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Kezdjünk a gondolkodást egy, a kritika és a stílus összefüggéseiről szóló idé-
zettel: „[…] a kritika nem úri kaszinó, de nem is kocsmaasztal, nem nyalunk és 
nem anyázunk, hanem végezzük a dolgunkat. Az, hogy nem anyázunk, nem 
jelenti azt, hogy nem gorombáskodunk, a gorombáskodás fontos stíluselem, 
indokolt felháborodást fejez ki, vagy egy álláspont szellemes kigúnyolásával 
mutatja be annak képtelenségét. Ez egyrészt lendületessé teszi az írást […] 
másrészt pontossá, szabatossá, a „szar” nem a „problematikus” otromba meg-
fogalmazása, a „problematikus” nem a „szar” eufemizmusa, két különböző 
minőségről beszélünk. A stiláris kérdés nem udvariassági kérdés, ez nagyon 
fontos.” A részlet Vári György Kritikavízió című (2008) tanulmányában olvas-
ható.1 A szöveg irodalmi kontextusa József Attila A Toll folyóiratban megje-
lent Babits-bírálata, illetve Zsolt Béla főszerkesztő beharangozója. Vári szerint 
József Attila megírta a magyar irodalom legszellemesebb, legalaposabb, legkö-
vetkezetesebb, egyben legigazságtalanabb és legdurvább kritikáját, a lapszám 
elé pedig Zsolt Béla, a folyóirat akkori (1930) szerkesztője írt bevezetőt, amely-
ben a tárgyilagosságot, illetve a kritika irodalmi és társadalmi életben elfoglalt 
helyét és szerepét taglalja. A fent idézett Vári részlet a Zsolt Béla beharangozó 
parafrázisa. De miért kezdem ezzel? 
A Toll folyóiratot Ignotus Pál alapította 1929-ben, Zsolt Béla, a korszak radiká-
lis, kritikus és ellenzéki újságírója az első két évben dolgozott a lap főszerkesz-
tőjeként. Az 1938-ig, kis példányszámban kiadott A Toll negyedik számának 
hátsó borítóján jelent meg először írásban a szerkesztői program: „A TOLL a 
haladó magyar értelmiségé. PROGRAMJA: a kritikának jogaiba való visszahe-
lyezése, a háború után összekuszált fogalmak tisztázása, a magyar szellemi 
közvélemény felfrissítése.”2 A lap fő célja tehát az értelmiség egyfajta szellemi 
mobilizációja volt, amelyet a kritikai gondolkodásmód elmélyítésével, továbbá 
a történelem- és irodalomhamisítás elleni küzdelemmel valósított meg — 
pozícióját figyelembe véve különösen hosszú ideig. Ami ebben a történetben 
megaragadott, valójában az, hogy egy olyan társadalmi diskurzusra utal, ami 
tudásalapú, kritikai, a leírt jelenségeket egy komplex társadalmi összefüggés-
rendszer elemeként képzeli el, megközelítésében radikális, célkeresztjében 
pedig a kritika tárgya, a mű áll. 

Aki György Péter múzeumkritikáit olvassa — és most maradjunk a széles 
spektrumban író esztéta szerző érdeklődésének ebben a tartalmi szegmen-
sében —, az érzékeli, hogy kérlelhetetlen módon dolgozik a kritika múzeumi 
szcénán belülre helyezésével. Tanulmányai, esszéi és témába vágó publicisz-
tikái a magyarországi múzeumok és kiállítások művészeti és társadalmi kon-
textusát egyaránt érintik, de ugyanilyen hangsúllyal szerepelnek az írásokban 
a nemzetközi múzeumi és kiállítási színtér megnyilvánulásai és alkotásai is.  
A magyar és a nemzetközi színtér elemzésében viszont érzékelhető különbség: 
ebben nemcsak a hazai pálya közelsége, a saját tapasztalatok komplexitása, a 
kulturális olvasás mély rétegei, hanem sok esetben a személyes elkötelezett-
ség, az érintettség vagy épp az elutasítás — tehát az érzelmek — is szerepet 
játszanak. Amikor az elemzéseket olvassuk, bőrünkön érezzük a szerző értel-
miségi attitűdjét, szakmai elkötelezettségét, a múzeumok és kiállítóhelyek 
iránti olthatatlan vonzódását, mégis az alkotások (archívumok, kiállítások, 
művek) kérlelhetetlen kritikai megközelítését. De több bírálat is éri tevékeny-
ségét: nemcsak karakteres állásfoglalásait, etikai és morális észrevételeit, 

