
dásra, ám újra kell értelmeznünk ezt
a kifejezést. Egyetlen elme sem fo-
gadhatja be a tudás teljességét, de
kell, hogy az �enciklopédikus gya-
korlati tudásban� megszerezze a
modern mûveltség minimumát. Így
kerül egy kötetbe a tudomány, a jog,
a közgazdaságtan és a �hagyomá-
nyos� kultúra.

Ehhez a � bocsánat! � enciklo-
pedagógiai célhoz járul tehát hozzá a
harmadik ME-kötet az eddig meg-
szokott igényes formában és érthetõ
alapossággal. Szaporodnak a világí-
tótornyok. Kérjük a következõt!

FEJÉRVÁRI BOLDIZSÁR

(Szerkesztette Hitseker Mária és Szilágyi
Zsuzsa, Kossuth Könyvkiadó, Budapest,
2004, 384 oldal, ármegjelölés nélkül)

AA  MMaaggyyaarr  
TTeerrmméésszzeettttuuddoommáánnyyii
MMúúzzeeuumm  úújj  sszzáárrnnyyaa

Vajon sok vagy kevés múzeuma van
Magyarországnak? A választ e kér-
désre leginkább a fogalom definiálá-
sa befolyásolja. Ám kívánhat-e egy
értelmiségi polgár üdvösebbet, mint
laktanyából múzeumot? Mert ez
történik napjainkban az egykori Pest
határán, az Orczy-kerttõl innen, az
Örökimádás templomán túl, az
egyetemi Füvészkert szomszédságá-
ban: a Ludovika téren.

Ez év szeptemberéig a kiállítótér
csupán az egykori Lovarda épületé-
bõl állt, amelyben elsõsorban a Noé
bárkája, a mamut, az élõhelyeiken
megörökített, kitömött állatok, va-
lamint az önállóan használható is-
meretterjesztõ táblák és a különféle
közösségi foglalkozásokra alkalmas-
sá tett belsõ terek jelentették a von-
zóerõt. Ez sem volt kevés, s aki neta-
lán még emlékezik a Magyar Nem-
zeti Múzeum egykori kétalakos
dinoszaurusz-élõképére, annak már
ez is egyenesen a dúslakodást jelent-
hette. Az épületegyüttes birtokbavé-
tele azonban nem állt meg itt: az õsz
kezdetén szenzációszámba menõ ki-
állítással vehette birtokába múzeum
és közönsége az újonnan felépített
kiállítási tereket.

A minõségi ugrást már az instal-
láció különlegessége is aláhúzza.
A látogató a pénztárak elõtt azonnal
szembesül a feje fölött látható bálna-
csontváz monumentális méreteivel,
s amíg ezt csodálja, észre sem veszi,
milyen hosszú a jegyváltásra váró
sor. Innen jobbra nyílik az elsõ szá-
mú érdekesség, amely egyaránt el-
bûvöl idõsebbet s fiatalabbat. A kiál-
lítási csarnokhoz ugyanis egy szûk
folyosón keresztül lehet eljutni,
amely a korallzátonyok élõvilágát
modellezi. Kettõs meglepetés éri az
ide érkezõt. A falon akváriumokban
a tenger élõvilágának egy része, nyil-
vánvalóan a kisebb méretû egyedei,
élõben. A lába alatt viszont majdnem
másfélszáz négyzetméter tenger te-
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rül el, s mintha a vízen járna, kit-kit
egyensúlyi biztonsága alapján tölt el
a lelkesedés vagy a süllyedést váró
kellemetlenség érzése. Tökéletes az
illúzió, ötletes a megoldás: a vízi élõ-
világ üvegbe fagyasztott mása váratlan
és hatásos élménnyel nyeri meg a
múzeumnak az érdeklõdõt.

A tér, ahová innen lehet jutni,
több tematikus minikiállítást tartal-
maz. Az egyik a repülés fejlõdését
mutatja be: növények, állatok, rova-
rok, emlõsök levegõbe emelkedésé-
nek eszközeit. A rendelkezésre álló
hely teljes egészét elfoglalják a rész-
ben mozgatható makettek, tablók,
valamint a növényi magvak siklásá-
nak megfigyelését önálló modelle-
zéssel lehetõvé tevõ magaslat, fõként
a fiatalabbak örömére; látszik, hogy
itt minden elsõsorban az õ számuk-
ra készült. Mellettük két igazi kurió-
zum: Nagy Szilvia viaszból for-
mázott õslényszobrai, illetve kínai
eredetû fosszilis leletek, a törzsfejlõ-
désben valahonnan a hüllõk és a ma-
darak közül. Az õshüllõk, többek
között titokzatos kihalásuk és az em-
beriség sárkány-képének megtestesí-
tése miatt, hosszú idõ óta fokozott
figyelmet váltanak ki � erre épít, jó
értelemben, e nyugodtan szenzáci-
ósnak mondható válogatás. A szob-
rok igen attraktívak, színesek és
fekete-fehérek, rendkívül képzelet-

mozgatók; a feléjük irányuló érdek-
lõdést egyszerre elégítik ki és moz-
dítják tovább. Meg kell említeni a
rendezõk azon körültekintõ gon-
dosságát, amellyel ezeket az eltérõ
méretû, körbejárható szobrokat gó-
tikus oszlopfõkre helyezték, s így
mûtárgy és közszemlére tétel egysé-
gét hozták létre. A másik, kissé
blikkfangos címû kínai leletegyüttes,
amelyben rovarok, halak, kétéltûek
és fõleg hüllõ�madár átmenetek ta-
lálhatók, egyfelõl a kulturálisan is ex-
panzív kínai jelenlétre utal, másfelõl
viszont valóban annyira új, hogy az
itt látható maradványok legtöbbje
Géczy Barnabás nem oly régen meg-
jelent õsállattanában sem található.
A labirintusszerûen létrehozott kiál-
lítási tér, az önálló ismeretszerzést le-
hetõvé tevõ interaktív tárlók, és fõ-
leg maguknak a fosszíliáknak a meg-
figyelése még a paleontológusok
számára is különleges ajándék lehet.

Hogy elég múzeum van-e Ma-
gyarországon, arra bizony nehéz vá-
laszolni, s talán nincs is sok értelme a
határérték firtatásának. De hogy a
Természettudományi Múzeum új
szárnyának megnyitása jelentõs lé-
pés az optimum felé, az bizonyos.

BUDA ATTILA

(Magyar Természettudományi Múzeum,
Budapest, Ludovika tér 6.)

Kultúra 169


