a művészeti illetve a tudományos költségvetés felett. Ez volt Nagy-Britanniában a legnagyobb szabású, kormány által kezdeményezett kísérlet arra, hogy integrálják a múzeumokat és a társadalmat.
Az a célkitűzés, hogy a South Kensington Múzeumot nemzeti oktatási intézménnyé fejlesszék, Cole nyugdíjba vonulása után hamar elhalványult. Mégis, csak 30 éve annak, hogy
megszűntették a V&A Kiállítás Utaztatási Osztályát, illetve a V&A és a Science Múzeum költségvetését áthelyezték az Oktatási Minisztériumtól az (akkor) Művészetekért felelős (ma Kulturális) Minisztériumhoz. Cole 150 évvel ezelőtti kezdeményezésének a hatása még ma is
érezhető, noha már csak meglehetősen gyengén.
Az elmúlt évtizedben, és különösen az új munkáspárti kormányzás kezdetén 1997-2001
között, a brit kor mányzat összehangolt erőfeszítéseket tett azért, hogy a kulturális szektor
oktatásban betöltött szerepét növelje. Az oktatás vált a BBC sarokkövévé, s ennek segítségével a közpénzeken alapuló költségvetését meg újíthatta, és a Művészeti Tanács kezdeményezése számára ez hozott hasonlóan nagysikerű eredményt, amellyel növelhette a képző- és
előadóművészetekre fordított költségvetését. A múzeumi szektor, mint egész, még túl tartózkodó volt ahhoz, hogy nyílt, közös kérésben folyamodjon kiegészítő oktatási támogatásért,
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de nagy mértékben profitált a megnövekedett kormányzati támogatásból az egyes projekteken keresztül. Jelenleg a brit Lottó (Lotteries) pénzei elnyerésének is feltétele
az oktatás iránti egyre nagyobb elkötelezettség a támogatott projektekben. A legtöbb regionális és helyi múzeum
is szorosabbra fűzi ma kötelékeit a helyi közösséggel és a
közeli oktatási intézményekkel, mint egy nemzedékkel ezelőtt. A kulturális oktatással foglalkozó kutatási bázis is
erősebb, részben azért, mert az egyetemek egyre inkább
részt vesznek ebben. Ez mind valódi és jelentős előrelépést jelent. Biztos vagyok benne, hogy sok más ország is
hasonló fejlődésről számolhat be.
De még mindig van ok az aggodalomra. Az egyik első ok
a jelenlegi gazdasági válság. Nagy-Britanniában sok nagy
múzeum közvetlenül profitált az elmúlt időszak látható
gazdasági fellendüléséből. A legjobb magánadományozók
és céges támogatók – akik őszintén érdeklődtek a közérdekek iránt, és akiket hajtott a vágy, hogy visszaadhassanak
valamit a társadalomnak –, tették lehetővé a múzeumok1.1.1. kép. A Science Museum
nak, hogy különleges és innovatív új oktatási központokat,
homlokzata Londonban
programokat és tanulságos kiállításokat hozzanak létre.
Ma már tudjuk, hogy a nemzeti gazdasági növekedés
részben a felértékelt ingatlanárakon, a szabályozatlan részvénykereskedelmen, a személyes
mohóságon és néha csaláson alapult. Naív vagy hamis lenne vitatni, hogy még az állami
múzeumokat is megérintette a neo-liberális ideológia és annak értékrendszere, ami Margaret
Thatcher óta dominált a brit politikában, és minden közérdekkel összefüggő területre behatolt. Minden múzeum, amely akár csak kicsit is függött a magántámogatásoktól, tudatában
van annak, hogy ez a forrás jelentősen háttérbe szorult. De úgy tűnik, kevesen gondolták még
komolyan át ennek a változásnak a szélesebb társadalmi és politikai következményeit.
Mi a múzeumok szerepe a neo-liberalizmus utáni világban? Hogyan változnak az őket
körülvevő közösségek és társadalmak igényei? Konkrétabban, képesek-e – az egyre inkább
a közfinanszírozásra utalt múzeumok – arra, hogy újragondolják közösségi szerepüket és újradefiniálják közösségi értéküket, megragadva ezáltal az új társadalmi valóság kínálta lehetőségeket? Fennáll a veszélye, hogy néhányuk továbbra is azok alapján a hitelüket vesztett,
neoliberális elvek alapján próbálja felhasználni csökkent költségvetését, amelyek oda vezettek, hogy néhány múzeum szinte felkarolni látszik a társadalmi megosztottságot, a csak
kiválóaknak szóló kultúrát és a privát felhalmozást. Vajon ez azt jelenti-e néhány múzeum
számára, hogy jelentősen visszalép (teljes összhangban a neo-liberalizmussal), és megint
gyönyörű tárgyak raktárává válik, a közönségkapcsolati (és benne az oktatási) szolgáltatások feláldozása árán?
Egy másik gond lehet, hogy a múzeumok nem ismerik fel, amit a jelenlegi közel-keleti és
nyugat-ázsiai konfliktusok (csakúgy mint az előzőek) világossá tettek: a világunk több-pólusú, egymástól kölcsönösen függő világ. A nyugat-európai és észak-amerikai kulturális és
gazdasági múzeumi modellek határozták meg az elmúlt században a szektoron belüli párbeszédet, de ezek a modellek nem egyetemesek és általánosan elfogadottak. A világ minden
régiója kidolgozta a maga innovatív múzeumpedagógiáját, ami a helyi kulturális normákon
és pedagógiai hagyományokon alapszik. Ez a különbözőség különösen értékes lehet, mivel
mindnyájan új utakat keresünk a társadalmunk felvirágoztatására.
Ahogy nemrégiben Charles Leadbeater (2008) angol elemző felvetette, a különbözőség a
kulturális dinamizmus olyan forrása lehet, amely mindenkinek hasznos. A múzeumok töb-
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bé nem helyezkedhetnek bele a világ kizárólag helyi szemüvegen át való szemlélésének kényelmes pozíciójába. Az a képesség, amellyel a külső valóságot csakúgy látjuk és értjük, mint
magunkat mások szemszögéből – azaz nemcsak „más kultúrák”-ról beszélünk, de „belőlük”
is – elengedhetetlenül szükséges a túléléshez. Ha a múzeumok emellett döntenek, ez kiváló
alap lehet a látogatók számának fejlesztésére (audience development). Ám ezt a filozófiai és
múzeológiai hangsúly-áthelyezést csak kevés múzeum vitte eddig végbe.
Ahhoz, hogy a múzeumok hatékonyan tudjanak szembenézni az ilyen és ezekhez hasonló kihívásokkal, széleskörű, ösztönző és kutatás-alapú tanulási élményeket kell nyújtaniuk
a látogatóiknak. Ezen kívül gondolkodó és intellektuálisan hozzáértő múzeumpedagógusokra van szükségük, akik ugyanakkor hatékony gyakorlati szakemberek is. Ez a kiadvány
gazdag forrás, mind a múzeumigazgatók, mind a múzeumpedagógusok számára, melyből
a fenti célok eléréséhez segítséget meríthetnek.
A múzeumoknak valójában nem előjoguk, hogy létezzenek. Erre William Morris (1970)
mutatott rá, csendesen de szatirikusan, a Hírek a Semmiből című utópisztikus regényében.
1890-re, amikor először kiadták, Morris már csalódott a nagy londoni múzeumokban. A könyvében mint a jövőbeli Angliába látogató utazó vág át a városon, South Kensington-on keresztül. Nem esik szó a South Kensington Múzeumról, úgy tűnik, hogy teljesen eltűnt. Gyerekek játszanak a helyén levő erdőben. London központjában, a British Museum részben lóistállóvá alakult. Csak a Nemzeti Galéria (National Gallery) maradt meg, de az már egyáltalán nem különleges, mert sok hasonló található szerte az országban. Mindenhol készítenek nagyszerű festményeket.
A múzeumoknak meg kell dolgozniuk a társadalomban elfoglalt helyükért, Morrisnak ez
a véleménye. És talán a mostani helyzetben számunkra is ez lehet a megfontolandó és követni való elv.
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A múzeumok történetéről

1.2.