1  Vári György: „Kritikavízió.” In: Bárány Tibor — Rónai András szerk. Az olvasó lázadása? 
Kritika, vita, internet. Pozsony, Budapest, Kalligram, JAK, 2008, 135-148; (ld. még: http://
www.kalligram.eu/Kalligram/Archivum/2008/XVII.-evf.-2008.-marcius-Kritika-vita/
Kritika-vita/Kritikavizio
2  Idézi: Nagy Sz. Péter: „A TOLL (1929–1938).” Irodalomtörténeti Közlemények, 1978/4., 
444-458.

hanem kritikai és kultúrpolitikai aktivitásának egybefonódását. Ebben a kon-
textusban kiragadott példái ellenponttá válnak, interdiszciplináris megközelí-
tése, érzelmekkel átitatott fordulatai és vesszőparipái általában célkeresztbe 
kerülnek. Az viszont tagadhatatlan, hogy nagy erővel dinamizálja a némileg 
aluszékony múzeumkritikai diskurzust, rövidebb és hosszabb szövegeiben egy-
aránt kiemelt szerepet kap a nemzetközi szakirodalom, a tudás szövegszerű 
alkalmazására, a fogalmak és a gondolatok beleírása a magyar nyelvbe: amit 
használunk, amelyen gondolkodunk és alkotunk. Mi muzeológusok. Nem más 
ez, mint egyfajta szellemi mobilizáció, a kritikai gondolkodásmód elmélyíté-
sére tett határozott kísérlet, ami sok esetben érzelmektől és indulatoktól sem 
mentes, és valóban nem minden esetben választható le az aktuális kultúr-
politikai diskurzus alakulásáról sem. Elemzéseinek és reflexióinak olvasása 
gyakran vált ki érzelmet és indulatot az olvasóiból is, néha igazságtalannak 
vagy gorombának tűnnek észrevételei, mégis tagadhatatlan, hogy a magyaror-
szági múzeumtudományi diskurzus legnagyobb olvasottságot és kíváncsiságot 
kiváltó szerzője. Ez a tágabb, kritikai/tapasztalati/politikai kontextus viszont 
nem hagyható figyelmen kívül, amikor a Múzeum, a tanuló-ház című tanul-
mánykötetet olvassuk. 
A könyv erős, okos és fontos mű, még akkor is, ha a tanulmányok nem itt 
olvashatóak először. A szerző elképesztő múzeumtudományi tudást mozgat 
meg írás közben, és ez nagyon jótékonyan hat az olvasók gondolkodására, 
tudásmobilizálására is. Valóban egy tanuló-házban járunk, amelyben együtt 
mozoghat az olvasó a nyugtalan és kíváncsi szerzővel, nyomába szegődhet 
országról országra, múzeumról múzeumra, kiállításról kiállításra, elemzésről 
elemzésre. Így rajzolódik ki a kép: a szerkezet, a tartalom, a fogalmak és  
a műfajok. A könyv. 

Tar talmi, fogalmi és gondolati ív
A kötetben 17 tanulmány olvasható: leginkább komplex (mű)elemzések, 
kisebb részben pedig kritikai esszék, melyek tárgya lehet egy műalkotás, egy 
kiállítás, egy épület, vagy akár egy teljes városrész; egy kivételével német, 
spanyol, görög és angol példákkal. A szövegekben elemzett munkák és intéz-
mények plasztikusan rajzolják ki az időben változó teret és gondolati struktú-
rát, továbbá azt a szüntelenül változó értelmezési keretet, amellyel e helyek 
értelme és szerepe megragadható. A szerző a (múzeumi/kiállítási) gyakorlat 
elméleti feltételeit teremti meg: azt, ahogy az eltérő és változó kontextusok 
újraírják — többek között — a múzeum fogalmát, továbbá egy épület, az idő,  
a tér, a város, az alkotók, a gyűjtők, a műtárgyak, a display, az emlékezés  
és a felejtés viszonyát. 
