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MISZNÉ KORENCHY ANIKÓ 

Fiatal felnőttek a múzeumban  

Absztrakt: Napjainkban egyre inkább megfogalmazódik az az elvárás a múzeumoktól, hogy ne csak ma-
gas szinten oktassanak, illetve műveljék látogatóikat, de legyenek szórakoztatóak és interaktívak is. 
Külföldi és hazai példákból azt is láthatjuk, hogy a valódi, a virtuális és még csak potenciális látogatókat 
egyre inkább igyekeznek bevonni a múzeum munkájába: megteremtve nekik a lehetőséget akár a meg-
lévő gyűjtemény új szempontú interpretációjára vagy akár közös kiállítások létrehozására is. Az előadás 
felvázolja a fiatal felnőttek ismeretszerzési, illetve szórakozási igényeit, sajátosságait, valamint olyan 
példákat mutat be, amelyek jól illusztrálják a Nagy-Britanniában kidolgozott, ún. „bevonási létra” egyes 
fokozatait, illetve a Nina Simon által vázolt együttműködési formákat is. Szó esik majd, önkéntességről 
és közösségi szolgálatról is, valamint az MKVM-ben gyakornoki munkát végzőkről is. Összefoglalásul, 
pedig néhány olyan kérdés, szempont is előkerül majd, amelyekre nincs egyértelmű jó vagy rossz válasz, 
azonban kinek-kinek magának érdemes átgondolnia, hogy ez által egyre magasabb színvonalon végez-
hesse munkáját. Kulcsszavak: szerepváltozás; közönségfejlesztés; közösségfejlesztés; bevonási létra; 
digitális kompetenciák. 

 

Ahhoz, hogy hatékony gyakorlatot alakítsunk ki múzeumunkban a fiatalokkal végzett mun-

kára, elengedhetetlenül szükséges, hogy időnként felülvizsgáljuk, hogyan változott a múzeu-

mok szerepe – általánosságban – a különböző korokban, és ennek fényében azt is, hogy hogyan 

változott a saját múzeumunk küldetésnyilatkozata, saját véleményünk, elvárásaink a múzeu-

munk szerepével kapcsolatosan. Duncan Cameron, a Brooklyni Múzeum igazgatója már az 

1970-es évek elején felveti a kérdést, hogy mi a múzeum, egy szentély vagy egy fórum? 1 Az 

amerikai múzeumokban már az 1900-as évek végétől nagy hangsúlyt kap az a nézet, amely 

szerint a múzeumoknak az őket fenntartó közösségeket kell szolgálniuk, a feladataikat ennek 

fényében kell meghatározniuk. Stephen Weil szerint fontos, hogy a múzeumok „gyűjteménye-

iket a köz javára használják, ne csak annak őrző-védőinek tekintsék magukat!”2 

Eleaine Heumann Gurian, amerikai múzeumpedagógus 2006-ban így ír a múzeumok sze-

repének változásáról: „A múzeumok kapcsolata a gyűjteményeikkel, tulajdonosi hozzáállásuk 

változik. A különböző intézmények (könyvtár, levéltár, színház, kávézó, múzeum, közösségi ház) 

funkciója elmosódik. A tartalmat tekintve a múzeumok egyre kényelmesebben ötvözik a tudo-

mányos nézőpontot a személyessel (amit egyesek talán mítosznak” bélyegeznek), az interpre-

táció formáját tekintve már nem csak egyedül a gyűjteményre alapoznak, hanem kiegészítik 

drámával, zenével, beszéddel, hogy az üzenetet sokoldalúbban közvetíthessék, és már nem félnek 

az érzelmek felkavarásától sem. Ezáltal hatékonyabb információs raktárak lesznek”.3 

A nagyszerű és motiváló kezdetet, számomra kiábrándítóan csapja agyon a szerző a befe-

jezéssel, a „hatékony információs raktár” emlegetésével. Részemről sokkal vonzóbb a fórum 

vagy az „oázis (az egyre virtuálisabbá váló világban)” szerep, amelyet az előző előadásban 

Koltai Zsuzsától hallottunk. 

