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ezen belül megfi gyelte, hogy a hiedelem különböző 
komponensei miként kapcsolódnak a vallásos világ-
kép elemeihez. 

Tatár Erzsébet-Tímea A közösségépítés nar-
ratív technikái az Erdélyi Magyar Lányok ifjúsági 
folyóirat Aranyszálak rovatában című tanulmányá-
ban egy 1920–1931 között kiadásra került ifjúsági 
folyóirat egyik rovatát vizsgálta. A folyóirat célki-
tűzése volt, hogy interaktív kommunikációt foly-
tasson olvasóival, és egy időben közösséget építsen 
olyan témák révén, mint az iskolai és a magánéleti 
tapasztalatok bemutatása, a személyes vélemények, 
benyomások megfogalmazása az olvasók részéről. 
A szerző vizsgálata esettanulmány jellegű, azt elem-
zi, hogy a folyóirat szerkesztői közössége hogyan 
ápolt kapcsolatot az olvasókkal és ezáltal milyen 
identitásformákat épített. 

A kötet tanulmányai a kutatások jellegétől függő-
en elméleti szempontból és empirikusan is megköze-
lítik az örökség fogalmát. A kötet második részének 
tanulmányai (örökségfelmérések, kutatások eset-
elemzései) kutatói részterületen végzett alapkutatá-
sok eredményeit ismertetik. A 21. századi kommuni-
kációs viszonyok közepette ma a hangsúly áttevődik 
az örökségtermelés jelenségére, amely az internet 
leíró és archiváló funkciójának segítségével megje-
leníti és használatba hozza a lokális kultúrát. Ebben 

az értelemben a termelés és a használat tevékenysége 
köré épülve a hagyomány ma is teremt közösségeket.

A kötet nyelvezete tanulmányonként értelem-
szerűen változik, de összességében mindenik írás 
világos, közérthető és megfelel a tudományosság 
elvárásának. A kötet külleme is tetszetős: ízléses és 
letisztult szerkesztést követ, képi szerkesztése révén 
a Kriza János Néprajzi Társaság által kiadott kötetek 
sorába illeszkedik. A nyomdai előkészítést az Idea 
Plus kolozsvári tervezőiroda végezte, a borítóterv 
Szentes Zágon képzőművész munkája, a számítógé-
pes tördelést Kolcza Mátyás Barna végezte. 

Összegezve: az Érték és közösség című kötetbe 
válogatott tanulmányok széleskörűen és alapos lel-
tározással mutatják be az erdélyi magyar népi kultú-
ra kutatásának és örökségesítésének utóbbi évtized-
ben lezajlott tevékenységeit. A tanulmányok közös 
tárgyát egy-egy adott helyi kulturális hagyomány 
leírásának, archiválásának, megőrzésének, haszná-
latának és megjelenítésének problematikája jelenti, 
így ezek az írások mind szorosan kapcsolódnak egy-
máshoz. A kötet tanulmányainak elméleti következ-
tetései, valamint a mögöttük álló kutatások jó alapot 
nyújtanak a néprajzi értékek további feltérképezésé-
re és majdani örökségesítésére.

Makkai Júlia Anna

Hogyan nézzünk az európai múzeumokra?

Ébli Gábor: Múzeumánia. L’Harmattan Kiadó, Bp. 2016. 259. old.

Molnár Beáta (1991) − néprajzkutató, MA, BBTE, Magyar Néprajz és Antropológia Intézet, Kolozsvár, 
molnarbeavagyok@gmail.com

Vajon hány múzeumban jártunk életünk so-
rán? Hányra emlékszünk? És hányból jöttünk ki 
úgy, hogy oda mindenképp vissza akartunk men-
ni? Ha a múzeum fogalmáról készítenénk asszo-
ciációs mezőket, valószínűleg nagyon változatos 
képletekkel szembesülnénk, és minden változat 
mögött olyan személyes tapasztalatok állnának, 
amelyek nemcsak magáról az intézményről ki-
alakult képünkről, hanem a társadalomhoz való 

viszonyulásunkról, a kultúráról való gondolkozá-
sunkról is árulkodnának.