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feszültségre épül a kötet következő négy tanulmánya (Emlékezet és amnézia; 
Az elsüllyedt sziget; Kolosszus az Északi-tengernél; A terror topográfiája): arra, 
ahogy a szocializmus emlékezete eltűnik és elsodródik egy város kulturális 
földrajzából (vagy épp átcsúszik a nosztalgiába és a giccsturizmusba — mint 
például a DDR-Museumban); arra, ahogy elveszik tér és emlékezet kapcsolata; 
arra, amikor nem az emlékezet, hanem az emlékezet hiánya válik felkavaró 
élménnyé. És arra, ahogy az „akaratlan emlékezet” utat tör magának a felej-
tésben. Számomra talán ez a kötet egyik leginspirálóbb és legelmemozdítóbb 
megközelítése. A koncepciót a Kolosszus az Északi-tengernél — nyaralás és ret-
tegés a III. birodalomban című írás végén olvashatjuk. Az esszé Németország 
északi csücskén található Rügen Insel Prora üdülőtelepének nemzetiszocialista 
ideológiáját, a telep működését, majd az NKD időszak — fenntartások nélküli — 
használatba vételét vizsgálja mai perspektívából: a szimbolikus határok meg-
húzásának hiányát, a múlt figyelmen kívül hagyását, a mai használat paradox 
helyzetét, és az erre rávetülő akaratlan emlékezet szerepét. „Prora azonban 
az akaratlan emlékezet kiváltására alkalmas hely, jóval passzívabb és rejtel-
mesebb, mint azok a tudattól áthatott terek, amelyeket mindközönségesen 
múzeumnak hívunk. […] Egy zenét hallgató biciklista a Prora 1 parkolójában 
2010 júliusában. Utcák, épületek, amelyek arra várnak, hogy a járókelők egy-
szer, kiismerhetetlen módon kilépnek mindennapi életükből, hirtelen látoga-
tókká lesznek, és megértik, hogy színpadon vannak. Az akaratlan emlékezést 
kimunkáló muzeológia olyan lehetőségeket nyit meg, amelyek számbavételé-
vel még tartozunk. Olyan, a demokratikus kultúrához tartozó metódus ez, ami 
lehetőséget nyújt a kortárs művészet, az urbanisztika és az emlékezetpolitika 
közötti új kooperációra.” (165; 170. o.) 
Az amnézia, a restitúció (ami összeköt) és a terror (ami szétválaszt) után  
a kötet egy újabb fogalomra fordul rá: az archeológiára. Az analízis és az 
archeológia összekapcsolásának tere az Új Akropolisz Múzeum, ami egyszerre 
pszichológiai realitás, vizuális séma, mítosz és ikon, illetve a kulturális terek 
politikai átírásának programja. A tanulmány (Márványok száműzetésben) pedig 
egyfajta intellektuális archeológia, amelyben a British Museum és az Új Akro-
polisz Múzeum tereiben és különböző időszakaiban járunk, a főszerep a felújí-
tásé és a helyreállításé, a restitúcióé és a jelentés muzealizálásáé.  
A szerző végigmesél és értelmez egy történetet, amely a modern 
filhellenizmus európai születésétől egészen egy mai utazásig tart, egy zárt 
és univerzális tértől (London, British) a nyitott lokalitásig (Athén, Akropolisz) 
ível. A történetben szerepet játszik a 19. századi romantikus táj- és romszem-
lélet, illetve a 21. századi restitúciós viták szövevényessége, a vita (elsősor-
ban angol nyelvű) szövegkontextusa, majd ennek nyelvi fordítása helyetti 
térre fordítása. A Pantheon-márványok (szobrok és domborművek) újraegye-
sítésének (reunification) több évtizede tartó programja leginkább a jelentés 
muzealizálása, a műtárgyak gyűjteményi tárgyként való létének hogyanjára, 
mikéntjére, változására és a múzeumi térrel való párbeszédbe vonására kér-
dez rá. A tanulmány remekül érzékelteti a jogi és a kulturális érvelés közötti 
különbségben rejlő feszültséget, egy radikálisan érzelmi töltetű vita szimbo-
likus tőkéjét, továbbá a tárgyak kulturális terekben való mozgatását, az ezzel 
járó morális, etikai és tudományos problémákat.

Az emlékezés és a felejtés György Péter tanulmányainak és esszéinek mindig 
is központi kategóriája volt. Múzeumokkal és kiállításokkal (is) foglalkozó 
szerző esetében ez első pillantásra nem tűnik meglepőnek, de a két kategória 
feszültségére épített gondolati ív remekül rántja egybe a kötetben egymást 
követő, nagyon különböző perspektívából megfogalmazott elemzéseket.  