Vásárhelyi Tamás
A múzeumok története iránt érdeklődők számára gazdag irodalom áll rendelkezésére, többek között azért, mert a múzeumok részben a múlttal és saját múltjukkal is foglalkoznak,
sok tehát a forrás. Magyar nyelven is sok és sokféle irodalom elérhető (pl. Korek 1987, Hatházi
1991, Holló 2002, Bodó és Viga 2002, Vásárhelyi 2009a).
A múzsák kertjében még nemigen voltak tárgyak. A régi görögök azért mentek oda, hogy
felfrissüljenek, élményekkel eltelten és megváltozva távozzanak. Hisz amikor Hésiodos, az
egyszerű pásztor, a Helikónon legeltetve nyáját először hallja meg a múzsák énekét, először
pillantja meg táncukat, úgy érzi, meglátott, megértett valami újat, valami mélyebbet a világból, úgy érzi, sohasem lesz már ugyanaz, mint ami volt. Az igazság kedvéért hozzá kell tennünk: a múzsák azt is közölték vele, hogy „hazudni is tudnak, de feltárni az igazságot még
inkább” (Kerényi, 1977). A múzsák kertjei a rómaiaknál is ismertek voltak, mint Binni és
Pinna (1986) írják, de ott a múzsáknak nemigen volt helyük, illetve szerepük a helyek magasztossá tételében volt, azaz „nevüket adták” a produkcióhoz.
Hatházi (1991) a gyűjtésről mint az emberiség ókorában indult tevékenységről ír, pedig bizonyosra vehetjük, hogy ősibb, hiszen a gyűjtögető életmódról a földművelésre és a vadászatra való átállást is kísérnie kellett egyfajta felhalmozásnak (eszközök, fegyverek, termények, zsákmányok, trófeák felhalmozódásának). A sírkamrák olyan lelőhelyek, ahol összegyűjtött tárgyakat, esetleg kincseket találni. Egyiptomból nemcsak a királysírokat érdemes
megemlíteni, hanem Nabukodnezár „csodakabinetjét” is, amelyben országa minden kincsét
bemutatta (Kr. e. 6. sz.). Athénban a Kr. e. 5. században a Pinakotheka-nak (festménygyűjteménynek) leltára volt és elöljáró ügyelt a képekre. A Kr. e. 3. században Alexandriában működött a Museion, amelyben könyvtár és gyűjtemények álltak a művészek, filozófusok, történészek, természettudósok rendelkezésére. A Római birodalom katonái mindenhol gyűjtötték a műkincseket, ahol megfordultak. Divat lett az előkelők házában kép- és szoborgalériát
létrehozni, az ősök megbecsült portréi mellett ereklyéket is őriztek (pl. Julius Caesar kardját, azét a császárét, aki megnyitotta saját gyűjteményeit a római polgároknak). Abban a rendelkezésben, amely szerint Traianus oszlopát meg kell őrizni az idők végeztéig, a műemlékvédelem gondolata jelentkezik.
A középkori keresztény egyház templomokban gyűjtötte össze – és tette részben megszemlélhetővé – a freskókat, festményeket, szobrokat, ötvöstárgyakat, ruhákat, ereklyéket, miközben gyarapodtak az uralkodói és földesúri kincstárak is. A reneszánszban divat lett az antik hagyományok és kultúra tisztelete (és gyűjtése ill. másolása). Firenzében a (leggazdagabb) Medici család nemcsak gyűjtött, hanem például a tudományok fejlesztésére, támogatására is áldozott. Természettudományi gyűjteményüket (botanikus kert és herbárium, ásvány-, növény- és állatgyűjtemény) Ulysses Aldrovandi rendezte be 1568-ban. Francesco Medici 1581-ben megnyitotta a család gyűjteményét a nyilvánosság számára. A gyűjtemények
rendszerezésének és közreadásának igénye is megjelent (katalógusok formájában is), és a
műkincskereskedelem is megindult, de rettenetes mennyiségű kincs cserélt gazdát a háborúk során is. A Habsburgok nagy műgyűjtők voltak, II. Rudolf majd I. Lipót hozta létre Bécsben az udvari gyűjteményt, a családhoz tartozó II. Fülöp pedig Madridban az Escorialban a
mai Prado alapjait rakta le. Ne felejtkezzünk el Mátyás királyunkról sem, aki udvari pompájával és a Corvinákkal egyaránt reprezentálni is akart. A 17. században XIV. Lajos (a Napkirály), aki felvirágoztatta Franciaországot, gyűjteményét időnként megnyitotta a műkedvelő közönség számára. XV. Lajos a 18. században már szélesebb közönséget fogadott: művészeket, diákokat, értelmiségieket, a vagyonos középosztály tagjait. 1753-ban Londonban lét-
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rejött a British Museum: tudományos műhely, könyvtár és nyilvános közgyűjtemény. Annyi szobor volt benne, mint kitömött állat – írja Spalding (2002). A Francia Forradalomban államosították a királyi gyűjteményeket (Louvre). Ezt Napoleon,
miután végigrabolta az elfoglalt területeket, a világ legnagyobb művészeti múzeumává fejlesztette, mely egyben a nemzeti nagyság és kulturális emelkedettség
reprezentánsa is lett.
Az újkori, modern múzeum csak részben épül a görög örökségre. A helyszín,
ahova az emberek visszavonultak élményeket szerezni, kontemplálódni, az a művészeti alkotásokkal is díszített könyvtár,
a kincsestár volt, ami pedig a természeti
eredetű tárgyakat illeti, a kuriózumok
gyűjteménye. A hely jellege tehát megváltozott, nem az élénk, társas aktivitás, az
ének és tánc, hanem a magányos, esetleg baráti vagy „partneri” körben való passzivitás, az
olvasás, elmélkedés, illetőleg a dicsekvés, reprezentáció célját szolgálta, s a tárgyak mindehhez díszletül is, segítségül is, alanyul is szolgáltak.
A felvilágosodás alapvető változásokat hozott a természetrajzi gyűjtemények sorsában. A
világ valóságának megismerése cél lett, és a tárgyak gyűjtését sokan ennek a célnak rendelték alá. Linné, az elődök munkásságára alapozva, felismerte a természetben uralkodó rendet és leírta a maga rendszerét, többször is, ahogy az egyre fejlődött. A rendszer logikája, és
a kétnyelvű nevezéktan olyan megbízható alap, hogy még ma is az ő elvei szerint tartjuk a
múzeumokban a tudományos gyűjteményeket, még ma is eszerint nevezzük el az új élőlényeket. (Bár ami igaz, igaz: sokan, egyre többen javasolják a felhalmozódott ismereteknek és
a digitális kornak jobban megfelelő rendszerek és megjelölés, kódolás használatát. Nehéz
azonban váltani, óriási ismeretanyagot kellene átértelmezni, gondoljunk csak a máig leírt,
több, mint másfél millió fajra!)
A kuriózumoknak tudományos neve lett, és helye lett a rendszerben. Ez a változás nem
egyszerre, nemcsak Linné nyomán jött létre, hiszen korábban is voltak már tudományos alapon rendszerezett gyűjtemények, (példaként említhetjük Elias Ashmolean 1683-ban megnyitott múzeumát). Voltak főúri, uralkodói gyűjtemények, melyekben a tulajdonos, vagy az általa megbízott szakértő tudásának, szándékának megfelelően voltak elrendezve a tárgyak,
és látogatásuk is a tulajdonos akarata szerint volt lehetséges.
M a g ya r M úz e u M s z ül e t i k
Ami a magyarországi gyűjteményeket, múzeumokat illeti, a kialakulásuk lényegében beleillik a fenti nemzetközi körképbe. Magyar múzeumügyről a 19. század elejétől fogva beszélünk. A mi nemzeti közgyűjteményünket Széchényi Ferenc felvilágosult arisztokrata alapozta meg. Egy londoni utazása után, amikor is a világ legelső nemzeti közgyűjteményét a British Museum-ot is meglátogatta, 15 évig tartó szorgos gyűjtésbe kezdett, s 1802-ben felajánlotta „könyvtárát” (13 ezer tételt, hungarikumokat, könyveket, térképeket, metszeteket, festményeket, régiségeket, érmeket) a nemzetnek és I. Ferenc ezt kegyesen elfogadta. Az Országgyűlés 1807-ben mondta ki ennek – és a közben összegyűlt anyagnak – alapján a Magyar
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Nemzeti Múzeum megalapítását.
Persze hazánkban ugyanúgy voltak
már korábban is egyházi, főúri és egyéb
gyűjtemények, mint másutt. Például az
Eötvös Loránd Tudományegyetem jogelődjének a 18. században létrehozott terlehet, hogy másik fotó kerül
mészetrajzi gyűjteménye lényegében szertár volt, és csak korunkban, mostanában,
a Lágymányosra költözés után vált nyilvánosan is látogatható múzeummá. A
nagyenyedi Bethlen Gábor Kollégium
gyűjteménye talán az első természetrajzi
múzeum Magyarországon (aki ma látogatja a 18-19. századi miliőbe csöppen viszsza, amint a kolozsvári Babes-Bolyai Egyetem állattani kiállításának megtekintésekor is: gyönyörű, fából készült üvegajtós
szekrényekben áll az anyag, rendszertani besorolás szerint, Kolozsváron kisebb
életképek is vannak.)
Széchényi – Szalayt (1902) idézve – „egy közmívelődési tudományos központot, egy nemzeti könyvtárt” hozott létre. Ebben a megfogalmazásban benne van a nyilvános jelleg, bár
akkoriban nyilván kicsit mást értettek alatta, mint ma. Kiállításról nincs tudomásunk, nem
is volt még a mai értelemben. A 19. században pl. az állattani gyűjteményi anyag – Linné
szerinti rendszerben, latin nevekkel, adatokkal ellátva – üvegfalú szekrényekben pihent, s
az érdeklődők megtekinthették és szakvezetést is kaphattak valamelyik tudományos szakférfiútól. A látogatók jóval kevesebben voltak, mint manapság. Sok múzeum a hagyományos múzeumi működési formán belül fejlődött szakmai tevékenységében, gyűjteményeiben, és ahogy nőtt, és idővel szakosodott, egyes részlegei leváltak, önálló életet kezdtek a
megfelelő szakirányokban.
a 20.század kiállítási koncepciójának változása és folytonossága
A 20. század elején kezdtek világszerte diorámákban, festett hátterű életképekben bemutatni egyes látványos állatokat és jelenségeket a természettudományi múzeumok. Nálunk
(Fejérváry 1932, Tasnádi-Kubacska 1935) a természettudományi területen a harmincas években jelent meg az első didaktikus kiállítás. Diorámák csak a hatvanas években épültek a
Nemzeti Múzeum tetőterében a Magyarország állatvilága c. kiállításban és a két dinoszaurusz, az Allosaurus és Stegosaurus találkozását bemutató, nagy hatású jelenet formájában.
Az elmúlt évtizedekben a megyei múzeumi hálózatban több helyen és Budapesten is épültek remek diorámák.
Az 1950-es években már tematikusak a kiállítások, a tárgyakat nem önmagukban, statikusan, hanem dinamikusan, egy folyamat megnyilvánulásaiként – a fejlődés dialektikus jellegét domborítva – mutatják be, szigorúan tudományosak, gondolkodásra serkentenek, lassan érvényre juttatják a művészeti szempontokat is (Boros 1953). Nálunk a munkásművelődés, a népművelés időszaka volt ez.
A „múzeumi élmény” az ma már nagyon más. Az utolsó évtizedekben megjelentek először a „hands-on” bemutatók, azok a kiállítások vagy termek, melyekben a kiállított tárgyak
megérinthetők. A második, nagyon fontos érzékszerv bekapcsolása jelentős új élményekhez
juttatta a látogatókat (miközben magával hozta a harmadik és a negyedik, a műtárgyakkal
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közvetlenül kapcsolatos hallás – pl. egy hangszer saját hangja – és a szaglás lehetőségeit) és
látványosan ledőlt egy fal, a múzeumi tárgyakat a látogatóktól elválasztó képzeletbeli vagy
valóságos akadály. Megjelentek a tudományos játszóházak (science center-ek, science museumok, elsőként az Exploratorium San Franciscoban), melyekben természeti (zömmel fizikai) jelenségeket mutatnak be, illetve amelyekben a látogató maga végezhet el kísérleteket. Azaz
a kiállítás interaktívvá vált. A jelenségbemutatók témája azután kiszélesedett biológiai, kémiai, műszaki, technológiai irányokba is, és mondjuk a mindennapi élet eszközeinek, pl. a
WC tartálynak és csészének a működését is tanulmányozhatjuk. Ez a fejlődés sokat elvett a
múzeumi, kiállítási tárgyak iránti általános tiszteletből, de hozott valami mást. A kiállítások
megjelenése, módszere valóban eltolódott a tárgybemutatók felől a folyamatokat, jelenségeket elmagyarázó irányba, és a múzeumok tovább mozdultak a demokratizálódás irányába.
A tudományos játszóházak megjelenése egészen új színfoltot jelentett, hiszen itt a hangsúly nem a gyűjteményen és a tudományos kutatáson volt, hanem a látogatón, a látogatói élményen. Szakirány tekintetében ötvözetei a műszaki és a természettudományi múzeumoknak, de nem múzeumok abban a tekintetben, hogy hangsúly volna a gyűjtésen, a gyűjtemény megőrzésén és annak közzétételén. Esetleg nincs is gyűjteményük. Az intézménytípus fejlődése az utóbbi évtizedekben látványos eredményekhez vezetett, és ma már eljutott
a hol több, hol kevesebb tanulási lehetőséget nyújtó témaparkokig, élményparkokig, bevásárló- és szórakoztató központokig. A tudományok, a tudományos eredmények kommunikációjában ettől még jelentős szerepük lehet.
A Magyar Természettudományi Múzeum 1996-ban nyithatta meg új kiállításait – első alkalommal saját kiállítási épületében a Ludovika Akadémia volt Lovardájában (Matskási 2000).
Itt elsősorban a természetes, és didaktikusan be is mutatott épületelemek és építőanyagok,
az eredeti, autentikus tárgyak és tárgysorozatok, interaktív készülékek, élő lények, és többnyire tematikus kiállítások teremtik meg a tanulás, a kikapcsolódás, szemlélődés, elmélyülés, a rácsodálkozás lehetőségét. És, ha sikerül elérnünk a legtöbbet, amit múzeumi kiállítás
elérhet, lesz látogatónk, aki a múzeumlátogatás során, mint Hésiodos, „meglát, megért valami újat, valami mélyebbet a világból, úgy érzi, sohasem lesz már ugyanaz, mint ami volt”.
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Múzeumaink itt és most

1.3.

