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Újabban arról hallani, hogy legyenek

ingyenesek a múzeumok, és a fia-

talság látogassa minél többször a

kultúra eme fellegvárait. A múzeum ter-

mészetesen legyen látogatóbarát, korsze-

rû, virtuális, tudományos, közérthetõ,

csökkentse kiadásait, növelje a látogatók

számát és a bevételeit.

Úgy tûnhet, múzeum szavunk minden-

kinek mást és mást jelent. Idõnként annyi-

ra fontossá válhatnak a múzeumok, hogy a

napi politika legedzettebb harcosainak

arénájává alakulnak át tekintélyt parancso-

ló falaik. Pedig a múzeumok feladata, kül-

detése egészen világosan, érthetõen és tö-

mören megfogalmazható. A magyar muze-

ológia hõskorában, a 19. században ez

még mindenkinek egyértelmû volt. Oly-

annyira, hogy némely közintézmény hom-

lokzatára is felvésték: A KÖZJÓNAK.

Nagy múltú kisebb-nagyobb múzeuma-

ink egy része nagylelkû felajánlással jött

létre. Széchényi Ferenc adományának kö-

szönhetõen alakult meg az Országos Szé-

chényi Könyvtár és a Magyar Nemzeti

Múzeum. Számos múzeumunk megalapí-

tása pedig elkötelezett pedagógusok mun-

kájának gyümölcse. Tudós tanítók és taná-

rok sokéves szorgalmas gyûjtõmunkával

hozták létre iskoláikban a könyv-, régiség-,

ásvány- és éremgyûjteményeket. Szinte

minden valamirevaló középiskolának

(gimnáziumnak, polgári iskolának) volt

valamilyen értékes gyûjteménye, amely az

oktatómunkát szolgálta. Ma ezek a gyûjte-

mények múzeumaink hét lakat alatt õrzött

kincsei. A riasztóberendezéssel, kordonnal

és biztonsági üveggel védett kiállítási da-

rabokhoz még közel férkõzni is nehéz,

nemhogy hozzáérni. Ugyanezek a kincsek

néhány évtizeddel ezelõtt még az iskolai

szemléltetést, az órán megszerzett tudás

elmélyítését szolgálták. Semmilyen videó-

film vagy diavetítés, színes tankönyv-il-

lusztráció sem pótolja azt az élményt,

amelyet egy régi pénz, könyv, ásvány érin-

tése, megvizsgálása nyújthat.

A számítógépek térnyerésének korában

együttérzõ mosollyal fogadja az osztály a

nagy táska könyvvel érkezõ irodalomta-

nárt, miközben más alkalommal nagy

igyekezettel szerepelnek a múzeumpeda-

gógiai foglalkozáson. Szerencsére egyre

több múzeumban és iskolában ismerik fel

az ilyen típusú foglalkozásokban rejlõ le-

hetõségeket. Amióta múzeumokká vagy

hadizsákmánnyá váltak értékes iskolai

gyûjteményeink, azóta iskolának és múze-

umnak közös érdeke, hogy újra egymásra

találjanak a mostani diákok és azok a ja-

vak, amelyeket az elõttük járó egykori di-

ákok, a mai pedagógusok, muzeológusok

diákkorukban még használhattak, vagy ép-

pen maguk gyûjtöttek.                               

Mai gondolkodással szinte felfoghatat-

lan, hogy egykor az iskolai oktatás szer-

ves részét jelentette az a tevékenység,

amelyet korunkban szakképzett muzeoló-

gusok végeznek. Ezeknek az iskoláknak

azon túl, hogy oktattak, neveltek, világné-

zetet adtak, a legújabb kutatási eredmé-

nyeket vitték be a tanórára, még arra is

volt energiájuk, hogy diákjaikat bevonják

a gyûjtemények gyarapításába, azok nyil-
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Tanító múzeum

Hazánkban a 21. század küszöbén nyolcszáznál is több múzeum
szeretné megismertetni a látogatóval természeti és kulturális

örökségünket. Még a legeldugottabb falvak elöljárói is képesek
mindent elkövetni azért, hogy a nagy- és dédszülőktől megmaradt

tárgyi emlékekkel megtöltött kis szobára felírhassák a bűverővel bíró
„múzeum” szócskát. Egyesek már szövik is színes ábrándjaikat a

pénzes EU-polgárról, aki majd sokadmagával belépőjegyet vásárol, és
lám, mindjárt lesz pénz iskolára, járdára.
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vántartásába, gondozásába, sõt a kutatás-

ba és az eredmények publikálásába is. Ér-

vényes legújabb múzeumi törvényünk

szerint éppen így mûködik szakszerûen

egy múzeum is. 

