
Vidéki múzeumaink — a népművelő szemével

E sorok írójának nemrégiben alkalma volt megtekinteni Itália és Ausztria több
világhírű vagy kisebb jelentőségű gyűjteményét, múzeumát. Elcsodálkozott a méltán
nagyhírű, világszerte ismert alkotásokon, leleteken, fizette a legtöbb esetben igen bor-
sos belépd díjakat, s nem egy esetben bosszankodott azon, hogy hosszú időn keresztül
kellett agnoszkálnia a kevésbé ismert anyagokat a katalógusok segítségével, s ez a
felismerési folyamat még a híresebb alkotások esetében sem volt mindig könnyű.
Általános benyomása az volt, hogy a meglátogatott múzeumokban, kiállítási termek-
ben inkább az anyaggal önmagával akartak hatni, a legtöbb esetben különlegesebb
didaktikai-népművelői szándék nélkül, ami persze Michelangelo és Tiziano hazájában
bizonyos fokig érthető is, bár gyakran elgondolkoztunk azon, hogy az olasz iskolás-
gyermekek, munkások, parasztok, az itáliai átlagember - tekintetbe véve az egyes
területek, csoportok között lévő, nem egy esetben ijesztő műveltségi különbségeket -
mit ért meg pl. az Uffizi, a nápolyi Museo Nazionale gyűjteményéből. Esztétikai
szemléletét, ízlését, vizuális kultúráját föltétlenül fejlesztik a világhírű alkotások,
azonban az élmény nem lesz tudatos, az ismeret kevésbé lesz megalapozott, s főleg
nem válik rendszerezetté a sok-sok látvány.

Mindezek akkor jutottak eszünkbe, amikor népművelési területen végzett vidéki
kiszállásaink alkalmával megtekintettünk néhány újabban rendezett múzeumi kiállí-
tást, többek között a jászberényi Jász Múzeumot és az egészen frissen rendezett szol-
noki Damjanich János Múzeumot. Érdeklődésünk részben spontán volt: a népműve-
lési hálózat tevékenységét vizsgálva egyszerűen kíváncsiak voltunk a táj, a központ,
a város múltjára és a múlt feldolgozására, de ugyanakkor az is vezetett bennünket,
hogy kutassuk a népművelés és mú/.eumügy közötti szálakat, összekötő tendenciákat.
Így jöttünk aztán arra a megállapításra, hogy az elvi és gyakorlati mozgolódáson,
deklarációkon és kezdeményezéseken túl ez a kapcsolat abban is jelentkezik és -
továbbmenve - lehetőségeket nyújt, hogy a magyar múzeumügy irányítói mind elvi,
mind gyakorlati vonatkozásban a legszélesebb értelemben vett közművelődést szol-
gálva rendeztetik és rendezik újjá a vidéki kiállítási anyagokat. Mondhatnánk azt
is, hogy ennek a népművelő szemléletnek következtében a magyar múzeumügy nem-
zetközi yiszonylatban is szép eredményeket ért cl, s hozzávéve a kivitelezés egységes-
ségét és modernségét, ezek az eredmények a világhírű alkotásokkal is rendelkező
külföldi gyűjteményekkel, a gyakran csak minél nagyobb bevételeket hajszoló kül-
földi múzeumirányítással összehasonlítva is, jelentős eredmények.

Ügy gondoljuk, hogy a legfőbb eredménye ezeknek az újabb kiállításoknak a
történetiség, az egységes történelmi szemlélet, koncepció megvalósítása. A helyi szak-
emberek, a lektorok, a kivitelezők figyelembe vehették a marxista történetírás ered-
ményeit, s összefüggő egészbe, a kiállítási anyagba illesztették bele a rendelkezésre
álló leletanyagot, néprajzi tárgyakat és műalkotásokat. Emlékszem, gyerekkoromban
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nagy érdeklődéssel néztem pl. a debreceni Déri Múzeum már akkor is méltán híres
anyagát, kiállításait, de nem volt meg az élmények rendezéséhez a vezérfonál, a
különböző részkiállitások szétestek csillogó, színpompás, érdekes benyomásokká.
A marxista történelemszemlélet hallatlanul megkönnyíti - jól alkalmazva - mind a