Erre a szubjektív, összetett és sokváltozós 
jellegre mutat rá Ébli Gábor a Múzeumániában. 
Teszi mindezt úgy, hogy kontextusokat teremt, 
részletesen beszámol egy-egy múzeum szüle-
tésének/működésének hátteréről, a fenntartó-
intézmény viszonyról, a muzeológusi, kurátori 
munka körülményeiről. Ugyanakkor úgy helyezi 
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szakmai keretek közé az olykor élménybeszámo-
lónak „álcázott” múzeumprezentációkat, hogy 
egyszerre nyújt élményt egy gyakorló kulturális 
turistának vagy művészetek iránt érdeklődőnek, 
illetve egy kutatói-kritikai tekintettel rendelkező 
olvasónak is. Egyszerre érvényesít külső és bel-
ső nézőpontokat, megkérdőjelez egyértelműnek 
tűnő jelenségeket, a kulisszatitkokat beemeli a ki-
állítási terekbe, és közben rávilágít a múzeumok 
társadalmi szerepvállalásának szükségességére és 
fontosságára.

A múzeum hatalom, a múzeum élménygyár. 
Intézményként egyszerre tudományos központ, 
idegenforgalmi tényező és a közösségi identitás 
artikulálója. A bemutatott tárgyak a kultúra kép-
ződményei (tárgyiasult kultúra), de bemutatásuk-
nak módja egyben kommunikációs gesztus is: a 
kiállítások mögött mindig emberi szándékkal, ku-
rátori koncepcióval találkozunk. Mondják, hogy a 
múzeum a társadalom tükre, de ez a funkció csak 
látszólagos, hiszen nagymértékben befolyásolják 
a fenntartói elvárások. „Hatalom a fi atal múzeum 
– ugyanúgy, mint az évezredes színház, mert a 
múzeum maga is színház, ahol a kiállítási tárgyak 
játszanak szerepeket.” (7.) 

A kötet nem a már jól ismert nagy centru-
mokról szól. Sokkal hangsúlyosabb a periféria, a 
globális múzeumi boomhoz felzárkózni próbáló 
intézményi törekvés. Ebben a feltörekvő szakasz-
ban inkább kirajzolódnak azok a visszatérő kér-
dések, problémák, amelyekkel szembesül egy vi-
szonylag fi atal (vagy megújulni kívánó) múzeum. 
Ilyen értelemben fontos, hogy szó esik Európa 
legkülönbözőbb városaiban található, legválto-
zatosabb profi lú intézményeiről is (Velencétől 
Rigáig, a néprajzitól a kortársig), bemutatva 
ezzel a múzeumi diskurzus sokszínűségét, ár-
nyalva az Európán belüli reprezentációs gyakor-
latokat, mintákat. Ébli Gábor végig a „megértő 
tudomány” nézőpontját alkalmazza, a különböző 
országok, fenntartói konstrukciók, kurátori fel-
fogások és egyéb szempontok világát a saját ér-
tékeik, céljaik felől, egyenrangúan közelíti meg. 
Az egyes fejezetek már megjelentek különböző 

folyóiratokban, elhangzottak előadásként egyete-
mi kurzusokon, műhelymunkákon, de így egybe-
fonva átfogó helyzetképet adnak az európai mú-
zeumi térképről.

Sok esetben kihívás (pl. Olaszország) a klasz-
szikus örökség mellett a jelenkori művészet von-
zerejét is kiaknázni. Gyakran a monumentális 
épületek uralják a befogadó élményét, a művé-
szet csak másodrangú tényezőként jelenik meg. 
Hangsúlyos a MAXXI és a MACRO jelenléte, 
küldetésnyilatkozatukban a kulturális kampusz, 
kísérleti laboratórium jelennek meg kulcsfoga-
lomként, a „gyere, mert itt majd meglepődsz” él-
ményt ígérik. E két intézmény „két városi kulturá-
lis dzsungel”. (15.) Emellett a Galleria Nazionale 
meglátogatása azért kötelező Rómában, hogy 
megértsük, mi elől menekül a MAXXI és a 
MACRO, ebben az esetben új- és célszerű lenne 
a klasszikus örökség, illetve a kortárs ügy össze-
kapcsolása. Az időt nem lehet kisajátítani, ugyan-
úgy a különböző korokban készült alkotásokat (és 
azok szellemiségét) sem lehet egymástól elkülö-
nítve, gyakran szembeállítva prezentálni. Mára a 
kortárs múzeumok modellje olyan sikeressé vált, 
hogy Olaszország sem mer e hullámból kimarad-
ni. A klasszikus örökség kényszeres bemutatá-
sának terhe miatt nem mindig sikerül megfelelő 
módon megjeleníteni és láthatóvá tenni a kortár-
sat is, nemcsak a műalkotások, hanem a rendezés 
is kortárs jelleggel ruházhat fel egy múzeumot. 
Persze nincs egyetlen helyes recept a klasszikus 
örökség és a kortárs művészet bemutatására vagy 
összehangolására, ugyanúgy, ahogy nem lehet 
éles határvonalat húzni a nemzeti és az európai 
művészet között sem: „az a jó nemzeti művészet 
és múzeum, amelyik egyetemes is”. (99.) 