A kiindulópont univerzalizmus és kritikai historizmus reflexív viszonya, amely a 
múzeumtudományi diskurzus talán legpatinásabb és legelegánsabb történeti 
megközelítése: az a mód, ahogy a kánonok változása, az intézményi, az indivi-
duális/személyes szempontok egymás mellé kerülnek. A kötet első Univerza-
lizmus, kritikai historizmus — a múzeumi paradigma metaforái című tanulmánya 
(amely szinte egyszerre jelent meg a Helyszíni szemle3 című kötetben és a 
MúzeumCafé könyvek első részében) a múzeum, a gyűjtemény nyitottabbá, 
reflexívebbé válásának történeti megközelítését adja, egyszerre társadalmi  
és esztétikai perspektívából. Remek kiindulópont, ami nemcsak előrevetíti  
a kötet legfontosabb, többször visszatérő elméleti felvetéseit, hanem kényel-
mesen, ráérősen, tág terjedelmi határok között rendezi egybe azokat a témá-
kat és fogalmakat, amelyek a szerző számára a múzeumok és kiállítások 
világát mára megkerülhetetlenül fontossá és vonzóvá tették. Ebből a fogalmi 
hálóból rajzolódik ki a múzeumok önantropológiai, kritikai fordulata, ami mára 
a művészeti és a társadalmi múzeumokat világszerte áthatotta. Az interpretá-
ció, a reprezentáció, az individuális tapasztalat, a kritikai tértapasztalat mind 
olyan koncepciók, amelyek a múzeumi, a gyűjteményi és a kiállítási szcéna 
szakemberei (kurátorok, kutatók, gyűjtők, művészek) számára a mindennapi 
munka részét képezheti. 
Univerzalizmus és kritikai historizmus után urbanisztikai kontextus: három 
jelentős múzeum a berlini Museumsinselről, történeti és kortárs perspek-
tívából. Múzeumépület, felújítás, gyűjtemény-újragondolás és kiállítás —  
a tanulmányokból pontosan érzékelhető: mindez lényegesen többet jelent 
annál, minthogy az intézménynek időben változó tere és városi kontextusa 
van. Az Altes és a Neues Museum (A múzeumok utbanisztikai kontextusa), 
illetve a Bode Museum (1904 — 1956 — 2006) elemzése — amely a bevezető 
tanulmánnyal együtt a kötet nagyon erős és sűrű egyharmadát adja — egy 
időben változó, de minden időszeletben karakteres jegyekkel rendelkező loka-
litás (sziget/városközpont) koncepcionális és térbeli átrendeződéseit jellemzi. 
A két tanulmány a berlini Museumsinsel semmivel nem hasonlítható, a német 
történelembe és geopolitikai kontextusba ágyazott, lassan kétszáz éves 
történetét tekinti át. Az Altes és a Neues Museum a városi tér megformálá-
sának politikai és filozófiai vetületét jelentették — és jelentik ma is. Rendszer-
filozófia és univerzális esztétikai tapasztalat az egyik oldalon, historizálás a 
másikon, egy 1830-tól folyamatosan íródó tudományos és hatalmi struktúrára 
épülő (múzeum)történet, amelyből az emlékezet és az esztétika konstrukci-
ója, annak radikális átalakítása olvasható ki. A tanulmányban a történeti múlt 
lényegében a kortárs építészeti, urbanisztikai és muzeológiai olvasatot felve-
zető, egyben a kritikai megközelítést lehetővé tevő kontextus, az az értelmező 
háttér, amelyben a Museumsinselt (és különösen a Neues Museum felújítását 
és újranyitását) jellemző új emlékezet és radikálisan új esztétikai gyakorlat, 
az építészettel és urbanisztikával összefüggő újrafogalmazott gyűjteményi 
struktúra érthetővé és láthatóvá válik. Múzeumok térben rögzített és látha-
tóvá tett története elevenedik meg a tanulmányban: egyfajta urbanisztiká-
val számoló muzeográfia, az emlékezet és a kánon topográfiája. Nagy, nehéz, 
sűrű és szövevényes történet, remek irodalom- és jegyzetapparátust mozgató 
szöveg, amelyben az építészeten és a kurátori gyakorlaton túl más művészeti 
megközelítések is porondra kerülnek — mint például a tánc. És ezt a műélve-
zetre épített diskurzust szövi tovább a Bode Museum tanulmány, ami mint 
esszé talán legplasztikusabban fejezi ki a szerző és rajongása tárgya közötti 
kapcsolatot: az írás alapvetően értelmező tanulmányjelleggel bír, mégis egy 
nagyon jóleső átmeneti műfaj, amelyben György Péter nemcsak leírja, amit 
lát, hanem maga is átéli, közvetíti, átélhetővé teszi az esztétikai tapasztalat 
múzeumi élményét. Ebben válik a kötet során a kritikus szerző először uta-
zóvá, aki nemcsak megérti, hanem intenzíven megéli a múzeumélményt:  
a Bode esetében mint esztétikai élmények sorozatát, a remekművek felfede-
zését — a régi-új múzeumi koncepció szerint. 