Szerencsére a boldog békeidõkkel

együtt nem tûnt el az oktatómunkából a

gyûjteményekkel való foglalkozás gondo-

lata. A hatvanas évek végén divatos lakás-

dísszé vált a háziszõttes, a pálinkásbutykos

és a csónaklakkal vastagon bemázolt,

amúgy a padlásról elõbányászott rokka.

Hála és tisztelet illeti

azokat a pedagógu-

sokat, akik ebben az

idõszakban arra biz-

tatták tanítványaikat,

hogy néprajzi hagya-

tékunk majdnem

utolsó darabjait hoz-

zák be az iskolába.

Ezek a tárgyak hosz-

szabb-rövidebb há-

nyódást követõen

helytörténeti gyûjte-

ményekbe rendezõd-

tek, sõt iskolamúzeu-

mokká léptek elõ. A

közös gyûjtõ-, rend-

szerezõ- és kiállítás-

rendezõ munka köze-

lebb hozta egymás-

hoz a diákot és a ta-

nárt, a tankönyvek

száraz kaptafa-szö-

vegét és a megélhetõ,

kézzel tapintható tör-

ténelmet. 

Mindeközben a magyar múzeumügy

fényévekkel távolodott el bölcsõjétõl és él-

tetõjétõl, az oktatásügytõl. Pedig a múze-

umlátogatók döntõ többsége ma is diák. A

szocialista brigádmozgalom és a tömeg-

hadsereg szervezett múzeumlátogatásainak

elmúltával folyamatosan csökken a múze-

umlátogatók száma. Múzeumaink tudomá-

nyos mûhelyekké váltak, ahol szakmájuk-

ban elmélyült tudósok tárják legújabb ku-

tatásaikat a nagyközönség elé. A magas

szakmai követelményeknek megfelelõen

rendezett kiállítás tárgyai visszafogottan fi-

nom ízléssel elhelyezve pihennek a tárlók-

ban. Mellettük, fölöttük magyarázó ábrák

és szakmai bikkfanyelven fogalmazott ma-

gyarázatok és tájékoztatók. A szakma iri-

gyen, elégedetten hümmög és bólogat. A

véletlenül idevetõdött iskolások kijelentik,

hogy õk inkább valami mást néznének,

mert ez dögunalom. A tanár még egyszer

megpróbálkozik a szakszöveg értelmezésé-

vel, de kénytelen megállapítani, hogy a té-

ma még az egyetemen sem vizsgaanyag. 

Más kiállításokon, csodák csodájára,

sorban állnak a láto-

gatók, hogy megnéz-

hessék családostól.

Megfáradt háziasz-

szonyok és hétvégi

tévézésre vágyó csa-

ládfõk vetik a kultú-

ra oltárára a koszt-

pénzt, mert az éget-

nivaló kölök megint

idejönne. Persze,

mert itt lehet gombo-

kat nyomogatni, és

akkor mindenféle

lámpák gyúlnak ki,

sõt van számítógé-

pes animáció, ame-

lyet a látogató maga

kezel, és ha belép a

következõ terembe,

akkor susog a sás,

brekegnek a békák

és meg lehet kóstolni

a langallót is.   

Ismereteket elsa-

játítani, tanulni ered-

ményesen lehet iskolában, múzeumban,

szinte mindenütt. Szórakozva is lehet ta-

nulni, sõt talán így könnyebb. Már az is

sokat jelenthet, ha a tanulás színterén al-

kalmanként változtatunk. Erre megfelelõ

alkalom lehet egy jól szervezett múzeum-

látogatás, de magunk is kialakíthatunk er-

re a célra egy elhanyagolt zugot az iskola-

épületben. Rosszabb esetben megfelel a

célnak a szaktanterem, de az osztályterem

is. Persze problémát jelenthet az, hogy az

ilyen tevékenység miként illeszthetõ be a

nemzeti, alap-, keret- stb. tantervbe. Pon-

A számítógépek térnyerésének
korában együttérző mosollyal fo-

gadja az osztály a nagy táska
könyvvel érkező irodalomtanárt,
miközben más alkalommal nagy
igyekezettel szerepelnek a múze-

umpedagógiai foglalkozáson.
Szerencsére egyre több múzeum-
ban és iskolában ismerik fel az
ilyen típusú foglalkozásokban

rejlő lehetőségeket. Amióta múze-
umokká vagy hadizsákmánnyá
váltak értékes iskolai gyűjtemé-

nyeink, azóta iskolának és múze-
umnak közös érdeke, hogy újra
egymásra találjanak a mostani
diákok és azok a javak, amelye-
ket az előttük járó egykori diá-

kok, a mai pedagógusok, muzeo-
lógusok diákkorukban még hasz-

nálhattak, vagy éppen maguk
gyűjtöttek.                      