                                                      
1 Cameron, 1971, 11-24 
2 Weil, 2002,  
3 Heumann Gurian, 2006, 171 
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Fontos, hogy időről-időre kiszakadva a napi munkából elgondolkozzunk azon, hogy mi 

(múzeumok) mik szeretnénk lenni? 

Mouseion – A múzsák temploma, vagy az alexandriai mouseionhoz és könyvtárhoz hasonló 

fórum, ahol Archimedes, Euclides is fogadták tanítványaikat és velük beszélgetve tökéletesí-

tették tudományos tételeiket? Vagy a 16.sz. „galleria”-hoz és „cabinetto”-hoz, „Wunder-

kammer”-hez hasonlatos kis kamrácskák (termek), ahol a kiváltságosok tekinthetik meg az 

összegyűjtött különlegességeket? 

Még hosszan sorolhatnám a példákat, de fontos azonban szem előtt tartanunk azt, hogy a 

különböző korok változásaival együtt nekünk is változnunk kell, nem maradhatunk meg az 

„elefántcsont tornyunkban”, hiszen, ahogy arra Arthur Parker még a 20. század elején figyel-

meztette a múzeum igazgatókat, „amelyik múzeum nem változik, az lényegében holt intéz-

mény, ezért nem méltó a közönség figyelmére és támogatására”. Manapság már senki sem 

hagyhatja figyelmen kívül ezt a figyelmeztetést.4 

Azonban azt, hogy milyen múzeummá válunk, nagymértékben befolyásolják az elvárásaink 

(ezekről már volt szó korábban) illetve a látogatók – legyenek azok csak potenciálisak vagy 

valódiak – elvárásai is, valamint a lehetőségeink. Essék szó most ezekről is! 

A hagyományos elvárások között az alábbiak szerepeltek: 

− a Szépség megismerése 

− gondolatok megvitatása másokkal 

− a természeti jelenségek megismerése, azokkal való kísérletezés  

− hogy „nyűgözzön le” 

− legyen a Tanulás helye 

Ezzel szemben az újabb elvárások között már az alábbiak is megtalálhatóak: 

− lehessen kapcsolatba kerülni tárgyakkal és az információval  

− legyen könnyed és vidám 

− biztosítson magas színvonalú kulturális szórakozást („edutainment/szórak-oktatás”) 

− legyen mód személyes azonosulásra 

− legyen részünk történelmi visszaemlékezésekben vagy idézze fel a saját emlékeinket 

− biztosítson lehetőséget a valóságtól való menekülésre.5 

Egy érdekes tanulmányban azt is feltárták, hogy a látogatók elvárásai nagymértékben függ-

nek attól, hogy egy adott intézményt mennyire tartanak „múzeumszerűnek”. A kutatásból ki-

tűnik, hogy a régészeti és a történeti múzeumok testesítik meg legjobban (100% -ban) azt a 

képet, amely az átlag látogatóban a múzeumokról él, míg a művészeti múzeumok ennek a kép-

nek csak 43%-ban felelnek meg.6 
 

 Nem, nem múzeum Igen, ez múzeum 

Állatkert  68% 7% 

Akvárium 57% 11% 

Botanikus kert  50% 7% 

Gyerekmúzeum 36% 29% 

Galéria 14% 43% 

Ipari 14% 68% 

Technológiai 7% 75% 

                                                      
4 Alexander, 2008, 10-11 
5 Shenga és Chen, 2012, 53-60 
6 Antoniou és Lepouras, 2008, 191 



Fiatal felnőttek a múzeumban 

51 

Tudományos 0% 71% 

Történeti 0% 100% 

Régészeti 0% 100% 
 

Ennek az ún. „múzeumsági skálának” megfelelő a látogatók elvárás rendszere is: egy na-

gyon „múzeumszerű” intézménytől kevésbé várják el a látogatók a szórakozást, viszont első 

helyen szerepel a tanulás az elvárások között. Ezzel szemben a kevésbé múzeumszerűnek tűnő 

intézményekben, mint az állatkertben vagy botanikus kertben pedig a szórakozás, a rekreáció 

hangsúlyosabb elvárás, mint a tanulás. 
 