Majd ezen a ponton fordul át az emlékezés a felejtés oldalára: ugyan továbbra 
is Berlinben maradunk, az emlékezés és a kritikai reflexió európai főváros-
ában, a felejtés és az amnézia mégis része a helynek. Míg a birodalmi és a 
nemzetszocialista múlt feldolgozása, irodalmi, filmes és múzeumi diskur-
zusba emelése magától értetődő a városban, addig például az NDK korszak 
kívül esik a kulturális terek által kanonizált emlékezeten. Erre a feloldhatatlan 

3  Turai Hedvig — Székely Katalin szerk. Helyszíni szemle. Fejezetek a múzeum életéből. 
Luwdig Múzeum — Kortárs Művészeti Múzeum, Budapest, 2012
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kodás egészen lenyűgöző példája; a másik pedig a Neues Museum gondosan 
kimunkált és roppant intellektuális, a „sebek interpretációjára” épített narratí-
vája. A kötetben olvasható Neues tanulmány és a hely, illetve a British egészen 
káprázatos intellektuális munkájának ismeretében, továbbá a Szépművészeti 
múzeumelméletben és múzeumtudományban elfoglalt hazai pozíciójából 
nézve ez az összevetés nemcsak teljesen reménytelen, mint inkább bosszantó. 
A tanulmány így nem más, mint egy legitimációs szöveg: egy olyan intézmény 
esetében, amelynek erre semmi szüksége, hiszen hatalmi gesztusaival és erő-
politikájával már megteremtette a magyarországi múzeumi szervezet átala-
kításához szükséges erőt és politikai legitimációt, állásfoglalásai és döntési 
mechanizmusai már rég nem képezik valódi szakmai diskurzus tárgyát.  
Így valóban jogos a kérdés: milyen megfontolásból került be ez a tanulmány  
a kötet végére? — egyetlen magyar esetként, erős és intellektuális nemzetközi 
példákkal való összevetésben, ellenben az érdemi összehasonlítás teljes lehe-
tetlenségével. 
De mindezek ismeretében rekonstruálható-e egy elméleti szál, amely a szöve-
gek egymásutániságára hatással volt? A kötet gondolati íve Malraux reflektá-
latlan (mégis megejtően intellektuális) kulturális kolonializmusával indít, amely 
megközelítést Harold Szeenemann kultúrkritikai és (ön)antropológiai fordula-
tával (1969) ellenpontozza a szerző. A diszkurzív múzeumkritikában elhelyezi 
a Centre Pompidou relativizáló, demokratikus kultúrafelfogását és közösségi 
cselekvésre aktiválását (1997), majd egy újabb ellenpontként a Quai Branly 
kontextusfüggetlen esztétikai olvasatát. Ebben a rétegzett jelentésstruktúrá-
ban válnak igazán erőssé a Museumsinsel intézményeivel és tágabb városi és 
kultúrpolitikai kontextussal foglalkozó remek tempójú és sűrűségű tanulmá-
nyok, amelyek épp a kontextusokról való leválaszthatatlanság, a kritikai histo-
rizmus és az önarcheológia mellett teszik le voksukat — a mában. De ebben a 
diskurzusban hol a szerepe a budapesti Szépművészeti Múzeumnak? Ráadásul 
egy olyan szövegen keresztül, amelyben a bemutatott építészeti koncepció 
már rég lekerült a napirendről, ellenben a változtatás vágya még továbbra is 
lobog, a lépték csak egyre nő, de minderről nem esik szó a 2013-as kötetben. 