nézőnek, mind a kiállításokat tervezőnek az anyag rendszeres összeállítását és fel-
dolgozását. Különösen jól valósul ez meg a szolnoki Damjanich János Múzeumban,
ahol a szerteágazó kutatások sok-sok eredménye, lelete, kiállítása tárgya - a rendel-
kezésre álló bőséges anyagnak így is csak kis része, sajnos, - a társadalmi formák fej-
lődésének menetébe beágyazva, világosan példázza a világ bármely más táján is
lejátszódható fejlődés helyi eredményeit. Ugyanez a történetiség uralkodik a jász-
berényi Jász Múzeumban is, bár ez utóbbi gyűjtemény már néha bőbeszédűvé,
csapongóvá is válik. Ügy érezzük, hogy a tömörítés, a logikus, világos történelmi
vonalvezetés Szolnokon jobban sikerült. (Persze kisebb gyűjteményben a helyzet némi-
képpen nehezebb, hiszen itt mindent ki szeretnének állítani, mindent a közönség elé
szeretnének önteni, kevésbé gondolnak a helyiségek növelésére, pontosabban véve
kevésbé gondolhatnak ilyesmire; nagyobb városokban, nagyobb gyűjteményekben job-
ban meg lehet valósítani az ökonómikusabb rendezést!) Mindenesetre - más kiállítá-
sokat is figyelembe véve - ez a történetiség, a koncepciózus elrendezés teszi a mi
újabb kiállítási anyagainkat igen korszerűvé, népművelő jellegűvé.

Ismét gyermekkori élményekre hivatkozom. Régebbi kiállítási anyagaink kiváló
s/.akembcr-összcállítói nem egy esetben pozitivista adathalmozó buzgósággal öntötték
a közönség elé a hosszú írásbeli magyarázatokat, s a rutinos múzeumlátogató, de az
egyszerűbb szemléletű-műveltségű vendég is elkedvetlenedve nézte, olvasta, böngészte
a hosszú fejtegetéseket. (Ezekben persze megnyilvánult, realizálódott a helybeli szak-
emberek jogos büszkesége, esetleg a mellőzöttségből, a nehéz publikációs viszonyok-
ból származó rekompenzációs szándék is!) A rutinos látogató már csak a lényeget, a
tárgyat nézegette az ilyen esetekben, a kevésbé gyakorlott vendég pedig a kínlódás
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emlékével távozott, a magyarázó szóvegek tehát nem mindig érték el a szükséges
célt, a közönség művelődését, népszerű szaktudományi tájékoztatását. Az említett két
múzeumban, de másokban is a szövegek összeállítói helyesen valósították meg a leg-
több esetben a szakszerűség, a színvonalas és népszerűén tudományos megfogalmazás

és a modern közönségigcny egységét. A modern közönség ugyanis nem szereti a bő-
beszédűséget, de igényli a határozott, tömör, lényeget mutató megfogalmazásokat.
Ez az igény következik a modern életritmusból, a specializálódással párhuzamosan
haladó szintézis-szükségletből, de a legmodernebb szépprózai törekvésekből is, s ez
nem lebecsülendő tényező. Hisszük, hogy az újabb kiállítások tervezői sokat tanultak
és fognak tanulni az andragógia, a felnőttoktatás, a népműveléselmélet általános
érvényű megállapításaiból, eredményeiből, melyek elsősorban a hatékonyság, a hatás-
fok növelése, a rendelkezésre álló anyag didaktikus „tálalására" vonatkoznak.
A helyes történelmi s;cmlélet következtében - amely egyébként a közoktatás kereté-
ben folyó történelemtanítás eredményeképpen amúgy is tömegbázisra támaszkodhat -
a kiállított régészeti leletek nem jelentenek pusztán felsorakoztatott tárgyakat, fárasztó
részgyűjteményeket, csak szakembereknek érdekes eszközhalmazt, hanem bevezetik a
nézőt az ember tárgyi kultúrája kialakulásának érdekes folyamatába. S ami nagy
eredmény, ismételten hangsúlyozva: a magyarázó szövegek túlnyomórészt „helyükön
vannak", definiálnak, összefüggésekre utalnak, egy egységes és magasabbrendű köz-
művelődésügy szolgálatában. Itt is csak az a kifogásunk, hogy - például a Jász Mú-
zeum esetében - a néprajzi anyag, vagy a modernebb helytörténeti anyag szövegezése
kissé bőbeszédűbb a kelleténél, dehát ez nyilván az ügyszeretet következménye.