Vígh Annamária
Amikor a magyar múzeumokról, a múzeumi rendszer sajátosságairól írunk, egy több mint
kétszáz éve létező intézmény fejlődéséről van szó (1802: a Magyar Nemzeti Múzeum alapítása). Ez a már történetiségében is értékelhető időszak nagyon sokrétű ahhoz, hogy néhány
sorban kifejtésre kerüljön. Tömören megfogalmazva: többségében követte az európai mintákat, de ezzel egyidejűleg – részben az eltérő társadalmi, gazdasági berendezkedés hatására – jelentős eltéréseket is mutatott és mutat ma is. Ebből az összetett, ellentmondásokkal is
teli helyzetéből adódnak jelenlegi nehézségei és dilemmái.
A 20. század második felétől a múzeumok legfontosabb feladatait Európa legtöbb országában, így Magyarországon is, jogszabályok rögzítették. A szabályozás igénye természetesen már korábban is megfogalmazódott, elsősorban az egyes múzeumok alapításához kapcsolódóan. (lásd. 1807. évi XXIV. Törvény, a Magyar Nemzeti Múzeum vonatkozásában).
A magyar szabályozást áttekintve, a Klebersberg Kuno kultuszminiszter időszakában született, 1929. évi XI. törvény tekinthető mérföldkőnek, amely máig ható érvénnyel határozta
meg a közgyűjtemény fogalmát és írta elő az állam és a helyhatóságok fenntartói feladatait.
Ezt követően valamennyi későbbi szabályozás felvállalta azt a hármas célt, hogy adekvát módon meghatározza a magyar múzeumok alapfeladatait, rögzítse intézményi kereteit és tisztázza az egyes intézmények belső szakmai hierarchiáját, egymáshoz való viszonyrendszerét.
Ezt az elvet követte az intézményeket állami kezelésbe vevő 1949. évi 13. törvényerejű rendelet is, amely fontos szakmai garanciaként megerősítette az egyes intézmények szakági decentralizációját, önálló működést biztosítva számukra. A magyar múzeumi rendszer közelmúltját vázolva feltétlenül kiemelendő az 1963/9 törvényerejű rendelet, amely a vidéki múzeumokat megyei hálózatba szervezve, tanácsi kezelésbe adta.
Az 1989/90-es rendszerváltás gyökeres és máig ható változást okozott a múzeumi rendszerben. A tulajdonviszonyok tekintetében a gyűjteményi anyag jelentős része a vagyonátadó bizottságok munkája révén, a megyei önkormányzatok tulajdonába került. Ez a hányad a több
mint 13 millió leltári nyilvántartásba vett műtárgy állományának közel 70%-át tette ki.
A korszerű működés jogi normáit az 1997. évi CXL törvény fektette le, amely már a megváltozott tulajdonjogi helyzetet tükrözte. A jogszabály pontosan definiálta a muzeális intézmények összetett feladatrendszerét, és meghatározta a magyar muzeális intézmények típusait,
rögzítve egyúttal a muzeális intézményi működés engedélyezésének alapvető feltételeit is.
A törvény a szakmai besorolás alapján muzeális intézményként megkülönböztet kiállítóhelyeket, közérdekű muzeális gyűjteményeket, és múzeumokat. Ez utóbbi kategóriát meghatározva kiemeli, hogy az a kulturális javak rendszerezett gyűjteményeiből álló muzeális intézmény. Ez a tömör megfogalmazás három elemet hangsúlyoz: a kulturális javaknak minősíthető tárgyak, tárgyegyüttesek meglétét; a rendszerezés, vagyis a tudományos alapon történő
osztályozás követelményét; és az intézményi keretek között történő működtetés fontosságát.
Fentiekből következően, a múzeum feladata a kulturális javak meghatározott anyagának
folyamatos gyarapítása, nyilvántartása, megőrzése és restaurálása, tudományos feldolgozása és közzététele, kiállításokon vagy más módon történő bemutatása.
A múzeumi feladatrendszer azonban teljes körűen csak a megfelelő szellemi és tárgyi infrastruktúra biztosításával érhető el, vagyis a múzeumi besorolás mind a gyűjtemények, mind
pedig a látogatók számára megfelelő épület, épületek, raktárak meglétét, valamint a feladatok ellátására képes szakirányú végzettséggel bíró személyek alkalmazását feltételezi. Jogszerűen a múzeum elnevezést csak az az intézmény viselheti, amelyik valamennyi követelménynek megfelel.
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Amint említettük, az idézett átfogó szabályozás 1997-ben született, és alapvetően a kor elvárásaihoz igazította a múzeumok működési rendszerét. Több mint tíz
év elteltével ma úgy látjuk, hogy a hozzáférés biztosításának fokozott követelménye a 21. század fontos, kiemelt elvárása.
A megfelelő jogi garanciák kiépítésével
ez az a követelmény, amely a korábbiaknál hangsúlyosabban kell, hogy megjelenjen a muzeális intézmények besorolási rendszerében. A másik hangsúlyeltoló1.3.1. kép. Móricz Zsigmond szülőháza
dás, szorosan kapcsolódva az előbbihez,
az ismeretátadás fontosságának növekedése. Szakmai elvárás, hogy a múzeumi besorolású
intézmények megkülönböztetett figyelmet fordítsanak a közművelődési, közönségkapcsolati munkára, a kommunikációs tevékenységekre.
Ahhoz, hogy intézményeink valóban az adott társadalom kulturális életének középpontjába kerüljenek, az intézményt, mint korszerű tudásközpontot kell definiálnunk, ahol az oktató, szórakoztató és tudományos ismeretátadó funkciók fenntartása és megfelelő szintű biztosítása megkerülhetetlen társadalmi és szociális érdek és egyúttal kötelezettség is.
Amikor a magyar múzeumi rendszerről szólunk, hajlamosak vagyunk arra, hogy egyszerűen csak múzeumokról beszéljünk. Holott gazdagságunkat, mind gyűjteményi, mind infrastrukturális szempontból, jól tükrözi az a tény, hogy a muzeális intézmények döntő többsége kiállítóhely, illetve közérdekű muzeális gyűjtemény besorolású (pl. 1.3.1. kép). Ezek, az
egész országot behálózva, települési, megyei, városi, önkormányzati, vagy magán fenntartásban működnek, és igen jelentős gyűjteményi anyagot kezelnek. Ezek azok az intézmények, amelyek a kulturális vidékfejlesztés kiemelt célpontjai, akár magyar, akár európai uniós forrásokra építve (Tájház Program, Közkincs Program, Irodalmi Emlékház Program, Alfa
Program, Új Magyarország Vidékfejlesztési Program).
A múzeumokat gyűjtőköri és gyűjtőterületi besorolásuk alapján öt kategóriába sorolhatjuk. Megkülönböztetünk tematikus, területi, és megyei múzeumokat, valamint országos
szakmúzeumokat és országos múzeumokat. A múzeumi besorolású intézmények száma a
2008. évi statisztikai adatok szerint 254.
A kultúráért felelős miniszter által az egyes szinteknek megfelelő követelményrendszer
alapján kiadott működési engedéllyel rendelkező intézmények mind vertikálisan, mind horizontálisan tagozódó, országos hálózatot alkotnak.
Az éves statisztikában jelzett, (1.3.1. ábra, illetve 1.3.1. táblázat) 650-700 jelentést küldő muzeális intézményen kívül számos olyan intézmény van az országban, amely magát „múzeumnak” nevezi. Természetesen ezeknek a regisztráció nélküli intézményeknek is van létjogosultsága, de mivel szakmai követelményrendszer nélkül működnek, a muzeális intézmények számára nyitott pályázatokon nem indulhatnak.
A muzeális intézményekben őrzött műtárgymennyiség változását vizsgálva (1.3.2. táblázat)
szembetűnő a leltározatlan állomány növekvő száma. Ennek fő oka az éves szinten feltárt nagy
mennyiségű régészeti lelet, melyek nagy része csak az elsődleges feldolgozáson megy keresztül.
A harmadik mutatószám a látogatószám változása (1.3.3. táblázat). A részadatok ezen a
területen is sokat mondóak. A nagy budapesti múzeumok döntően sztárkiállításokhoz kötődő kiugró teljesítménye mellett csökkenő, vagy nagyon alacsony szinten lévő látogatószámok is jellemzik a magyar viszonyokat.
Mi tehát a jövő feladata, melyek a legfontosabb teendők annak érdekében, hogy a múzeumi rendszer versenyképes maradjon, és sokszínűségében fejlődjön tovább? A szabályozott
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működtetés érdekében elsődleges a jogszabályok folyamatos karbantartása, kiemelten kezelve a minőségelvű működtetés kidolgozásának irányába ható szerkezeti és szervezeti reformok elősegítését. Fontos a szakmai ellenőrzés erősítése annak érdekében, hogy a tudományos
igényességgel végzett gyűjteményi munka felértékelődjön, és ezzel együtt történjen meg az a belső átalakítás, amely a muzeális intézményt elsődlegesen látogató-,
és iskolabaráttá teszi, növelve egyúttal a
műtárgyakhoz történő hozzáférés mértékét és a „csak itt, csak most” igénybe vehető szolgáltatások körét.

Dél- Alföld;
101; 15%

Közép-Magyarország;
143; 23%

Észak- Alföld;
60; 9%

Közép-Dunántúl;
89; 14%

Észak-Magyarország;
87; 13%

Nyugat-Dunántúl;
80; 12%

Dél-Dunántúl;
92; 14%

1.3.1. ábra. A hazai múzeumok száma és százalékos aránya régiónként (2006-os adatok alapján)

t áb l áz at o k :
Év

Megye / régió
1970

1980

1990

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Budapest

37

64

90

96

98

98

100

100

96

85

Pest

18

39

70

79

79

79

71

71

71

58

Közép-Magyarország

55

103

160

175

177

177

171

171

167

143

Fejér

8

26

35

39

40

40

41

42

38

31

Komárom-Esztergom

6

15

20

21

21

21

19

19

19

19

veszprém

15

35

50

47

47

47

48

48

48

39

Közép-Dunántúl

29

76

105

107

108

108

108

109

105

89

Győr-Moson-Sopron

6

33

45

51

51

51

48

48

47

38

vas

7

27

36

35

35

35

32

32

32

29

Zala

4

15

17

17

17

17

15

15

15

13

Nyugat-Dunántúl

17

75

98

103

103

103

95

95

94

80

Baranya

7

37

49

53

53

53

53

54

55

43

Somogy

7

18

37

34

34

34

35

33

32

27

Tolna

2

9

20

26

26

26

25

25

24

22

Dél-Dunántúl

16

64

106

113

113

113

113

112

111

92

Borsod-Abaúj-Zemplén

13

34

60

63

63

63

61

61

61

49

Heves

6

19

30

35

35

35

35

35

35

26

Nógrád

5

12

17

14

14

14

13

13

13

12

Észak-Magyarország

24

65

107

112

112

112

109

109

109

87

Hajdú-Bihar

7

20

29

29

29

29

27

27

24

24

Jász-Nagykun-Szolnok

7

11

20

24

24

24

25

25

22

18

Szabolcs-Szatmár-Bereg

8

16

26

28

28

28

26

27

25

18

Észak-Alföld

22

47

75

81

81

81

78

79

71

60

Bács-Kiskun

8

23

41

47

47

47

43

43

43

34

Békés

6

18

40

49

49

49

50

49

47

46

Csongrád

6

16

22

25

25

25

26

25

25
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Dél-Alföld

20

57

103

121

121

121

119

117

115

101

Összesen:

183

487

754

812

815

815

793

792

772

652

1.3.1. táblázat. A muzeális intézmények számának változása régiónként és megyénként, 1970-2006 között

23

24
217 000
506 961

veszprém megye

Zala megye

7 858 579

121 695

51 948

39 206

1 516 658

1 121 352

447 779

161 019

618 466

1.3.2. táblázat. A hazai muzeális intézményekben őrzött műtárgyállomány 2007-2008-ban

30 494 432

538 807

vas megye

MindöSSZeSen:

251 270

Somogy megye

Tolna megye

312 284

Pest megye
443 943

829 219

Nógrád megye

1 199 471

54 547

Komárom-Esztergom megye

Jász-Nagykun-Szolnok megye

7 004

380 995

Heves megye

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

308 332

222 574

Hajdú-Bihar megye
357 702

205 572
1 052 655

355 961

855 135

254 490

5 627 828

Fejér megye

39 066

5 366

20 955

Győr-Moson-Sopron megye

91 386
690 028

Csongrád megye

264 997

Békés megye

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

89 163

331 962

99 850

1 219 388

Baranya megye

Bács-Kiskun megye

Összes meglévő állomány (db)
– Egyedi leltározatlan tárgy
739 656

Összes meglévő állomány (db) –
Egyedi leltározott tárgy
16 701 321

Budapest

ÁLLoMÁny AdAtok

2007. évi

30 582 787

637 535

493 579

551 030

390 627

1 207 952

461 356

312 505

1 227 933

146 111

499 206

171 414

249 025

760 267

3 833 562

780 906

122 883

401 850

326 818

657 706

17 350 522

Összes meglévő állomány (db) –
Egyedi leltározott tárgy

8 149 048

247 958

51 210

25 113

1 789 334

981 122

390 386

160 051

419 557

148 713

399 117

16 552

1 124 007

405 022

916 310

79 963

8 894

16 492

53 864

48 456

866 927

Összes meglévő állomány (db)
– Egyedi leltározatlan tárgy
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226 242

Zala megye

1.3.3. táblázat. A hazai muzeális intézmények látogatottsága 2007-2008-ban.

11 174 715

684 432

veszprém megye

MindöSSZeSen:

116 994

Jász-Nagykun-Szolnok megye
192 595

158 137

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

vas megye

169 549

Somogy megye

Tolna megye

47 907

3 584 867

125 055

236 399

70 043

45 162

72 593

81 163

182 574

721 473

24 343

122 258

52 700

Nógrád megye

148 793

244 574

102 528

138 043

43 426

107 573

198 463

71 182

93 466

191 010

1 360 570

Összesből diákok

Pest megye

747 516
412 269

Komárom-Esztergom megye

242 729

Hajdú-Bihar megye

Heves megye

186 425
393 729

Győr-Moson-Sopron megye

308 525

Csongrád megye

Fejér megye

183 227
527 347

219 696

Bács-Kiskun megye

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

540 139

Békés megye

4 968 733

Baranya megye

Összes látogató

Budapest

LÁtogAtói AdAtok

2007. évi

8 974 943

476 453

590 127

173 952

121 661

101 768

172 041

123 611

501 018

73 997

267 862

738 722

164 611

408 735

177 809

127 869

410 973

138 385

237 786

428 553

3 539 010

Összes látogató

3 438 337

174 310

161 341

52 405

55 712

45 259

91 266

48 426

263 159

27 514

135 747

270 825

77 181

176 332

92 173

110 090

164 633

73 387

106 277

170 200

1 142 100

Összesből diákok

2008. évi

1.4.

A magyar múzeumi közművelődés
és múzeumpedagógia történetéről röviden
Káldy Mária
Az oktató, nevelő múzeum eszméje nem tekinthető 20. századi törekvésnek, hiszen erre vonatkozóan már korábbi időkből is vannak ismereteink. Tanító jelleggel jöttek létre Angliában az egyetemi gyűjtemények (Oxford, Cambridge), hasonló célok fogalmazódtak meg a
nagy múlttal rendelkező magyarországi kollégiumokban pl. Debrecen (Varga 1945), Nagyenyed,
Sárospatak stb. Ezek természet- és történelemtudományi szertárai később híres iskolamúzeumok gyűjteményeinek alapját képezték.
A múzeumi közművelődés és a múzeumpedagógia helyét, szerepét, célját időről-időre másként ítélték meg a múzeum fenntartói, vezetői, munkatársai, a szakmai közönség. Az:
• változott az egyes korokban, a kor elvárásainak, az állam és a társadalom „teher-bírásának”, a művelődési szokásoknak megfelelően;
• változott intézményenként, többnyire szubjektív tényezők hatására, aszerint, hogy ki
volt a múzeum és a közönség között a közvetítő, vagy hogyan ítélték meg az adott múzeum szakmuzeológusai és az intézmény vezetése a látogató jelentőségét, elvárásait.
A h A z A i m úz e u m t ör t én e t k e z d e t i i d ős z A k A
A 18–19. század fordulóján a nemzeti függetlenségért és polgári átalakulásért folytatott küzdelem Magyarországon először nem a politikában, hanem a kultúra területén nyilvánult meg. A
legelső tudományos intézmények között született meg 1802-ben a Magyar Nemzeti Múzeum,
amelynek épülete (1.4.1. kép) 1846-ra épült fel. Még egy ideig nem működhetett valódi múzeumként, mert megfelelő tárlók, szekrények hiányában gyűjteményeit nem tudta a látogatók elé tárni. Kubinyi Ágoston, az akkori igazgató a mai múzeumi gyakorlatban is létező eszközök alkalmazásához volt kénytelen nyúlni. Terménykiállításokat rendeztek a múzeum folyosóin, jótékonysági hangversenyeket és táncos vigalmakat szerveztek, aláírási íveket bocsátottak ki adakozás céljára. Koldult mindent, amire a múzeumnak csak szüksége volt. Nehéz időket éltek át,
ám ha szerény körülmények között is, de gyarapodtak a gyűjtemények.
Eközben vidéken, több helyen is hasonló intézmény létrehozásának gondolata fogalmazódott
meg. Például 1859-ben alakult meg az Erdélyi Múzeum Egyesület, 1860-ban hozták létre a múzeumot. A Múzeum Egyesület tagjai népszerű előadásokat tartottak, kiállításokat rendeztek,
vándorgyűléseket szerveztek, majd később folyóiratot is indítottak. Fontos kiemelni, hogy a születő intézmények létrejöttük pillanatától nyitottak voltak, s tevékenységük lényeges elemének
tekintették közönségük megszólítását és
1.4.1. kép. A Magyar nemzeti Múzeum épülete
bevonását a múzeum életébe, gyűjteményei
gyarapításába, a fenntartással járó feladatok ellátásába.
A millennium idején (1896) és közvetlenül az utána következő években nagy
lendületet vett a múzeumalapítás. Ekkor
jött létre Budapesten a Mezőgazdasági
Múzeum és a Közlekedési Múzeum. Vidéken Kecskemét, Keszthely, Miskolc,
Szekszárd, Szentes, Debrecen, Veszprém
városok büszkélkedhettek saját múzeummal (Holló 2002).
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1898-ban egy miniszteri leirat hívta fel az iskolák figyelmét arra, hogy történelmi ismereteik elmélyítése érdekében látogassák a Nemzeti Múzeum régiségtárát (Szebenyi 1970).
M úz e u M o k a 20. s z áz a d b a n
A 19-20. század fordulójától viszonylag kevés példát ismerünk a múzeumaink közönségprogramjairól, az ifjúság oktatásában játszott szerepéről. Azt azonban tudjuk számos múzeum történetéből, hogy ebben a korban egyre-másra alakultak a múzeumi egyletek, amelyek
célja a meglévő tudományos gyűjtemények kezelése és azok megfelelő elhelyezése (a múzeumépítés sok esetben közadakozásból valósult meg), helytörténeti múzeumok létrehozása
illetve a tudományos kutatásokra alapozott ismeretátadás volt. Igen gyakran tudós tanárokat neveztek ki múzeumigazgatóknak illetve egyes tárak őrzését is pedagógusok vállalták
fél állásban (pl. Laczkó Dezső, geológus, a Piarista Gimnázium tanára is így lett igazgató
Veszprémben 1903-ban). Ismeretes olyan példa is Debrecenből, a 30-as évek végéről, amikor
is a múzeum néprajzi gyűjteményét a debreceni református tanítóképző igazgatójának (N.
Bartha Károlynak) a tanítóság bevonásával szervezett tárgygyűjtése gyarapította.
A II. világháború megtörte ezt a lendületes, demokratikusan szerveződő múzeumi életet
és az igen magas tudományos szinten folyó – már-már csak a szakembereknek szóló – múzeumi ismeretterjesztést.
Az 50-es években azonban előtérbe került a művelődéshez való jog illetve a munkásosztály kiművelésének igénye, ami magával hozta – a művelődési házak megjelenése mellett –
a szocialista brigádok közös, kötelező jellegű múzeumlátogatását is. Azonban ebből a korból is vannak források1, amelyek szerint nagy tudású történészeket, tankönyvírókat is foglalkoztatott a múzeumi történelemtanítás illetve szemléltetés lehetősége.
Az 1960-as években Európa nyugati országaiban a közönség érdeklődése egyre élénkebben fordult a múzeumok felé, s napirendre kerültek a múzeumok küldetéséről szóló viták,
elképzelések. Az ICOM 1968-ban rendezett konferenciáján már egyértelműen a múzeum szolgáltató és nevelő jellegét hangsúlyozták. Tudományos alapon kezdték vizsgálni a múzeumok
társadalomban betöltött szerepét. Sokféle aspektusból elemezték a múzeumok kiállításait,
azok hatásfokát, az egyes célcsoportok múzeumok iránti elvárásait, az oktatás és a múzeumok, illetve a turizmus és a múzeumok kapcsolatát. A kutatási eredmények következményeként gyümölcsöző párbeszéd, együttműködés indult el a múzeum és a látogatók között.
Fontos szerep jutott a múzeumoknak a felnőttképzésben, a tudományos ismeretterjesztés terén. A múzeum egyre jelentősebb tényező lett a szabadidős programokat ajánlók palettáján.
m A g yA r o r s z ág i m úz e u m o k A 70-e s év e k t ől
Magyarországon az 1970-es évek elején szinte pezsgő múzeumi élet bontakozott ki. Megalakult a Múzeumi Restaurátor és Módszertani Központ (MRMK), melynek egyik feladata
lett a múzeumok közművelődési tevékenységének támogatása, többek között konferenciák,
továbbképzések szervezésével, módszertani kiadványok megjelentetésével. Az 1976-ban kiadott Közművelődési törvény, majd az Irányelvek 2 – a nyugaton tapasztalható fejlődéshez
hasonlóan – a múzeumok közművelődési és oktatási feladatainak fejlesztését erősítették. A
magyar múzeumügy történetében először fogalmazódott meg törvény formájában, hogy a
múzeumoknak tudományos kutatói bázisukra és gyűjteményeikre támaszkodva részt kell
1

Pl. Horváth Ernő: Múzeumlátogatás az iskolai szemléltetés szolgálatában (Múzeumi Híradó 1956/1.), Végh András: Gyűjtőmunka is segít a történelem tanításában és megszerettetésében (Történelemtanítás 1959/3.), Waczulik
Margit: Történelemóra Aquincumban (Történelemtanítás 1959/3.)