Vagy újra csak egy rejtett ellenponttal van dolgunk? — teszem fel szemtele-
nül a kérdést. Esetleg újra a reflektálatlan kulturális kolonializmus esetéhez 
értünk? Akárhogyis: merésznek és módszertanilag indokolatlannak gondo-
lom a kötet végpontját. Számomra csak abban az esetben működik az amúgy 
konzekvensen szerkesztett kötet (szerkesztő: Radványi Orsolya), amennyi-
ben az utolsó tanulmányt zárójelbe teszem. Ha érdemben figyelek rá, a kötet 
módszertani szála és gondolati íve elvész. És ezt szeretném legkevésbé. 
Mert egyszerűen kár volna érte. 

Műfajok és nyelvi megformáltság
A kötetben találhatunk ráérős, több szálon haladó, a teljes kibontáshoz ele-
gendő szövegfelülettel rendelkező társadalomtudományi elemzéseket (ame-
lyek a MúzeumCafé folyóirat korábbi számaiban jelentek meg), illetve rövidebb, 
egy gondolatra, felvetésre reflektáló blikkfangos esszéket (amelyek legin-
kább az Élet és Irodalom, vagy valamely más kulturális folyóirat publikált első 
ízben). Az eltérő szerzői attitűdöt tükröző szövegek illesztése nem jelent 

A kötet erős és koncepciózusan felépített hétharmadánál járunk, amikor egy 
kicsit erejét és lendületét veszíti a könyv: a fogalmak és a koncepciók isme-
rősek, mégis olyan, mint amikor egy film vagy egy regény belső ismétlései 
beindulnak. Restitúció, rom és romesztétika, az épület és a bemutatott téma 
összefüggései bontakoznak ki (Kommentár az „igazi kérdés”-hez; A tetthely; 
Az angyal hallgatott; Minden háború háború). Majd ezt követi egy igazi döc-
cenő: a párizsi Quai Branly elemzése (A nevek mágiája): és újracsak univer-
zalizmus, esztétikai olvasat, amely ezúttal — a szerző szerint — teljesen 
kontextus független módon jön létre a múzeumban. Az új múzeumépület egy 
különös, neoprimitív felület és tér, amely semmiképp nem része a korszak 
interpretatív építészeti diskurzusának, a bemutatási mód (display) pedig nem 
más, mint a restitúcióra adott esztétikai válasz — radikális és esszencialista 
formában. György Péter kérlelhetetlenül érvel és kritizál, leírja, miként uralja 
az épület a tárgyakat és a kiállítást: a félhomály és a természeti utalások 
(elrendezésben és anyaghasználatban) miként teremtik meg az intézmény 
normatív beszédmódját, amiből hiányzik mindenféle kulturális reflexió, pél-
dául a tárgyak kontextusához tartozó koloniális és posztkoloniális diskur-
zusra. De miért írtam, hogy a tanulmány a kötet első döccenője? György 
Péter múzeumokkal, kulturális és vizuális reprezentációval foglalkozó elmé-
leti szakemberként teljesen nyilvánvalóan erőszakos beavatkozásnak tekinti 
a Quai Branly létrehozását, és kritikája nemcsak az intézmény által használt 
kultúrafogalom problémakörét érinti, hanem egyfelől az ehhez megszűnte-
tett intézményekben (Musée de l’Homme) és beolvasztott gyűjtemények-
ben addig látható és érzékelhető kulturális kontextus hiányát, másfelől 
az egyesítés mögötti politikai hatalom uralmát, amelyet kérlelhetetlenül 
érvényesítettek a (múzeumi) szakmai szempontokkal és tudományos érve-
léssel ellenében. A kialakult helyzet fölötti elégedetlensége a szöveg nyelvi 
megformálásában is tükröződik: „S amúgy, ha szó szerint értjük a múzeum 
gyűjteményeinek származási helyét, akkor csendben feltehető az a kérdés is, 
hogy vajon Egyiptom nem Afrikában van-e? Igaz, az egyiptomi gyűjtemény 
áthozatalához nem a Musée de l’Homme-ot kellett volna kiüríteni, hanem a 
Louvre-t, s ez bizonyára még Jacques Chiracnak is sok lett volna” (372. o.) — 
nem más ez, mint az irónia és a cinizmus hangja, ami amúgy remek esszéista 
fogás, mégis szokatlan a kötet kontextusában, mert csupán ebben a tanul-
mányban alkalmazza a szerző mint retorika fegyvert. 