A múzeumügy másik központi helyszíne 
Görögország. A Nemzeti Régészeti Múzeum pél-
dául „teljes görög civilizációs panorámát” ígér, 
amelyben már teret nyer az élő művészet is. Ez a 
kötelező műveltségi-séta kategória, amolyan nyil-
vános raktár izgalmas megoldásokkal. A múzeu-
mi nyitás remek példája a Bizánci és Keresztény 
Múzeum, amely globális összehasonlításban is a 
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„mértéktartó és ezáltal mértékadó” új muzeológia 
egyik mintája. (51.) A tárgyak sorrendje kronoló-
giai, de az egyes korszakokból a fordulatot hozó 
új elemeket helyezi középpontba, a problémaori-
entált megoldásokat részesíti előnyben, ezért nem 
önmagában az idő múlásán, hanem a világ válto-
zásán alapszik, felhívja a fi gyelmet a folyamatok-
ra és összefüggésekre. Görögországban jellemző 
az alapítványi szerepvállalás, a Melina Mercouri 
Alapítvány, a Stravros Niarchos Alapítvány fő 
célja az antik örökség megőrzése, feldolgozása 
és beépítése a mai görög identitáspolitikába. Ezek 
költségvetése egyfajta második görög kulturális 
minisztériumi tevékenységet tesz lehetővé, fel-
vállalva társadalmi projektek megvalósításait is 
az oktatás, kultúra területén. Az SNA például gö-
rög múzeumok fejlesztéseit fi nanszírozza pályá-
zati alapon. A privát szerepvállalás sokrétűségé-
vel részben a hiányzó állami kezdeményezéseket/
támogatásokat igyekszik pótolni. 

Pozitív példa Törökország is: objektivitásra 
törekvés jellemzi az egykori Oszmán Birodalom 
területéről gyűjtött anyagrészeket, bármiféle 
oszmán nosztalgiától mentesen. Az Isztambuli 
Régészeti Múzeumok komplexum nem utal visz-
szavágyódva az első világháborúig sokszorosan 
nagyobb területű birodalomra, hanem „korrektül a 
nyilvánosság elé tárja mindazt, ami nagy civilizá-
ciók örökségéből csupán néhány évtized alatt – a 
XIX. század közepe, az európai típusú múlttudat 
erősödésétől kezdve a birodalom széthullásáig – 
ide került. Ez, a térség mai, rivalizáló és gyakran 
erőszakosan nacionalista politikai viszonyainak 
fényében dicséretes hozzáállás értelemszerűen 
annak elfogadásával is jár, hogy mindaz a török 
emlékanyag, ami az Oszmán Birodalom zsugoro-
dása nyomán más országokban került időközben 
múzeumba, azok kulturális javainak részét (is) 
képezi.” (57.) Fontos az értelmező keretek megte-
remtése, hiszen egy-egy múzeum elsősorban nem 
csak a tárgyi emlékanyag befogadója. Ilyen keret 
az Iszlám Tudomány és Technológia Múzeuma, 
az állandó kiállítását a frankfurti Goethe Egyetem 
Iszlám Intézete rendezte az ismert maxima 

jegyében: keleti és nyugati kultúráról egységben 
kell gondolkodni. Izgalmas megoldásról árul-
kodik Orhan Pamuk Nobel-díjas író magánmú-
zeuma. Összegyűjtötte a város ócskapiacairól a 
regényben szereplő alakok tárgyi környezetének 
emlékeit, majd 2012-ben nyilvánosság elé bocsá-
totta. A tárgyvilágot installációk, egyfajta szelle-
mi labirintusok képezik. A múzeum elnyerte az 
Európai Év Múzeuma Díjat 2014-ben, ezzel be-
bizonyítva, hogy az új stratégiák megvalósítása is 
sikeres lehet anélkül, hogy már meglévő (nyugati) 
mintákat kellene követni. 