2

Irányelvek az oktatási intézmények és a múzeumok kapcsolatainak továbbfejlesztésére. Művelődésügyi Közlöny,
1976(15): 658–661.
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vállalniuk a múzeumlátogatók széles tömegeinek a nevelésében.
A feladatok ellátására közművelődési,
pedagógiai szakemberek kerültek a múzeumokba, megalakultak a közművelődési csoportok, osztályok. Az Irányelvek
minden iskolai osztály számára kötelezővé tette a múzeumlátogatást, amihez évente egy napot biztosított a törvény. A fővárosi tanulók számára a múzeumi órákon
való részvételt a BKV múzeumbusz – programja tette lehetővé. Számtalan, a pedagógusok részére szervezett konferencián
kerültek szóba a múzeumok és az oktatás
kapcsolatának tartalmi kérdései. Napjainkig érezhető eredményeiket tekintve a
legjelentősebb hatásúak a történelemtanárok programjai voltak.3 A korszerű módszertani fejlesztésekhez járultak hozzá az
MRMK gondozásában megjelent, külföl1.4.3. kép. A miskolci Herman ottó Múzeum épülete
di múzeumi eredményeket népszerűsítő
kiadványok4. Létrejöttek a múzeumi közművelődés példaértékű vidéki műhelyei
is, Szombathelyen a Savaria Múzeumban,
Szegeden a Móra Ferenc Múzeumban,
Miskolcon a Herman Ottó Múzeumban5
(1.4.2. és 1.4.3. kép).
A nyolcvanas évek közepe táján részben pénzügyi okokra, részben szemléletmód-visszarendeződésre vezethető, hogy
sok megyei és országos múzeumban szüntették meg a közművelődési státuszokat,
osztályokat, a jól működő szakmai műhelyeket, megszűntek a továbbképzés lehe1.4.2. kép. A Savaria Múzeum 1982-ben megnyitott, ma is
tőségei is. Múzeumpedagógusok, pedaálló tájtörténeti és régészeti kiállítása
gógusok egyéni elszántságán, elhivatottságán múlott, s múlik ma is, hogy megmaradtak a múzeum és az iskola kapcsolatának védőbástyái. A hazai múzeumpedagógia fellendüléséről és fenti „hőskoráról” szóló visszaemlékezéseket Pálfy (2009) szerkesztette kötetbe.
A kilencvenes évek elején a lehetőségek szabadsága, a múzeumi területen megjelenő hazai és külföldi civil vállalkozások hoztak némi színt a szakmai továbbképzések területére.
Ezek között a legeredményesebb a holland-magyar együttműködés keretében több éven át
megvalósuló múzeumi menedzsment képzés volt, mely a többi tevékenységgel egyenrangúként kezelte a múzeumoknak a közönség számára nyújtott produkcióit. Ugyancsak civil kezdeményezés volt, de hazai erőforrásból táplálkozott, a Magyar Környezeti Nevelési Egyesület szervezésében 1999-ben megtartott összejövetel: stratégia kidolgozása a múzeumok és kö3

Ebben a tekintetben mérföldkő volt a történelemtanárok 1975-ben megtartott konferenciája.

4

Például: Múzeum és iskola. Figyelő 5. sz., 1976. Szemelvények a külföldi múzeumi és restaurátor szakirodalomból.

5

Az elért eredményeket jelzik a múzeumok 1979. évi látogatottsági adatai is. A múzeumok száma ekkor 464 volt,
és 16,8 millió látogató kereste fel őket.
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zönségük kapcsolatának javítására.
A 2000. év végén újra létrejött a múzeumi szakmai felügyeleti rendszer, amelyen belül
önálló közművelődési és múzeumpedagógiai csoport alakult. A három évig tartó vizsgálat
során a szakfelügyelők közel száz vidéki múzeumot kerestek fel, és átfogóan elemezték a
múzeumi közművelődés helyzetét, számos hiányosságra rámutattak pl. a tervezés, közművelődési hasznosítás, szakmai felkészültség, létszám, kommunikációs, látogatottság területén (Káldy 2004).
a z új év e z r e d b e n
2003-ban az NKÖM Múzeumi főosztálya kidolgozta és szakmai vitára bocsátotta A megújulás
kényszere című stratégiai dokumentumot. Ebben rögzítette: a múzeum elsődleges feladata
ma, hogy a gyűjtemények a lehető legteljesebben és a lehető legszélesebb körben hasznosuljanak. A múzeum vállaljon szerepet a kultúrateremtésben és a kultúraközvetítésben egyaránt. A modern múzeum legyen kulturális központ az adott közösség, város, térség, régió
számára. A Múzeumok Mindenkinek Program keretében fogalmazódott meg a látogatóbarát múzeum megvalósítása. A program országos szinten kívánja a múzeumok megújítását támogatni, hogy azok képesek legyenek korszerű kiállításokat, látogatóbarát és iskolabarát környezetet, élménygazdag programokat és szórakoztatva oktató, magas szintű szolgáltatásokat nyújtani. A program keretében kiadványok jelentek meg, létrejött és 2009-2013 között gazdag programot bonyolít le az SzNM mellett működő Múzeumok Oktatási és Képzési Központja. Több múzeumban folyt és folyik európai úniós pályázatok keretében a múzeumi közművelődést fejlesztő program; egy ilyennek keretében készült ez a jegyzet is.
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1.5.

A múzeumpedagógus szakma professzionalizálódásáért: javaslat tudásbázis létrehozására
Heather King – Lynn Tran
A múzeumpedagógusok (illetve múzeumi közművelők) régóta jelen vannak a múzeumokban (Hooper-Greenhill 1991, Orosz 1990) és jelentős szerepet játszanak az intézmények pedagógiai programjában. Szerteágazó feladatokat látnak el és változatos kötelezettségeik vannak. Programokat fejlesztenek, koordinálnak és valósítanak meg az iskolások, a családok, a
tanárok és a nagyközönség számára (Brüninghaus-Knubel 2006, Bailey 2006a), így különböző korú, érdeklődésű, képességű tanulókkal kerülnek kapcsolatba a múzeumokban valamint nyomtatott és internetes anyagok révén. A múzeumpedagógusok bekapcsolódnak a kiállítások és oktatási programok tervezésébe és fejlesztésébe is (Roberts 1997, Bitgood, Serrell
és Thompson 1994) és néhány esetben látogató-kutatásokat folytatnak ezeknek a kiállításoknak és programoknak kapcsán. Ezenkívül kapcsolatokat hoznak létre és ápolnak különböző társadalmi csoportokkal, hogy újabb látogatókat vonzzanak, valamint hogy hozzáférhetővé és jelentőssé tegyék a múzeumokat az emberek számára (Henry 2006).
Feladataik változatos jellegét példázza, hogy többféle kifejezést is szoktak használni szerepük leírására. Rodari and Xanthoudaki (2005) megjegyzi például, hogy egy természettudományos múzeumban dolgozó múzeumpedagógus, aki közvetlen kapcsolatban van a közönséggel, az intézménytől függően hívható ismeretterjesztőnek, vezetőnek, tanárnak, demonstrátornak vagy animátornak. Az intézményükben dolgozó pedagógusok szerteágazó
szakértelmét, képzettségét és feladatait visszatükrözve Dragotto, Minerva and Nichols (2006)
megjegyzi, hogy „a múzeumpedagógia növekvő mértékben komplexszé válik. … a terület
ötvözi a tanítást a rendezvényszervezéssel, a drámával, a projektmenedzsmenttel, a pályázatírással, a marketinggel, a piackutatással, és mindezt a múzeum speciális szakterületén
való jártasság mellett” (221. o.).
Az említett jelentős teljesítmények ellenére státuszuk elismerése a múzeumi területen minimális maradt (Castle 2001, Bailey 2006b, Schauble et al. 2002), emellett kevés kutatás irányult a szerteágazó feladataik ellátását megalapozó pedagógiai tudás természetére (Tran
2007). Máshol (Tran and King 2007) úgy érveltünk, hogy egy közös tudástár definiálása egy
közös gyakorlati kerethez vezethet, illetve a gyakorlatot megelőző képzés, valamint a folyamatos szakmai fejlődés alapjául szolgálhat. A közös tudásbázis elméleti jelentőségét hangsúlyozva azt is állítjuk, hogy ettől, jogosan, figyelmet fognak fordítani a múzeumpedagógusok gyakorlatára, biztosítva azt, hogy megkapják azt a szakmai tiszteletet és elismerést, amelyet megérdemelnek.
Korábban hat tudáskomponenst javasoltunk a múzeumpedagógiai gyakorlat megalapozására (Tran and King 2007). Ezek a komponensek elméleti megfontolásból, valamint a természettudományos múzeumi tanulás és tanítás kutatásából származnak. Nem állítjuk azt,
hogy ezek teljeskörűek; továbbá elismerjük, hogy példáink a természettudomány felé hajlanak. Mégis úgy gondoljuk, hogy a komponensek relevánsak az egész múzeumi szektor számára. Röviden a hat komponensről: a kontextus ismerete megköveteli a múzeumi környezet
fizikai, társadalmi, közösségi és időbeli dimenziói között fennálló kölcsönhatások megértését; a választás annak szükségességére utal, hogy felismerjük azt a módszert, amelyben a tanulók szabadon foglalkozhatnak az őket érdeklő témákkal, fenntartva így az ismeretszerzés
belső motivációját; míg a tartalom ismerete szükséges az intézmény általában tárgyakkal közvetített tudományágának értelmezéséhez. Emellett a tanulás és tanítás elméletének ismerete lényeges a tanulók tevékenységének és a múzeumi környezet pedagógiai tartalmának megértéséhez és közvetítéséhez. Végül, mivel a hangzó szó jobban kedvelt az írott szövegnél a mú-
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zeumokban, a beszéd arra a sokféle verbális és nem-verbális tevékenységre utal, amellyel a
pedagógusok kommunikálhatnak a tanulókkal.
A fentiekben bemutatott hat komponens egyben tartalmazza a közöttük levő kapcsolatokat is. Például a tanulási elmélet hangsúlyozza a beszéd szerepét a látogatói megértés elérésében, míg a múzeum tartalma nem választható el a kiállított tárgyaktól. Továbbá megjegyezzük, hogy a múzeumpedagógus beszédének − a kontextus figyelembevétele mellett − tiszteletben kell tartania a többgenerációs csoportban érkező látogatók egyéni választását és személyes motivációját. Ezek nem könnyű feladatok!
Ezeket a komponenseket összekapcsolva és alkalmazva, a pedagógusok egy olyan szakmai nyelvet sajátítanak el, amit felhasználhatnak a munkájukban, szakmai fejlődésükben és
amin a szakmán belüliekkel és kívüliekkel beszélhetnek. Világos, hogy mindegyik komponens pontos természete és a gyakorlatba való átültetése további fejlesztést igényel, ahogyan
azok a módszerek is, amelyekkel a kezdő pedagógusok megértik és alkalmazzák az ezen kereteken belül megtestesülő tudást és képességet. Ezek a feladatok túl vannak jelen fejezet
hatókörén és célján − valójában ezek a szélesebb múzeumpedagógiai szakma feladatai.
Reményeink szerint a pedagógiai tudásbázis komponenseinek tervezetével a pedagógiai
munka elméleti alapjairól szóló szakmai vitát indítunk el. Ilyen vita nélkül megvan a veszélye annak, hogy a múzeumpedagógusok nem lesznek képesek magas színvonalú szakirodalmak előállítására. Valójában, ahogy Schauble és társai érveltek „ a múzeumi ismeretszerzés elmélyítésére fordított energia és erőforrások el fognak veszni, vagy jobb esetben kevéssé lesznek kihasználva, hacsak gondos figyelmet nem fordítunk a segítők megsegítésére”
(2002, 449. o.). Egy ilyen vita mentén azonban a múzeumpedagógusok képesek lesznek a
kommunikáció standard eszközeit kifejleszteni és a munkájukról beszélni az intézményen
belüli és kívüli kollégákkal. Így hamarosan képesek lesznek összefüggően és tömören artikulálni gondolataikat és tevékenységüket, ami segíteni fogja a minőségi pedagógiai programok megtervezését és megvalósítását, továbbá hozzájárul majd a szakma legitimációjához.
k ös z ön e t n y i lv án ít ás
Jelen fejezet szerzőit támogatta az NSF pályázata (0119787) az Informális Tanulás és Iskolák
Központjáért. A jelen cikkben kifejtett vélemények, nézetek és következtetések nem feltétlenül tükrözik a támogató szervezet nézeteit. A fejezet nagyban merít az alábbi publikációkból:
Tran, L. U., and King, H. (2007): The professionalization of museum educators: The case in
science museums. Museum Management and Curatorship, 22(2), 129-147.
Tran, L. U., and King, H. (in press): Shared professional knowledge: Implications for emerging
leaders. Journal of Museum Education.
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1.6.