Múzeum Nem múzeum 

Tanulás 

(a játékos feladatok egy történeti vagy régészeti múzeumban 

gyakran meglepik a látogatót) 

Közösségi élet 

Szórakozás (nem fontos) 

Szórakozás 

Közösségi élet 

Tanulás 

 

Az amerikai Smithsonian Intézet nemcsak a jelenlegi elvárásokat figyeli, de előrejelzéseket 

készít a jövőbeli látogatók elvárásairól is, hogy ezáltal segítsék a múzeumokat az ezekre való 

felkészülésben7. Ezek szerint a prognózisok szerint az X generáció tagjai számára legfontosabb 

motiváció az lesz, hogy szeretnének időt tölteni a családjukkal, így az olyan család és apa -

központú programok, mint pl. Bronxi Állatkert ‘Apa és én’ programja egyre nagyobb népsze-

rűségre tesznek majd szert. Ennek fényében szintén fontos lesz, hogy a múzeum biztosítson 

lehetőséget a helyi közösségek összejöveteleire is. 

A kutatás szerint az Y generációnál, illetve az utánuk jövőknél (Generation Next – az 1992 

után születettek és a Millenials, akik 2000 után születtek) már egész más igények jelentkeznek, 

hiszen nekik már speciális kapcsolatuk van a modern technológiával. Az ő életükben már ter-

mészetes adottság, hogy a mobil technológia mindenhol elérhető, ezért nekik már új módsze-

reik alakultak ki az információgyűjtésre és megosztásra. Nagyon fontos számukra a közösségi 

háló és a virtuális világ, sok esetben a valódi kapcsolattartás helyét is a virtuális kapcsolattartás 

veszi át. Az egyre fiatalabb generációk (N és M) egyre inkább képesek egyszerre többféle 

tevékenységgel foglalkozni („multi-tasking”); 57%-uk nemcsak fogyasztója az internetes in-

formációknak, de létrehozója is a különböző blogokon, internetes tartalommegosztó oldalakon; 

és ezek az egymástól érkező „vélemény-morzsák” határozzák meg a döntéseiket pl. szállás 

választáskor, programjaik tervezésekor. Jól látható ez a YouTube-hoz, Facebook-hoz, 

TripAdvisor-hoz hasonló oldalak népszerűségén. A tanulásuk jellemzői is jelentősen megvál-

toztak: (Bár ők a tanulás szót nem is szeretik) 

− tanulásuk önvezérelt és kevésbé tekintélyelvű, 

− felkészültebbek az új információs források befogadására, 

− jobban bíznak a visszajelzésekben és véleményekben, 

− jobban támaszkodnak a közösségi tudásra, 

− nyitottabbak a tudományterületeken átívelő értelmezésekre, megteremtve a saját ‘tag’-

elt taxonómiájukat.8 

                                                      
7 Smithsonian, 2007, 1-15 
8 Rainie, 2006 
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− jellemző rájuk, hogy a passzív információszerzéssel szemben a FLOW-élményt („kihí-

vásokból teremtett öröm”) nyújtó tevékenységeket helyezik előtérbe.9 

A Smithsonian által felvázolt egyéb demografikus trendek, amelyek szintén meg fogják 

határozni a jövőbeli múzeumi művelődést, az alábbiak: 

− növekszik a kisebbségek száma egy-egy kultúrában, ezáltal az etnikai keveredés is nő; 

− egyre gyakoribbak a nem-hagyományos háztartások, családok (pl. az egyszülős családok 

vagy azonos nemű párok); 

− nagyobb a társadalmi keveredés a fiatalok csoportjaiban is (szociálisan is) . 

Válaszképpen a felsorolt trendekre, a múzeumoknak is szükséges a napi gyakorlatukat hoz-

záigazítani a megváltozott elvárásokhoz, hiszen ez fennmaradásuk záloga.  Ezért nagyon fon-

tos, hogy a látogatóikra, mint aktív résztvevőkre gondoljanak, ne csak passzív befogadóként. 

Készen kell állniuk arra, hogy a fiataloknak igazi hatalmat adjanak a döntéshozatalban (első-

sorban a programok területén, de a kiállítások és az interpretáció területén is). 