tosan úgy, ahogy eleink alkalmazták ezt az

oktatási formát az akkori viszonyoknak

megfelelõen 20, 50, 100 évvel ezelõtt. Ki-

zárólag tanárfüggõ ennek a stúdiumnak az

oktatása, és nem igényel speciális tantervi

kereteket. Biztos vagyok abban, hogy min-

denki ismer szûkebb-tágabb környezeté-

ben legalább egy olyan tanáregyéniséget,

akinek szívügye az, hogy diákjai elméjét

múzeumlátogatással pallérozza. Innét már

csak egyetlen lépésre vagyunk az iskolai

gyûjtemény létrehozásától. Gyûjteni pedig

sokmindent lehet. Akár az iskola történeté-

vel kapcsolatos fotókat, egyenruhákat, ser-

legeket, a nevezetesebb tanáregyéniségek

személyes tárgyait is felkutathatjuk. A kö-

zös gyûjtõ- és rendszerezõmunka eredmé-

nye úgyis az lesz, hogy kell egy kiállítás,

amely bemutatja az iskola néhány évét,

évtizedét vagy századát. Így történelmére

egyformán büszke lehet a néhány éves

múltra visszatekintõ modern iskola és a

több évszázad patinájával bevont ódon in-

tézmény is.

Nem kerülhetõ meg az a kézenfekvõ

kérdés, hogy mire jó ez az egész felhajtás

az iskolamúzeum és a magyar múzeumügy

körül. Lesz-e kimutatható, megfogható

haszna, értelme annak, hogy a tanulóifjú-

ságot egy újabb stúdiummal terheljük? Ta-

lán könnyebben tudunk választ adni ezek-

re a kérdésekre akkor, ha elgondolkozunk

azon, hogy kinek is rendezünk kiállításo-

kat, építünk múzeumokat, iskolákat. Meg-

gyõzõdésem szerint saját örömünkre hoz-

zuk létre ezeket az intézményeket, kulturá-

lódási formákat, és az utánunk következõ

generációk hasznát kell szolgálnia. A

hangsúlynak mindig azon kell lennie,

hogy az általunk megszerzett, birtokolt tu-

dás és hagyomány át- és továbbadásra ke-

rüljön az újabb generációk számára. Nem

az Európai Uniónak képezünk elsõsorban

fiatalokat, hanem a számunkra értékes tör-

ténelmi múlt, hagyományok és tudás át-

plántálása a feladatunk. E magasztos,

hasznos, kifizetõdõ és egyben megfizethe-

tetlen cél eléréséhez nélkülözhetetlen a

megfelelõ segítõtársak megnyerése. Az is-

kolai oktatómunkát is szolgáló múzeuma-

ink értõ és hálás közönségükre találnának

a múzeumpedagógusok által beoltott ifjú-

ságban, akik nem aggódnának nemzeti

kultúránkért, amely feloldódhat a multi-

kulturális európai tengerben.

Nyilvánvalóan nem tartható sokáig az a

gyakorlat, hogy lerobbant állapotú és alig

felszerelt közintézményekben korszerû tu-

dás és szemlélet képezhetõ, alakítható. A

holnap múzeumlátogatói ma még az isko-

lapadokat koptatják, és most kell kialakíta-

ni bennük annak az igényét, hogy felnõtt-

korukban is a közgyûjteményekre támasz-

kodva szerezzenek ismereteket, gyarapít-

sák tudásukat. Csakhogy az évtizedek óta

a minimálisnál is kisebb költségvetéssel

dolgozó múzeumaink többsége elavult és

pókhálós állandó kiállításokkal várja a

múzeumlátogatókat. A hagyományos vitri-

nes, fotós kiállítások inkább a szakmának

készülnek, mint az átlagos általános mû-

veltségûeknek, ezért semmi csodálnivaló

nincs azon, hogy érdektelenségbe fúlnak. 

A látványos, interaktív kiállítások per-

sze nagyon drágák, de amire a hazai láto-

gatók sem kíváncsiak, arra miért menné-

nek be a külföldiek?  Nem is oly régen volt

eleink még valóságos palotákat építettek

iskoláink és más közintézményeink befo-

gadására. Mára roggyant viskókká váltak

múzsáink hajlékai, amikor a világ boldo-

gabb részein a legdinamikusabban fejlõdõ

iparágak közt van a turizmus. 

Sokszínû kultúránk, szellemi és termé-

szeti értékeink, küzdelmes történelmi múl-

tunk korszerû bemutatása jelentõs turiszti-

kai vonzerõt jelenthet a hazánk iránt ér-

deklõdõ külföldiek számára, amely anya-

giakban is kifejezhetõ hasznot hajthat. A

szellemi gyarapodás szándékával létreho-

zott kiállításainkból azonban egyszerû ha-

zánkfia profitálhat leginkább, igaz, hogy

ennek a haszna pénzben nem mérhetõ. 

Karancz Gábor
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