A múzeumi kiállítás,
mint tanítási és tanulási környezet
Kárpáti Andrea
Ebben a fejezetben azt próbáljuk bebizonyítani, hogy a múzeum a lehető legkorszerűbb tanulási környezet, amely különösen alkalmas arra, hogy a „21. századi kompetenciák”-nak
nevezett képességcsoportot fejlessze, miközben bemutatja civilizációnk vívmányait. A fejezet megírásának különös jelentőséget kölcsönöz az a tény, hogy a nyugati civilizáció nemrég, egészen pontosan 2009 szeptember 25-én, pénteken délután három óra 32 perckor érte
el mélypontját – legalábbis ezt állítja egy, a civilizáció fejlődéséről tanácskozó csoport, melyet Paul Riordan kulturális antropológus vezet.6 „A történelem előtti Lascaux barlangfestményeitől Mozart felrázó szimfóniáin át, a mai hot dog-evő, akciófilm-néző világáig, kultúránk a tömeges tudatlanság rothadó üregébe csúszott.” – nyilatkozta Riordan . A kijelentés
tartalmával esetleg azonosulni tudó olvasót valószínűleg csak a dátum pontossága lepi meg.
Íme a civilizáció alkonyának forgatókönyve (még jövő időben fogalmazva): pénteken délután, egy sortnadrágba és krokodilos pólóba öltözött turista, aki a chicagói Modern Művészetek Múzeuma újonnan felépült, kortárs művészeti szárnyát hatalmas bevásárlóközpontnak nézi, belép, idegesen rohangál fel és alá, majd – pontosan 3.23-kor – megszólítja az egyik
jegyszedőt: „Mondja már meg, hol találom azt az átkozott Radio Shack üzletet?”
A modern civilizáció elértéktelenedését tanulmányozó tudós-csoport számára tehát a legszörnyűbb tett, amit kultúránk ellen elkövethetünk, ha üzletnek nézzük a múzeumot. A társadalmi hanyatlás krónikása szerint: „Tudományos képtelenség, hogy az emberi nem ennél
mélyebbre süllyedjen.”
Miközben az olvasó magában tovább fűzi ezt a metaforát, sietek hozzátenni, hogy nyilvánvalóan nem tudományos közleményről, hanem kultúrpesszimista anekdotáról van szó.
Maga a múzeumi szakma szolgál azonban hiteles adatokon nyugvó, s épp ezért nyugtalanító jövőképpel, a „Múzeumok egy zaklatott világban” című, nemrég megjelent tanulmánykötetben, (Janes 2009), amely a múzeumok elüzletiesedését mutatja be. A szerző szerint az unalmas és élettelen neutralitás helyett határozott tudományos állásfoglalásra, rugalmas, a közösség igényeit egyszerre irányító és követő menedzsmentre, s mindenekelőtt, a múzeum tanító funkciójának kiteljesítésére van szükség.
Az iskola jövőjét is feltérképező neveléstudományi kutatások (pl. NSC 2000, Bransford et
al. 2000, 2007) megállapítják, hogy az iskola sosem állt még nagyobb kihívás előtt, mint a
könnyen hozzáférhető, élvezetes, és nehezen ellenőrizhető információk korszakában. Világunkat sokan tudásalapúnak (Toffler 1990, 2002, Drucker 1994; Bindé 2005), mások információalapú társadalomnak nevezik (Európai Unió 2003). Az osztályteremben, tankönyvekből
szerezhető ismeretek mellett egyenrangú tudásforrásként jelenik meg – egy kontinuum két
végpontjaként – a kulturális örökségünket a maga valójában bemutató gyűjtemény és a világ virtuális mása, az internetes oktatóhely. Mindegyikre szükség van, s összekapcsolódva
fejthetik ki legerősebben hatásukat: az iskola főként rendszerez és számon kér, a múzeum
elsősorban bemutat és élményt nyújt, a Világháló hiteles ismeretközvetítő helyei pedig kiegészítik és segítenek továbbgondolni a tudásrendszert és az élményvilágot. Közhely számba megy, hogy a jövő már itt van, megérkezett, csak nem egyenlően van elosztva – a legkor6

Riordan és csoportja jelentéséről e sorok írója egy kulturális lapban olvasott („Nadir Of Western Civilization To
Be Reached This Friday At 3:32 P.M.”, Onion, 2009. szeptember 29., online megjelenés: http://www.theonion.com/
content/news/nadir_of_western_civilization_to De olvashatott volna még több száz weboldalon és nemzetközi sajtótermékben, amely szintén hírt adott a jóslatról, hiszen a nyilatkozat pontos címére keresve, 10.900 Google találat született. E fejezet készülésekor (2009. szeptember 29.) még nem egyértelmű, hogy tudományos álhírről vagy valós tudományos eredmények bulvár-ízű, a közérdeklődés felkeltésére szánt közléséről van-e szó.
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szerűbb technológia is hozzáférhető, de korántsem mindenkinek. Az iskolai teljesítményt
leginkább meghatározó családi környezet és a szintén a szülők által kiválasztott iskola kultúrája már kisgyermekkorban jelentős egyenlőtlenségeket szül. Éppen ezért értékelődnek fel
a múzeumok, mint hozzáférhető és hiteles tanító helyek.
Egy újonnan indult, igen jelentős szaktekintélyeket felvonultató kutatás7 szerint az alábbiakat tekinthetjük a 21. században releváns képességeknek:
• kreativitás és innováció,
• kommunikációs képesség,
• együttműködő képesség,
• az információ-szűrés, elemzés és feldolgozás képessége,
• kritikai gondolkodás, problémamegoldás és döntéshozás,
• állampolgári ismeretek (helyi és nemzetközi szinten),
• információs írástudás (az információs és kommunikációs technológiák ismerete és használata),
• életpálya-építési kompetencia,
• tanulási képesség, metakogníció.
Hogyan segíthet a múzeumi tanulás abban, hogy ezek a képességek kialakuljanak és fejlődjenek? A bemutatók tartalmán felül a megfelelő tanulási színhelyek megteremtésével. A
múzeum különböző tanulási tereiben (a kiállítási tértől a restaurátor műhelyen, könyvtáron
át egészen akár a múzeumi boltig) a múzeum gyűjteményével, illetve a múzeumpedagógus,
tárlatvezető vagy tanár az adott környezethez illeszkedő információival és foglalkozásaival
bármelyik 21. századi kompetencia fejleszthető – legalább olyan hatásosan, és esetenként jobban, mint az iskolában. Erre hozzunk egyetlen példát. A kiállítási térben (a múzeum belső és
külső tereit is értve alatta) az alábbi kompetenciák fejlesztése történhet (mindegyikhez példát vagy indoklást is fűztünk):
• az információ-szűrés, elemzés és feldolgozás képessége (a múzeumok ősi funkciója),
• tanulási képesség, metakogníció (speciális tanulási igények kielégítése, pl. látássérültek
számára tapintható tárlat, az önálló tanulás képességének fejlesztése feladatokat, játékokat tartalmazó, kísérő füzettel),
• információs írástudás (interaktív szimulációk, információs konzolok, intelligens ismeretközlő szerkezetek, lásd 6. fejezet),
• állampolgári ismeretek (a kiállítás témájához kapcsolódó, kiegészítő, a látottakat megélt vagy várható élethelyzetekhez kötő információk, pl. természettudományos kiállításon hirdetett környezetvédelmi akciók, nemzetvédelmi tárlaton honvédelmi kötelezettségek ismertetése stb.),
• kritikai gondolkodás, problémamegoldás és döntéshozás (interaktív információs rendszerben tájékozódás érdeklődés szerint /pl. 6.5. fejezet/, részvétel a kiállításhoz kapcsolódó művészeti vagy tudományos aktivitásokban, foglalkozáson, feladatlapok kitöltésével megértett kiállítási tartalmak, lásd 5.10. fejezet),
• kreativitás és innováció (a kiállítás anyagához kapcsolódó megfigyelések, művészi
munka vagy tudományos kísérletezés),
• együttműködési képesség (csoportos tanulás a kiállításon, lásd 4.8. fejezet),
• életpálya-építési kompetencia (a kiállítás témája /pl. kézműves műhelyek/ vagy a bemutatott tárgyak, életsorsok apropóján, egy-egy problémakörre irányulva).
Hogy milyenek most és milyenek legyenek a jövőben ezek a múzeumi környezetek, arra
a „Hogyan tanulnak az emberek?” című, az amerikai Tudományos Akadémia kutatócsoportja által leírt modellek adhatnak értékelési és tervezési keretet. (NSC, 2000) A kutatók szerint
négy modellnek megfelelően alakulnak ma az oktatási környezetek8:
7