Magyarországon is megfigyelhető már, hogy az új igényekre, kihívásokra új fajta módsze-

rek bevezetésével válaszolnak a múzeumok. Jó példa erre a múzeumpedagógia és múzeum-

andragógia határán levő vitamódszer és a pedagógiai dráma módszerének bevezetése a közép-

iskolás korosztály számára kidolgozott programok közé. (Pl. a szentendrei Szabadtéri Néprajzi 

Múzeum Mi történt Annával? című foglalkozása, amelyben a diákok egy nyomozás részeként 

gyűjtenek információkat, majd a gyűjtött információkat felhasználva esküdtekként egy vita során 

beszélik meg a szereplők motivációit, indítékait, így fedezve fel egy adott kort.) 

Az új igényekre válaszképpen új fajta programtípusok is születtek, például a Szépművészeti 

Múzeum + programja, amely havi egy hosszabb nyitva tartást jelent, izgalmas és populáris témák 

köré szervezett, népszerű programokkal. Ez a programtípus elsősorban a fiatal (20-35 év közötti), 

gyermektelen felnőtteket célozza meg, akik szívesen járnak a business-világból megismert mar-

keting eszközökkel népszerűsített kiállításokra. Számukra fontos, hogy a múzeum vagy a kiállí-

tás „trendi”-e, illetve, hogy kapott-e jó ajánlásokat az ismerőseiktől. 

A szabadulószobák sikerén felbuzdulva és a kihívásokat kívánó látogatók becsalogatására 

néhány múzeum bevezette a múzeumi nyomozást, mint újfajta programtípust. (Itt elsősorban 

a Nagytétényi Kastélymúzeum, a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum illetve a 

Magyar Nemzeti Múzeum programjait említeném.) 

Azonban fontos észben tartanunk, hogy a fenti programokkal növelhetjük ugyan a kínála-

tunkat, feltehetőleg új látogató csoportokat is vonzhatunk, azonban itt még mindig csak a kö-

zönségfejlesztés (audience development) területén kalandozunk, és nem hoztunk alapvető 

strukturális változást a múzeumunk döntésmechanizmusaiba. Amikor a múzeumok képesek 

lesznek arra, hogy a kiállítások és programok tervezésénél kiadják (legalább részben) a hatal-

mat a kezükből, akkor (és csak akkor, ha ezáltal a bevont csoportokat erősítik is) beszélhetünk 

majd közösségfejlesztésről (community development). Nagy-Britanniában és az USÁ-ban (ta-

lán a fejlett demokratikus rendszerüknek köszönhetően) erősebben él a köztudatban az a nézet, 

hogy a köz múzeumainak a közösségek javát kell szolgálniuk és ennek a munkának során a 

közösségek akár számon is kérhetnek, felelősségre is vonhatnak egyes múzeumokat, de min-

denképpen feketén-fehéren látniuk kell, hogy a közösség életének mely aspektusát segítik a 

múzeum programjai. A fiatal felnőttekkel való munkában is nagyon fontos ennek szem előtt 

                                                      
9 Csíkszentmihályi, 2012, 304-321 
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tartása, ezért dolgozták ki az Egyesült Királyságban az ún. „bevonási létrát” az állampolgárok, 

illetve most jelen esetben a látogatók bevonásának fokozatait illusztrálandó.  

Hatalommal felruházás: a döntés jogát a helyi közösség kezébe 

helyezzük. 

Együttműködés: közös munka beleértve a közös döntéshoza-

talt. 

Bevonás: a helyi közösségekkel való munka, amely során 

megismerjük és figyelembe vesszük az érdekeiket. 

Konzultáció: a közösség véleményének kikérése a különböző 

lehetséges alternatívákról. 

Tájékoztatás: kiegyensúlyozott és objektív tájékoztatás a kö-

zösségeknek a problémákkal kapcsolatban.10 

Egy múzeum-közelibb besorolásban Nina Simon11 így mutatja be a látogatók bevonásának 

formáit: 

Hozzájárulás: amikor a látogatók bizonyos tárgyakkal, cselekedetekkel vagy ötletekkel 

járulnak hozzá az intézmény által vezérelt folyamathoz. Erre hozható talán példának a Magyar 

Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum azon kezdeményezése, amikor a Szocdeko Tex-

til című kiállításon a látogatókat arra bíztatták, hogy az egyes tárgyakra, tárlókra he-

lyezzék el sárga ragadós papírokon a tárgyhoz vagy a korhoz kapcsolódó személyes 

élményeiket. A felszólításnak a látogatók lelkesen engedelmeskedtek is, érdekes sze-

mélyes megjegyzésekkel, élményekkel gazdagítva a kiállítást a későbbi látogatók szá-

mára. 