Ha Velencére gondolunk, máris a művészeti 
városmarketing jut eszünkbe, általában a türelmet-
len turista igényeit igyekszik kielégíteni. Emiatt 
gyakran hiányzik a múzeumi refl exió, a kiállítá-
sokról, vagy tágabban a múzeum műfajáról való 
kritikai gondolkodás. A művészeti minőség gyak-
ran nagy árat fi zet kommersz kompromisszumai 
miatt, a múzeum működésére, a kiállítások hatás-
mechanizmusára ritkán kérdeznek rá, hiányoznak 
a kizökkentő, elidegenítő hatások: „ebben a gya-
korlatban a múzeum láthatatlan fi lter, kosztümös 
díszlet, amely az időgép által generált illúzió révén 
múltbeli sétát kínál a látogatónak, azonban semmit 
nem mond a kulturális érték keletkezéséről, mai 
értelmezési lehetőségeiről, a befogadót nem tanítja 
nézés, látás, a vizuális fogyasztás, saját maga intel-
lektuális szokásrendszere tekintetében sem bármi 
újra”. (69.) Ilyen tekintetben a múzeum hagyomá-
nyos kirakat, és nem felel meg azoknak az elvárá-
soknak, amelyek az új muzeológia alappilléreinek 
számítanak. Lehetséges magyarázatként szolgál a 
tény, hogy Velence önkormányzata szegény, s mi-
vel a turizmus nyeresége magánvállalkozók kezé-
be jut, az arra kivetett adó pedig a központi állami 
kasszába folyik, ezért az elsősorban nem a várost 
segíti. Összességében a közgyűjteményeknek a vá-
ros adottságaiból következően elsősorban a törzs-
anyaga színvonalas, de hiányzik a művészetköz-
vetítői munka, a kiállítások és a befogadó közötti 
kapcsolat megteremtése.

A svájci múzeumi hálózat elsősorban nem 
egy nemzeti narratívát állít középpontba, nem 
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országhatárok, nemzeti egységesedés vagy más 
politikatörténeti kategóriák mentén halad, ha-
nem „a társadalom minden rétegét sok metszet-
ben, mikrotörténetileg, az egyének, csoportok 
szintjéről szemléli”. (82.) Svájcból három ilyen 
múzeumot érdemes kiemelni (középintézményi 
példák), amely eltérő stratégiákkal, de az önálló 
arculat megteremtésére, formálására töreked-
nek: a Museum Rietberg (az Európán kívüli ci-
vilizációk elsőrangú gyűjteménye), a Vira Design 
Múzeum (svájci tervezés reklámozása) és a Haus 
Konstruktiv (konstruktív és minimalista múze-
um). Egy másik izgalmas, számunkra sem idegen 
jelenség, hogy gyárakat alakítanak át kortárs mű-
vészeti központokká. Egyik kiemelkedő példa a 
Löwenbrau sörfőzde, ami galériákat, múzeumot 
és irodákat fogad be. Hasonló elvek mentén mű-
ködik a Schiffbau volt hajógyár, ahol előadó- és 
képzőművészeti központ működik, ugyanakkor 
összevonták a Zürichi Művészeti Főiskola új 
kampuszával. „A múzeumi együttes a kultúra uni-
verzális jellegéről is elgondolkodtatja a látogatót, 
amint a park sem csupán játszótér, hanem ember 
formálta naturalia, a civilizáció és a természet in-
telligens kombinációja.” (101.) Az „ipari örökség-
ből kortárs kultúra” receptje egyre népszerűbb, de 
a gyakran építészetileg jól sikerült átalakítások 
folyamatos működtetése már kérdéses. Ennek 
ellenére fontosak a hasonló kezdeményezések, 
ugyanis talán ezeken az elit-alternatív helyszíne-
ken nevelődik ki a jövő múzeumi közönsége is.