Assessment and Teaching 21. Century Skills, www.atc21s.org

8

Az 5.1. fejezetben a tanulási illetve foglalkoztató környezetek gyakorlati tipizálását adjuk.
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• tudásközpontú modell, (Knowledge Centered), ahol az
elsajátítandó tananyag tartalma a fontos,
• tanulóközpontú modell, (Learner Centered), ahol annak eldöntése lényeges, kit akarunk tanítani, hogyan
és milyen célból (jellemző a londoni Természettudományi Múzeumra, 1.6.1. kép),
• közösségi modell, (Community Centered), amely egy
település vagy embercsoport igényeinek megfelelően alakul, s legfőbb célja a közösségteremtés és a közös értékek megerősítése,
• értékelésre irányuló modell, (Assessment Centered),
ahol a tanulási folyamat eredményének felmutatása
a legfontosabb, így minden esemény az értékelést,
és a teljesítmények sokoldalú bemutatását szolgálja.
Ebben a kötetben főként az első három modellre találunk példákat, de bizonyosak lehetünk benne, hogy az
eredményességre irányuló törekvések nem fogják érintetlenül hagyni a múzeumi tanulás színtereit sem, s egyre
1.6.1. kép. Önkéntesek segítik a tanu
gyakrabban arról is hallunk majd, mire jó és mennyire halást a londoni Természettudományi
tásos egy-egy múzeumi program.
Múzeumban
A tanulási terek – vélhetnénk – adottak, s minden új
próbálkozást, a szó szoros és átvitt értelmében egyaránt, régi, patinás, klasszikus falak között kell elképzelnünk. Nem ez a helyzet. Az igazán innovatív tanulási akciók újragondolják
a múzeumot mint potenciális tanulási terek együttesét. Az ilyen oktatási koncepció immár
nem additív (azaz nem a már meglévő szerkezethez rendeli, annak Prokrusztész-ágyába kényszerítve, szerencsésebb esetben ölelő karjaiba téve az új múzeumi tanulási programot). Ebben a kötetben is találunk olyan akciókat, melyek transzformatív jellegűek – eredetileg nem
tanulási céllal létesült tereket alakítanak alkalmi „osztályteremmé” (mint például a Műcsarnok múzeumpedagógusai a Hősök terét), vagy állandó tanulási térré (mint a KUTASS! a londoni Természettudományi Múzeumban), vagy nem oktatási szándékkal indult eseményekből
teremtenek tanító pillanatot (lásd a Magyar Természettudományi Múzeum kiállított mamut
kövületeit a Mammut bevásárlóközpontban).9
Ha már sikerült létrehoznunk vagy átlelkesítenünk múzeumunk tanulásra alkalmas tereit, érdemes értékelnünk is az elvégzett munkát. Ehhez – a könyvünkben szereplő értékelési fejezetek eszköztárán túl – egy, az amerikai oktatási intézményekben használt kritériumlistát ajánlok (Bransford et. al 2007). Az ideális tanulási környezet jellemzői:
• változatos, dinamikus (a program egyes részeihez szabadon átalakítható) terep,
• könnyű hozzáférés információforrásokhoz és emberi szakértelemhez egyaránt,
• a környezetben legyen lehetőség az együttműködésre, csapatszervezésre, társas kapcsolatok kialakítására,
• olyan jelenségeket mutasson be, amelyek nehezen demonstrálhatók osztály-környezetben,
• mutassa be a mozgást, változást, fejlődést – legyen mód megfigyelni dinamikus folyamatokat,
• különféle megjelenítési módban álljanak rendelkezésre az adatok és információk –
tárgyként, képen, szövegben, hangzó anyagként stb.,
• egy-egy információt sokféle módon mutasson be,
• legyen lehetőség minél több tudást saját kísérletezéssel, vizsgálódással megszerezni,
• a tanulók gondolkodásának legyen sokféle nyoma: írásban, mondott szövegben, kép9

Az angol szakkifejezéssel „teaching opportunity”-nek nevezett, bármely élethelyzetben megélhető tanítási lehetőség a szülői kézikönyvek kedvelt kifejezése.
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ben, játékban stb,
• legyen mód begyűjteni a tanulók gondolkodási folyamatainak, kísérletező és alkotó
munkájának minél több részeredményét, és a végeredményt is,
• valódi és virtuális eszközök és információforrások egyaránt álljanak rendelkezésre.
Ilyen tehát egy jó tanulási környezet – amerikai kollégáink szerint. Hogy milyen a magyar
múzeumi tanulás tere, s ez mennyire ideális, annak eldöntéséhez könyvünk írásai adnak segítséget. Egy bizonyos: a hagyományos, „szociológiai” látogató-vizsgálatok mellett a múzeumba nem pusztán szemlélődésre, hanem tanulni érkező látogatók viselkedésének elemzése, és az eredmények alkalmazása, alapvetően fontos ahhoz, hogy a 21. századi kompetenciák fejlesztésének ideális terepe a múzeum legyen.
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1.7.

Múzeumok és látogatók
Puczkó László
A fejlett gazdaságú társadalmakban az 1990-es évek végére jelentősen megváltozott a kulturális-szabadidős tevékenységek jellege és egymás közötti kapcsolata. A korábban elkülönülő tevékenységek egyre közelebb kerültek egymáshoz, megszülettek a „cross-over” műfajok
(pl. zenében): mindez az ún. kreatív ipar megjelenésének részeként (Puczkó 2009a). A kreatív ipar mint kínálat és az élménygazdaság mint kereslet (és kínálat) megjelenése az alábbi
okokra vezethető vissza:
• az élmények megszerzésében a fogyasztók életstílusa és az életstílus megélése valójában egy hosszú meneteléssé – azaz egy folyamat részévé vált, illetve
• az intenzív, magas minőségű, több dimenziós élmények váltak egyre keresettebbé.
A piac-, szabadidő- és kultúrakutatók egyaránt ugyanarra az eredményre jutottak: a fogyasztók a megszerzett termékek és szolgáltatások elfogyasztásából származó élményre
vágynak és nem a tárgyak és szolgáltatások megszerzésére. A szabadidő eltöltéséből származó élmények típusa, formája megerősíti a fogyasztót (vágyott) életstílusának jellemzőiben, mint pl.:
• aktív, részvételre épülő, a passzív életvitellel szemben,
• köz/utcai/népszerű kultúra alapú szabadidő eltöltés,
• olyan környezet létrehozása, amelyben nehéz megvonni a határt a fogyasztó és a szolgáltató között,
• stimuláció iránti igény erős jelenlétén vagy a virtuálison túli érdeklődésen alapuló fogyasztás.
Elmondhatjuk, hogy az élmény iránti vágy már túlmegy a vásárláson, és megnőtt az „elképzelt hedonizmus” szerepe: az elképzelt élmény fontosabb lehet a valóságnál, azaz a fogyasztásnál. Egyre több fogyasztó számára:
• az idő rövid a keresésre és a fogyasztásra,
• az idő már többet ér a megszerezhető tárgyaknál, vagy a pénznél,
• egyre elfogadhatóbb az is, ha a fogyasztó és a kínálat nem illeszkedik az „átlagba”.
Ma már ugyanakkor az élménygazdaság és élményfogyasztás sem számit szokatlannak.
Az újszerűséget ma az „autentikus” fogyasztás, illetve „autentikus gazdaság” megjelenése
képviseli.
él e t s t íl u s o k és s z e g M e n s e k
A fogyasztói szegmentáció trendjei igen összetetté váltak: a ma már klasszikusnak tekinthető demográfiai vagy pszichográfiai szegmentációs elveken túllépve, az életstílus vagy szaknyelven a „törzshöz” tartozás alapján határozhatók meg a fogyasztói szegmensek. A múzeumok fogyasztóinak meghatározása, a releváns szegmensek leírása sem tekinthető kivételnek e szempontból.
A GfK (2007) EuroLifeStyles kutatása remek betekintést enged az életstílus alapú szegmentáció jelenlegi eredményeibe. Az új megközelítés szerint, visszaigazolva a fogyasztási
trendekben már említett folyamatokat, négy fő keresleti tényező azonosítható:
• szenvedélyesen élni (hedonizmus, élvezetek),
• lenni (poszt-modernizmus, minőségorientáció),
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• békére és biztonságra törekedni (puritanizmus, biztonság orientáció),
• birtokolni (materializmus, árorientáció).
Mindezen orientációk nyolc fogyasztói szegmenst ha tároznak meg: az álmodozóktól
Dreamers 10,7%), a racionális-realistákon (Rational-realists 7,5%) keresztül az követelődző-igényesig (Demanding 11,7%). A legnagyobb szegmenst az otthonülők (Homebodies 20,8%) csoportja képezi. Az életstíluson keresztül meghatározott szegmensekbe valójában bármely, korábban demográfiai, pszichográfiai vagy más elvek szerint meghatározott szegmens tagjai
beletartozhatnak (pl. álmodozó lehet az, aki 20 éves és az is, aki 75 stb.) – azaz az emberek fogyasztási jellemzőik alapján tartoznak egy-egy csoportba.10
M úz e u M o k és f o g ya s z t ók
A múzeumlátogatók jellemzőinek meghatározása a fogyasztói szegmentáció egy igen speciális területe. Ennek oka, hogy a kultúrafogyasztáson belül a múzeumok egyedi pozíciót
foglalnak el. Fogyasztói szempontból egyszerre jelentenek oktatási, információszerzési, szabadidő eltöltési és szórakozási lehetőségeket és helyszíneket. A fogyasztói jellemzők és elvárások azonban alapjaikban múzeumi környezetben sem különböznek az általában érvényes
jellemzőktől (Puczkó és Rátz 2000).
A hazai múzeumi fogyasztás tulajdonságainak megismerése érdekében indította az Oktatási és Kulturális Minisztérium a magyar vidéki múzeumok látogató körében az ún. Magyar Múzeumi Kutatást, amely 12 hónapon keresztül közel 13.000 látogató megkérdezése
alapján igyekezett adatokat és információkat gyűjteni a múzeumlátogatók jellemzőiről (Puczkó
2009b). A hivatkozott kutatás, jellegénél fogva nem képes a GfK-éhoz hasonló fogyasztói és
fogyasztási részleteket megismerni, arra azonban mindenképpen megfelelő volt, hogy leírja a magyar múzeumi fogyasztókat és fogyasztásukat (megjegyzés: a budapesti múzeumok
nem képezték a kutatás tárgyát).
A kutatás néhány, életstílusokhoz kapcsolódó kiemelt eredménye, hogy az újdonság megismerése és felfedezése jelenti a legfontosabb motivációt egy kiállítás felkeresése során, ami
a szenvedélyes és birtoklás vágyú szegmensek dominanciáját jelenti. Ugyancsak ezen szegmensek fontosságát támasztja az is alá, hogy az interaktív eszközök kipróbálása (azaz a felfedezés alapú fogyasztás), különösen az Alfa-program támogatásából felújított múzeumokban, a látogatás fontos elemét képezi. Az utazások során történő múzeumlátogatás a minta
41%-át képviselte, ami megerősíti a hedonisztikus keresleti jellemzők befolyásoló szerepét.
Ez pedig akkor is igaz, ha a tradicionális, azaz demográfiai elvek szerint határozzuk meg a
szegmenseket. Azaz az élvezetek és a felfedezés korosztálytól független vágy és igény, mely
érvényes a magasabban és az alacsonyabban végzettekre egyaránt.
A múzeumok nagyközönség számára nyújtott kínálatának és kommunikációjának tehát
alapvető feladata, hogy figyelembe vegye a szegmentáció megváltozott paramétereit – azaz
az életstílusokat.