Együttműködés: amikor a látogatók aktív partnerként vesznek részt egy, a múzeum által 

kezdeményezett és kontrollált projektben. 

Ennek jó példáját láthattuk a Néprajzi Múzeum – Kő kövön (Töredékek a magyar vidéki 

zsidóság kultúrájából) című kiállításához kapcsolódó, Joó Emese által kezdeményezett és ve-

zetett projektjében, amelyben iskolai közösségi szolgálatosok segítségével állították össze a 

kiállítás utolsó termének installációját és szövegeit, megosztva ezekben a fiatalok személyes 

kapcsolódását a bemutatott tárgyakkal. 

Együtt-alkotás: amikor a látogatók és a közösségek részt vesznek a projekt céljainak meg-

határozásában és annak levezénylésében a közösség céljainak megfelelően.  

Befogadás: amikor a múzeum meghív bizonyos csoportokat, hogy a múzeum tereit és esz-

közeit használva létrehozzák saját kiállításaikat és programjaikat. Ennek jó példáit figyelhetjük 

meg Birmingham Museum and Art Gallery-ben, illetve Manchesterben a People’s History Mu-

seum-ban, ahol egy külön közösségi galéria csak az ilyen közösségi kiállításoknak van szen-

telve, s ebben a különböző csoportok kidolgozott szisztéma szerint pályázhatnak meg idősá-

vokat a saját kiállításaik és programjaik számára. 

Magyarországon a Múzeumok és Látogatók Alapítvány és a Magyar Kereskedelmi és 

Vendéglátóipari Múzeum tettek erre a nagyobb hatalommal felruházásra közös kísérletet, ami-

kor meghívták az Alternatív Közgazdasági Gimnázium diákjait, hogy Vásárolunk címmel al-

kossanak egy kiállítást, amely reflektál a múzeum frissen elkészített kereskedelmi kiállítására. 

                                                      
10 Forrás: northyorks.gov.uk 
11 Simon, 2010 , 200-279 
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A diákok alcímet is adtak a kiállításnak: Eladó az egész világ, és kiválóan bemutatták a kor-

társaikat is foglalkoztató témákat az ár – érték témakörében, sőt, mi több kiállításukat provo-

katív kérdéssel zárták: te mennyit érsz? A kiállítás dizájnja és kivitelezése igen magas színvonalú 

volt, amelyre méltán lehettek büszkék a bevont diákok, és amely érthető módon generált a korosz-

tályuk körében a szokásosnál nagyobb figyelmet a kiállítás és a múzeum számára. 

A látogatók bevonásának egy további formájával egészíti ki Mark O'Neill12 a felsorolást: 

amikor a jelentések együttes kidolgozása történik meg egy kiállításon belül, ahol a látogatók a 

kiállítás tárgyainak különböző interpretációival járulnak a kiállításhoz. Erre volt jó  példa a 

Néprajzi Múzeum: Etnomobil projektje, amelyben a helyváltoztatáshoz, közlekedéshez kap-

csolódó kiállítást egészíthették ki a látogatók további tárgyakkal, személyes élményekkel. De 

hasonló vállalkozás volt a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum fiatal muzeoló-

gusa, Kulich Júlia által készített Plázavilág című kiállításban olyan digitális történeteket be-

mutatni, amelyeket a múzeumban közösségi szolgálatot teljesítő diákok készítettek, hogy meg-

osszák a látogatókkal a plázákra vonatkozó véleményüket, néhány élményüket. 

Ezekhez hasonlóan a kiállításon kívül, a virtuális „kiállító” térben is születhetnek on-line 

hozzájárulások egy létező vagy akár csak virtuálisan létrehozott múzeumi projekthez is.  