Hollandiában a két legszembetűnőbb vonás 
a kultúra és a természet összhangja, valamint az 
eltérő művészeti profi llal rendelkező intézmé-
nyek egymásmellettisége. A Rijksmuseum a tör-
téneti felütés és a klasszikus művészet, a szom-
szédos Van Gogh Múzeum a modern művészet, 
a Stedelijk Museum a jelenkori alkotók tere. 
Mára már az is elvárás egy múzeummal szemben, 
hogy ikonikus épülettel rendelkezzen, és ezzel 
ne csak a turistákat, hanem a média fi gyelmét is 
odavonzza. Ennek az elvárásnak a Stedelijk is 
igyekszik megfelelni új épületével. Ez a fajta lá-
togatottság-központú szemlélet nem egy populista 

felfogás, hiszen szorosan összefügg az állami/ön-
kormányzati támogatással, a fenntartói szerződé-
sek feltételeivel. 

Kiemelésre méltó a göteborgi Világkultúra 
Múzeuma. Mivel a város kereskedelmi központ, 
a nem európai kultúrák gyűjteményei már a tizen-
nyolcadik század óta gyarapodtak, ezeket pedig 
fontosnak tartották együtt bemutatni. „Ahogy nőtt 
az Európán kívülről menekülők, betelepülők ará-
nya a lakosságon belül, úgy érezte a svéd kultu-
rális irányítás egyre sürgetőbbnek az identitás, a 
népességcsoportok együttélésének és feszültsége-
inek új megközelítéseit, többek között múzeumi 
keretek között.” (133.) Ennek köszönhetően nem-
csak a városi vagy állami, hanem a nemzetközi 
mezőben is hangsúlyos aktualitása lett a múzeumi 
átalakításnak. A múzeum kiállításain kiemelt cél-
csoportnak számít a nem európai kultúrából ma 
Svédországban élő sokféle közösség. A kurátori 
koncepció a társadalmi ügyek köré szerveződik, 
ezért a kiemelt célcsoport a „nem standard” múze-
umlátogató: „nem a jól képzett, rendszeresen kul-
túrát fogyasztó európai, hanem a múzeumba talán 
először, egy nyitott koncepció kedvéért eljövő, 
etnikailag többes identitású, neveltetésében nem 
a latin–görög műveltségi (sznobizmus) alapú, 
előítéletektől mentesebb látogató és a gyerekek”. 
(136.) Az épületet rendkívül fi atal korában (alig 
tízévesen) már örökségi védelem alá helyezték. 

Pozitív példaként szerepel a bukaresti Muzeul 
Țăranului (Paraszti Kultúra Múzeuma – Ébli 
Gábor fordításában), ahol a múzeum szerepe 
nem egy (Kelet-Európa múzeumi intézményeire 
jellemző) központi ideológia terjesztése, hanem 
egy diszkurzív-kritikai attitűd felmutatása. Kelet-
Európában kevés múzeumot építettek kifejezetten 
néprajzi célokra, mindez jelzi a paraszti kultúra 
bemutatásának fontosságát a román nemzeti rep-
rezentációban: „ez egy módszertanilag élő, üze-
netében nyitott múzeum, amely egyetemes emberi 
értékekhez méltóan beszél nemzeti kultúráról. Ha 
tekinthető néprajzi közgyűjtemény nemzeti múze-
umnak, akkor ez egy ékes eset erre.” (162.) Kelet-
európai jelenség, hogy a múzeumok nagy részben 
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a patriotizmusnak, esetenként nyílt nacionaliz-
musnak köszönhetik megszületésüket, ugyanez 
a nemzeti paternalizmus szakmailag nézve is sok 
esetben máig érezhető. A térség néprajzi múzeu-
maiban az állandó kiállítások milyenségét számos 
tényező befolyásolja az etnográfi a tudományos 
helyzetétől az adott ország kulturális-politikai 
erővonaláig, de mindmáig kevés összehasonlító 
elemzés ismert a témáról.