Dicsérőleg emlékezhetünk meg a kiállítások bútorzatának, egész felszerelési stílu-
sának modernségéről is. Ez persze azzal van összefüggésben, hogy helyes és példa-
mutató kezdeményezés volt annakidején a MIK-et létrehozni, mert csak így lehetett
igazán biztosítani az egész magyar múzeumügyre kiterjedő rendezési munkálatok egy-
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ségességét, modernségét, magas színvonalát. Fájdalommal állapítjuk ezt meg, mert
hasonló intézménye, szerve például a népművelésnek ma sincs (remélhetőleg közelesen
lesz), pedig a példa adva volt! A különböző, más és más célt szolgáló vitrinek,
bútorok, világítási berendezések, a falakon, tablókon alkalmazott színhatások, díszítő-
elemek szoros kapcsolatban állnak a modern lakáskultúra alapelveivel, a lakberen-
dezés eredményeivel, s nem győzzük hangsúlyozni, hogy ez milyen hasznos dolog:
nincs ellentét a múlt tárgyait őrző, felsorakoztató és bemutató intézmények, a múzeu-
mok belső kiképzése, berendezése és a modern ember ízlése, lakberendezései igényei
között! Letűnt évezredek, évszázadok alkotásai, eszközei - modern keretek, formák
között: így lehet, tekintve a múzeumok nagy látogatottságát, a közízlést nevelni, s egy-
úttal a modern ember érdeklődését irányítani a múlt eredményeire, megbecsülésére.
Nem lehet vitás, hogy egy - a már külsőségeiben, bútorzatában is ódonságot, dohot
árasztó - kiállítás nem vonzaná igazán a fiatalokat, s így újabb kiállításaink figye-
lembe veszik a modern pedagógia egyik alapvető követelményét, a motiváció törvé-
nyeinek a megtartását is. Azaz: a közművelődés bármelyik formájába, lehetőségébe
bekapcsolódó embereknél, társadalmi csoportoknál, rétegeknél figyelembe kell venni
a bekapcsolódás megkönnyítésének, a különböző szubjektív és objektív gátlások lebon-
tásának feladatait is.

Jó eredménynek tartjuk azt is, hogy a kiállításokat rendezők bőségesen hasz-
nálják a különböző műanyagokat, s nem is csak artisztikus hatások keltése érdeké-
ben, hanem gyakran didaktikus célkitűzések szolgálatában. Előfordul gyakran a régé-
szeti anyagok kiállításának rendezése közben, hogy a szakemberek nem tudnak mit
csinálni a hiányosan ránkmaradt eszközökkel: nekik érdekes, a nagyközönség számára
azonban nem sokat mond például egy töredékesen ránkmaradt eke. S mire jó a mű-
anyag: a szolnoki Damjanich János Múzeum anyagának rendezése közben - szeren-
csére, e kiállítást még in statu nascendi, a rendezés folyamatának utolsó szakaszában
luáttuk - a tervezők eredményesen alkalmazták az átlátszó műanyagokat a hiányzó
termelési eszközrészek pótlására. Nyilvánvaló, hogy ugyanolyan anyagból pótolni e
részeket, hamis dolog lett volna, arról nem is beszélve, hogy a közönség nagyrésze
nem tudta volna megállapítani: hol kezdődik a betoldás, mi az eredeti. A műanyag
azonban már jellegénél, színénél fogva is annyira elüt a kiegészített töredékektől,
hogy a pótlás „kezdete és vége" világos, s ugyanakkor elvont, „absztrakt" jellegénél
fogva - paradoxálisan hangzik - megmozgatja a néző fantáziáját. (Hasonló ötletek
megvalósítását természetesen más múzeumokban is láttuk!)

Tulajdonképpen az eddigiek is a didaktikus jelleg szolgálatát jelentették, azon-
ban befejezésül külön szeretnénk hangsúlyozni az újabb kiállítások oktató-népművelő
jellegét. Szép példa erre a Jász Múzeumban a kisméretű, de méltán világhírű Lehel
kürtjének ízléses és biztonságos elhelyezése, amely elhelyezés egyúttal lehetővé teszi
az alapos szemlélődést, s módot nyújt a sokoldalú tájékoztatásra, mintegy kibontva,
képeskönyvvé felnagyítva a kürt szép részleteit.

Sokat beszélünk mostanában a közművelődés egységéről, a népművelés és múzeum-
ügy kapcsolatáról. Eme egység, a két terület közötti kapcsolat szépen realizálódik.
az újabb kiállítások rendezésének elveiben és gyakorlatában. S ha még ehhez hozzá-
tesszük azt is, hogy a népművelésnek, a múzeumoknak segíteniük kell az „éducation
permanente" elvének, a bölcsőtől a sírig tartó egységes oktatási-népművelési folyamat-
nak a megvalósulását, akkor nem lehet vitás, hogy modern rendezésű múzeumaink-
nak nagy szerepük lehet az iskolai rendszerű rendeskorú és felnőttoktatás előkészí-
tésében, kiegészítésében és pótlásában, továbbfejlesztésében. A magunk részéről csak
azt tanácsolhatjuk népművelőinknek, hogy minél többet vonják be az ismeretterjesztés
áramába a múzeumokat: modernségükkel, didaktikus jellegükkel méltó segítőpart-
nerek lehetnek.

Bőgel József
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