Mivel a korábbiakból kiderült, hogy az iskolai közösségi szolgálatosokkal való együttmű-

ködés lehet az egyik olyan terület, amelyben a múzeum egyre bátrabb kísérleteket tehet a lá-

togatók bevonására, ezért fontosnak tartom, hogy a múzeumok a közösségi szolgálatosokkal 

való együttműködéseik megtervezésekor gondoljanak ezekre a fokozatokra, és döntsék el, 

hogy ők milyen mértékig hajlandóak már a tervezésbe is bevonni a diákokat, mennyi hatalmat 

tudnak a kezükbe adni. Persze, mivel ez egy ingoványos terület lehet, fontos a világos kom-

munikáció, a kölcsönös előnyök és a határozott szabályok megvitatása is. 

A hatalommal való felruházásnak és a fiatalok bevonásának egy másik példája lehet a Ma-

gyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum példája gyakornokok befogadására. A mú-

zeum igyekszik a gyakornokait minél nagyobb önállóságra buzdítani, és így jöhetett létre Bora 

Éva és Merényi Zita: Vendégnek lenni régen és ma… című intergenerációs projektje, amelyben 

közösségi szolgálatos diákok és nyugdíjasok vettek részt, és osztották meg egymással a ven-

déglátással és utazásaikkal kapcsolatos élményeiket konkrét posztereken látványosan is bemu-

tatva azokat. Ez nemcsak a résztvevőknek biztosított kellemes és tanulságos perceket, de a 

gyakornokok is hasznos tapasztalatokkal gazdagodtak az ilyen jellegű projektek szervezése 

kapcsán, illetve a múzeum is nyert bizonyos információkat ezeknek az embereknek az utazási 

szokásairól, illetve egyes esetekben a vendéglátás-történeti gyűjteményeit kiegészítő szemé-

lyes fotókat is, a hozzájuk tartozó történetekkel. 

Egy másik terület lehet az együttműködésre, együtt alkotásra a Nemzeti Tehetség Program 

által támogatott tehetséggondozó projektek köre. Erre láttam egy nagyszerű példát a Nagyté-

tényi Kastélymúzeumban, ahol a Jelky András Iparművészeti Szakközépiskola diákjai és ipar-

művész pedagógusai készítettek az állandó bútortörténeti kiállítást kiegészítő iparművészeti 

installációkat, azaz olyan papírból készített ruhákat állítottak ki egy időszaki kiállításon, amelyek 

motívumait, vonalait a kiállított bútorokon megjelenő minták, motívumok ihlették. 

A befogadó és a látogatókat munkájukba bevonó múzeumok további nemzetközi és hazai 

példái találhatók a Múzeumok és Látogatók Alapítvány nemzetközi együttműködési projekt-

jeinek eredményeit bemutató alábbi kiadványokban: 

                                                      
12 Dr. Govier, Louise, 2009, 7 
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Museums as Places for Intercultural Dialogue http://www.nemo.org/fileadmin/ 

Dateien/public/service/Handbook_MAPforID_EN.pdf 

Museum Literacy http://www.fitzcarraldo.it/ricerca/pdf/musli_finalpublication.pdf 

Community Exhibitions as Tools for Adults’ Individual Development  

http://en.calameo.com/read/003633218e1344ed75384 

Összefoglalásul tehát érdemes átgondolnunk azt, hogy a mi múzeumunk szerepe hogyan 

alakult az elmúlt években; hogyan igazodtunk a generációk változásaihoz; mennyiben vagyunk 

felkészülve a digitális technológiákat már az anyatejjel magukba szívó potenciális látogatóink 

újfajta elvárásaira, akár a marketing, akár a bemutatás terén. Fontos szem előtt tartanunk, hogy 

a közönségfejlesztés nem egyenlő a közösségfejlesztéssel, de a múzeumok létezése egyre in-

kább csak a közösségért végzett munkájukkal lesz igazolható; valamint, hogy a közönség be-

vonásának mélyreható strukturális változásokon és intézményi elkötelezettségen kell nyugod-

nia, csak ekkor lesz hatékony. Azt is érdemes megvizsgálnunk, hogy mi ebben hol tartunk, a 

jelenlegi lehetőségeink milyen további fejlődést tesznek lehetővé, milyen feltételek megléte 

mellett gondolhatunk a továbblépésre. 

Ehhez kívánok mindenkinek sok erőt és derűs munkanapokat! 
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