Ami a kelet-európai kortárs művészetet ille-
ti, a rendszerváltásig igencsak elhanyagolt terület 
volt, és bár dicséretes próbálkozások léteznek, 
számos hiányosságot az elmúlt időszak sem tu-
dott pótolni, hiszen hiányzik a fogékonyság mind 
a látogatók, intézmények, mind a fenntartók, 
önkormányzati politika részéről. Ennek ellenére 
folyamatosan nyílnak kortárs művészettel foglal-
kozó kiállítások, galériák, amelyek igyekeznek 
nemcsak az alkotások keletkezési dátumait te-
kintve, hanem szellemiségükben, kommunikációs 
gesztusaikban is kortársak lenni. Ilyen értelem-
ben Lengyelország a legsikeresebb, hiszen a ré-
gió legfontosabb szereplője, és különösen fejlett 
a múzeumi intézményrendszere. Reményteljes 
megállapítás az is, hogy „a nemzetközileg egyre 
markánsabb romániai kortárs művészet előbb-
utóbb kiküzdi magának a megfelelő múzeumi 
reprezentációt”. (175.) Ehhez szükséges a poli-
tikai elit felismerése, hogy ezek az intézmények 
nemcsak szakmailag szükségesek, és nemcsak a 
turizmust lendítik fel, hanem a helyi közönség 
vizuális nevelését is segítik, és egy-egy ország 
nemzetközi megítélésében is fontos szerepet 
játszanak. 

Mivel a tárgyak mögött mindig emberek áll-
nak, fontos lenne felismerni, hogy a nyitott múze-
um a társadalmi dialógus helye, ez az értelmezés 
segíthet abban, hogy egy-egy intézmény önmagá-
ról való gondolkozása során rádöbbenjen valós 
közvetítői funkciójára, intellektuális missziójára. 
A cél olyan „kortárs kulturális ökoszisztémák” 
létrehozása, ahol diszkurzív szellemi motorként 
működnek a tárlatok és a hozzájuk kapcsoló-
dó tevékenységek, kialakítva azt a művészeti 

infrastruktúrát, ahol intézmény és látogató is jól 
(eredményesen) érzi magát. A múzeumoknak 
a múlt „őrzésén” kívül számos más feladatot el 
kell látniuk, kultúratudományi intézményként a 
társadalmi folyamatok bemutatásának helyszínei, 
ezért a rutinszerű vitrines tárgyelhelyezés mellett 
olyan küldetéseket is teljesíteniük kell, amelyek 
releváns és aktuális kérdéseket vizsgálnak. Ehhez 
szükséges az önrefl exív muzeológia gyakorlatá-
nak kialakítása és alkalmazása. Észtországban 
történt, hogy egy csoport aktivista elfoglalta a 
Távfűtő Művek volt központjának melléképüle-
tét, és 2007 óta Kortárs Művészeti Múzeum néven 
kiállításokat rendeznek. Ez is jól mutatja a mú-
zeumi hiányosságokat, illetve a feléjük támasztott 
elvárásokat, kihívásokat.

A kötet jól szemlélteti az európai muzeoló-
gia jelenlegi helyzetét, ugyanakkor számos olyan 
kérdésfelvetést boncolgat, amelyek rávilágítanak 
az ok-okozati összefüggésekre, a mentális múze-
umi körút után láthatóvá váltak azok a tényezők, 
amelyek a háttérből mozgatórugóként működnek. 
Bár a szövegek szintjén találkozunk szakmai ér-
telmezési keretekkel, nincs a kötetnek irodalom-
jegyzéke, pedig számos olyan témafelvetéssel 
szembesülünk, amelyek kutatási tárgyként vagy 
szakkifejezésekként jelennek meg a szakiroda-
lomban (pl. „musée-laboratoire” – a múzeum la-
boratóriuma, a „hely szelleme” vagy a hitelesség, 
autentikusság kérdésköre). Hangsúlyos a kritikai 
tekintet és álláspont jelenléte, hiszen a szerző ven-
dégoktatói útjai során igencsak közel került a ku-
tatási célpontjaihoz, részletesen ismeri és ismer-
teti a bemutatott múzeumok működésének teljes 
kontextusát. 

Ha legközelebb múzeumba megyünk, kétségte-
lenül eszünkbe fognak jutni múzeumi minták vagy 
stratégiák, újabb értelmezési lehetőségek. Ezek 
mellett pedig számos olyan kérdéskör, amelyre nem 
ad választ a Múzeumánia: miért (nem) járunk mú-
zeumba, mit jelent számunkra a múzeum, hogyan 
viszonyulunk a tárgyakhoz, a klasszikus és kortárs 
művészethez. 

Molnár Beáta
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