A kötet legnehezebben érthető szerzői és szerkesztői döntése viszont még-
iscsak az utolsó tanulmány: A régi-új Szépművészeti Múzeum címmel. A dön-
tés egyfelől nagyon könnyen és egyértelműen indokolható: a Szépművészeti 
Múzeum kezdeményezésére és gondozásában megjelenő új könyvsorozat 
első kötetét tartjuk a kezünkben, így természetesen találhatja meg a helyét 
a tanulmányok sorában az intézményről, annak átalakításáról írott (mára 
muzealizálódott) tanulmány. De amennyire könnyen érthető és magyarázható, 
annál több problémát vet fel ez a döntés: egyfelől ez az egyetlen elemzés, 
amelyben magyarországi múzeumé a főszerep. Ez az egyetlen említésre méltó 
példa a nemzetközi összevetésben? — kérdezhetnénk. Eközben az eredeti 
szöveg (2009) és építészeti koncepció gyorsan muzealizálódott (erre a szerző 
is kitér a szöveg lábjegyzetében), amely önmagában nem gond, mégis jogos 
a kérdés: a jelenlegi (2012/2013) változások ebben az esetben nem értelmez-
hetik-e át, mutathatják-e meg az intézmény körül kialakult, és a magyaror-
szági múzeumszervezetet alapjaiban érintő diskurzus újabb rétegeit? — ahogy 
a tanulmánykötet más szövegeire is jellemző az időben változó értelmezési 
keret és fogalmi rend leírása. Ráadásul a tanulmány egy olyan elemzést köve-
tően olvasható (Quai Branly), amely ezekkel a sorokkal zárul: „Minden esetben, 
amikor egy politikus úgy dönt, hogy saját hatalmi-kulturális logikáját követve 
szól bele egy olyan ritka bonyolult összefüggésrendszer átalakításába, mint 
amilyen egy ország múzeumi rendszere, annak ilyesmi lesz a vége. S min-
den esetben, amikor egy muzeológusközösség nem képes arra, hogy a saját 
maga normái szerint teremtse meg az átalakulás feltételeit és módszerét, 
akkor a múzeumok könnyen egy arra járó politikus zsákmányává lehetnek. 
Franciaországban ez gyakrabban fordul elő, mint mifelénk. Szerencsénkre és 
bánatunkra egyaránt.” (372. o.) Erről a végpontról indul a Szépműves esetta-
nulmány. A bemutatott építészeti koncepció már akkor, 2009-es szövegvál-
tozatának időszakában is inkább politikai mint szakmai döntés áldozata lett 
— és akkor az azóta eltelt éveket még nem is említettük. Tény, hogy a kötet 
visszatér az urbanisztikai szövethez, ami akár követhető és megnyugtató ívet 
is adhatna a könyvnek, mégis épp a többi elemzés fényében jelenik meg az 
egymásra vonatkoztatás és az összehasonlítás lehetetlensége. A Szépműves 
tanulmány — a nyilvános tér építészeti megfontolásain túl — a Román csarnok 
múzeumi/muzeológiai és építészeti lehetőségeivel is foglalkozik. Ebben az 
értelmezési mezőben György Péter két összehasonlítási lehetőségre hivatko-
zik: az egyik a British Museum Felvilágosodás terme, amely az „eredeti” és az 
eredeti nyomán kialakított „értelmező hasonló” és a komplex kritikai gondol-
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belegabalyodik a „a kulturális örökség érzéki tapasztalatának hálójába” (225); 
vagy amint felveti — a feltétlenül továbbgondolásra érdemes — „akaratlan 
emlékezetet kimunkáló muzeológia” lehetőségét. A szövegek nyelvi össze-
tettsége, leleményessége és kreativitása pedig nem pusztán retorikai fegyver, 
hanem a befogadás és az értelmezés élményét, összetettségét, komplexitását 
tükröző stratégia. De ne bonyolítsuk: egyszerűen jó kreatív és nyelvileg meg-
formált, kimódolt szövegeket olvasni. A magyarországi múzeumtudománynak 
szüksége van ilyen szövegekre. És nekünk olvasóknak is. 