10
De jó példa lehet erre a művészeti rendezvényeket látogatók szegmenseiről az Egyesült Királyságban készített
felmérés is: http://www.artscouncil.org.uk/media/uploads/segmentation_research/Arts_audiences_insight.pdf – A
Lektor.
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1.8.

Múzeumpedagógia: nézzünk előre!
George E. Hein
Az előrejelzés veszélyes tevékenység, ahogy mostanában ezt a közgazdászoknál is tapasztaltuk – akik pedig úgy tartják, hatékony eszközeik vannak erre. Előrejelzéseink általában tükrözik reményeinket, előítéleteinket és tudásunk határait. Ez alól az itt következők sem kivételek.
1. Ami a legfontosabb, a múzeumoknak és a múzeumpedagógiának van jövője. Gyorsan
változó világunkban néhány hagyományos intézmény (mint például a nyomtatott sajtó) egyre zsugorodik, míg végül teljesen el is tűnhet. De a múzeumok, még a jelenlegi gazdasági
válság ellenére is, virágoznak és még hosszan életképeseknek kell maradniuk. A virtuális
hozzáférhetőség nem csökkentette jelentősen a látogatottságot; a kulturális és a gazdasági
politikák is a múzeumok pártját fogják; és folyamatosan újabb és újabb, a létezésük mellett
szóló érvek látnak napvilágot. Eredetileg a múzeumok a világ kulturális és természeti kincseinek egyes példáit mutatták be. Ma, a múzeumok egyre inkább a kulturális és természeti
kincsek megőrzőivé válnak. Az állatkertek, természettudományi múzeumok és botanikus kertek egyre inkább menedékül szolgálnak a különböző fajok számára; míg a Világörökségi
helyszínek letűnt kultúrák életének nyomait őrzik és mutatják be.
2. Az újabb feladatok között számos nem-hagyományos elrendezés és cél elfogadása is
szerepel, amelyek a múzeumok oktatási szerepének kiterjesztését kívánják meg. A bemutatás elengedhetetlen a látogatók számára, hogy megértsék például azokat az eseményeket,
amelyek a „Lelkiismeret helyein” ( www.sitesofconscience.org ) történtek, vagy hogy hogyan
működött a 19. századi fújtatós-kohó, milyen volt a közösségi élet egy korai kibucban vagy
megértsenek egy természettudományos jelenséget bemutató modellt. Az egyre mélyebb kutatások még hatékonyabb bemutató anyagokat eredményeznek, különösen mivel egyre újabb
technikai eszközök biztosítanak a látogatóknak kiegészítő lehetőségeket a kiállítások és programok jobb megértésére. A új technikák beépítése a bemutatásba azonban komoly kihívás
elé állítja a múzeumpedagógusokat. Még mindig nincs semmi, ami a nagyobb élmény érdekében helyettesíthetné a jól informált közvetítővel való személyes kapcsolatot. Sajnos, nem
valószínű azonban, hogy a múzeumok gazdasági helyzete olyan irányba fejlődne, hogy ez
az értékes találkozás a ritka kivételből általános gyakorlattá válhasson a látogatók nagy többsége számára.
3. Egyre nő a tudásunk arról, hogy az emberek hogyan tanulnak, illetve mi csábítja őket
új szituációkba és ismeretlen tárgyakkal való találkozásra. A múzeumpedagógusok számára folytatódik az alapvető hangsúlyeltolódás az információ-átadási stratégiákhoz való kizárólagos ragaszkodástól a jelentés-alkotási pedagógiákig, amelyek azt hangsúlyozzák, hogy kulturális és személyes tényezők széles köre alakítja a látogatók megértését.
4. A múzeumok egyre inkább feltűnnek a társadalmi változások előidézőinek a szerepében is. A természettel foglalkozók már nyíltan síkra szálltak a természetvédelemért valamint
a klímaváltozás és egyéb fenyegető környezetvédelmi veszélyek tudatosításáért. Általánosságban elmondható, hogy tovább növekszik a múzeumok felelőssége a társadalmi célok eléréséért – a demokráciákban ez az igazságosság támogatását és a demokratikus értékek előtérbe helyezését jelenti. A totalitáriánus rendszerek múzeumai mindig nyíltan hangoztatták
a kormányaik által deklarált értékeket. Ennek a folyamatnak sajnálatos következménye, hogy
a jövőbeli ideológiai alapú katonai konfliktusokban a múzeumok újra és újra a rombolás áldozatául eshetnek.
5. Nem kell hozzá különösebb képzelőerő, hogy megjósoljuk, hogy az új technológiák és
a média befolyása egyre jobban terjed a múzeumi világban is (lásd pl. 1.8.1. kép). A virtuális múzeumok – némelyek virtuális világba ágyazva – már ma is léteznek, és csak egyre je-
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lentőségteljesebbé válnak. A világhálón
levő tevékenységek valószínűleg egyre inkább összekapcsolódnak majd a valóságos
múzeumban zajló hagyományos kiállításokkal és programokkal. De nehéz megjósolni, hogy ez milyen irányba visz tovább.
Rengeteg lehetőség kínálkozik az otthoni
számítógépek, valamint az iskolákban és
egyéb intézményekben levő média-rendszerek összekapcsolására a gyűjteményekkel és kiállításokkal, az alkalmi látogatók,
az oktatási programok, a tudomány és kutatás érdekében. Ezeknek a különböző célcsoportoknak valószínűleg különböző platformokra, interfészekre, szoftverekre és
technológiákra lesz szükségük. De még
fontosabb a múzeumpedagógia számára,
hogy az internet-alapú tevékenységek egyre nagyobb figyelmet kapjanak a közönségkapcsolati munkatársaktól, és a helyszíni programok részeivé váljanak.
6. Az elmúlt húsz évben kísérletek történtek az intézmények összevonására, de
csak szerény keretek között. A könyvtármúzeum összevonások – közkönyvtári fiókok megjelenése a múzeumokban illetve 1.8.1. kép. virtuális dinoszaurusz támadás a brüsszeli kikiállítási terek megjelenése a könyvtárak- rályi természettudományi intézetben (azaz Múzeumban)
ban – illusztrálják az együttműködést,
amely esetleg gazdasági és demográfiai okokból növekedhet a jövőben. Ehhez hasonlóan az
iskolai múzeumok mozgalma is megérett a terjeszkedésre a jelenlegi kicsi, de annál energikusabb „magból”. Logikus pedagógiai és társadalmi érvek támasztják alá, hogy az ilyen
együttműködések – amelyeknek egyébként gazdag hagyománya van – növelik a diákok érdeklődését és teljesítményét, valamint újabb lehetőségeket biztosítanak a múzeumoknak,
hogy a közösségüket szolgálják. A köz által finanszírozott múzeumok a felsőoktatási intézményekkel is egyre szorosabb kapcsolatokat ápolnak, hogy ezáltal forrásaikat használják az
egyetemi oktatásban és a tudományban. Ezek az erőfeszítések mind megkívánják a múzeumpedagógusok részvételét.
7. Az elmúlt években megjelent néhány globális múzeum, hasonlóan a cégek globalizációjához.
A Guggenheim Múzeumnak vagy az Exploratorium-nak is vannak nemzetközi részlegei, és
egyéb híres múzeumok filiáléit is bejelentették már. Az üzleti világban megjelenő egyéb trendek is megjelennek majd valószínűleg a múzeumi világban. Ez azt jelzi, hogy egyfelől a múzeumok globalizálódása megy majd végbe, másfelől a „butik”-múzeumok – olyan kis intézmények, amelyek szigorúan egy bizonyos környezethez tartoznak vagy igen fókuszált gyűjteménnyel vagy tematikával rendelkeznek – elterjedése zajlik. A virtuális tapasztalatok elérhetőségével kombinálva, ez utóbbi szörnyű következményekkel járhat a közepes méretű
múzeumok számára, hacsak nincs jól megalapozott helyi identitásuk.
8. Az üzleti világgal való párhuzam eszünkbe juttatja azt a hatalmas kihívást, ami szerint
a múzeumoknak meg kell találniuk az egyensúlyt a gyorsan növekvő szórakoztatóiparba
való beleolvadás és a potenciális látogatók többsége számára kevéssé vonzó, népszerűtlen
tudományos stílushoz való visszakanyarodás között. A 19. században a szórakozási lehető-
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ségek igen korlátozottak voltak olyan mai lehetőségekhez képest, mint a mozi, televízió, és
legújabban a rabul-ejtő, többféle felhasználásra alkalmas számítógép. A világot beborító hatalmas demográfiai és társadalmi változásokkal számolva lehetetlen megjósolni, hogy milyen lesz egy-egy múzeum helyi közönsége 25-50 év múlva. Az egyetlen biztosan állítható
előrejelzés, hogy a könnyen hozzáférhető szórakozás terjeszkedése várható, és a lakosság
megoszlásában is drámai változások lesznek. Ez a kihívásokkal teli környezet további múzeumpedagógiai kísérletezéseket tesz szükségessé, és annak elismerését, hogy a múzeumpedagógiának még az eljövendő évtizedekben is fejlődnie kell. A 2010-es „új” múzeum 2050-re
már elavult lesz – építészete, szervezete, a munkatársak, a tartalom és a közösséggel való
kapcsolatai szempontjából.
9. Végezetül, a múzeumok hagyományos tevékenységei – a valódi tárgyak bemutatása a
természetet és a kulturális örökséget értelmező, interaktív kiállításokon – továbbra is jelentős közönséget vonzanak majd. Bár a múzeumpedagógiának fejlődnie kell, a múzeumok sok
tekintetben változatlanok maradnak, hiszen egy 200 éve sikeres tradíció talaján növekednek.
A nemrégiben történt felismerés, hogy a művészeti múzeumok is előnyösen helyezhetik kontextusba a tárgyakat, csak arra a hosszú hagyományra épít, ami a természettudományi múzeumokban kezdődött a diorámákkal 150 évvel ezelőtt. A látogatók interakciója a tárgyakkal a régi oktató-kiállításokon és az iskolák számára összeállított felszereléseken alapszik.
Az újabb DNS-elemzések eredményei a természettudományi múzeumokban az evolúciós
kapcsolatok felfedezése terén a lehetőségek széles tárházát nyitották meg, de ezek a gyűjtemények a biológiai kutatások számára már régóta hasznos adatbázisnak bizonyultak. A hagyományos nézeteket megkérdőjelező kiállítások is egyidősek a múzeumok történetével,
ugyanúgy, mint a perifériára szorult lakosság elérésére tett kísérletek. Hasznos tanulmányozni a múzeumpedagógia hosszú történetét, de ugyanakkor az újabb kutatásoknak és tapasztalatoknak is nagy hasznát vehetjük.
Nagy valószínűséggel megmarad a tárgyaknak, a berendezéseknek és tevékenységeknek
a múzeumok kétszáz éves történetében változatlan ereje, amivel mély érzelmi reakciókat
válthatunk ki, emlékeket idézhetünk fel és tanulásra is módot adó, élményekben gazdag alkalmakat teremthetünk.
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