Az írások kötetbe szerkesztése olyan utalásokat és kereszthivatkozásokat is 
mozgásba lendítenek, amelyek csak így, egy kötetben működnek. Egyetlen 
példát emelek ki: a kölni Kolumba Museumról írt szövegben (Az angyal hallga-
tott) olvashatunk az angol bombázásról, miközben az Imperial War Museum 
North kiállításának elemzésében (Minden háború háború) a szerző utal a német 
városok bombázása során az angol szerepvállalásra, ennek múzeumi interp-
retációjára. Ez a kereszthivatkozás nem feltétlenül lélegzetelállító, és azt is 
tudjuk, hogy második világháborúban az ellenséges csapatok kérlelhetetlenül 
csaptak le egymásra, és nem kímélték a civil helyszíneket sem, mégis ezek 
azok a szálfűzések, amelyek például könyvként is olvashatóvá teszik a külön-
böző időpontokban és műfajokban írott szövegeket, az ebből szerkesztett 
tanulmánykötetet. 

A köny v mint tárg y 
A Múzeum, a tanuló-ház című könyv egy nagyon erős tárgy, mi több: határo-
zott esztétikai állásfoglalás. És mint ilyen, egy új regiszter a mára szerencsés 
módon egyre erősödő magyarországi múzeumtudományi könyvkiadásban. 
Ebből is a luxuskategória: tervezővel és tipográfussal (LEAD82 — Lencsés-
Tóth Dávid, Német L. Dániel, Salát Zalán Péter, Suszter Viktor), betűtípussal, 
papírminőséggel. A kreatív könyvtervezés egy szakma, a könyv pedig mű, 
ami nyilván megérne egy külön szakértői elemzést is. Ami viszont múzeumi 
szakemberként és olvasóként is érzékelhető, hogy nagy figyelemmel készült 
a szöveges és a vizuális világ illesztése, amelyben a kép nem pusztán illuszt-
ráció, hanem a gondolati ívet vizuálisan kifejező, azt erősítő művészi stra-
tégia. A belső hivatkozások, a képek szöveghelyeinek kiemelése, a könyvhöz 
készített önálló grafikák és rajzok (Dobesch Máté) mind azt mutatják, hogy a 
sorozat missziója szerint a könyv autonóm műalkotás. Nem tagadom, nekem 
alapvetően tetszik a kezdeményezés ereje és lendülete, még akkor is, ha egy 
cseppet hivalkodónak és tudatosan provokatívnak érzem, ami viszont kevéssé 
ellenérzést, mint inkább kíváncsiságot vált ki belőlem. Könyvként már most is 
sokkal inkább használhatóbbnak érzem, mint a MúzeumCafé folyóiratot, amely 
határozottan ellenáll a tudományos szövegre oly jellemző jegyzetapparátus 
befogadhatóságának. Tárgyfetisisztaként pedig rajongok a külsőborítós meg-
oldásokért, és drukkolok a tartósság miatt. A képek minősége, sűrűsége és a 
képhivatkozás rendje pedig roppant élvezhetővé és élménygazdaggá teszik 
az olvasást — még akkor is, ha nyilván nem válik a könyv majd laza strandol-
vasmánnyá. De ez nem is volna indokolt. Mindent egybevetve én egyszerűen 
kedvelem, ha egy könyvnek formája, állítása és textúrája van. És roppant 
kíváncsisággal tölt el, hogy a könyvterv miként valósul meg kötetről kötetre, 
szerzőről szerzőre, évről évre. Azt persze nem állítom, hogy a „könyvtárgy” 
kivitelében szerény és környezetébe simuló volna. Azt viszont egészen pon-
tosan kell értenünk, hogy a történet épp az észrevehetőségről szól: amíg 
fennmarad tartalom és forma kohéziója, amíg mi olvasók kíváncsisággal és 
nyitottsággal fordulunk a műhelyből kikerülő művekhez, fontosnak, inspiráló-
nak és kritikára érdemesnek tartjuk azokat, addig nincs mitől félni. A bíztatóan 
alakuló magyarországi múzeumtudományi diskurzusnak pedig — a fapados 
kiadványok mellett — szüksége van egy reális keretek között létrehozott,  
fenntartható luxuskategóriára.

Zárszó
Kritika és stílus. Innen indultam. Igyekeztem érvelni a szellemi mobilizáció, 
a fogalmak helyretétele, a szakmai közbeszéd felfrissítése mellet, amiben a 
szakszerű aprómunka, az egy ötletre felhúzott reflexió és az élménybeszámoló 
könnyen talál helyet magának. Ahogy leírtam, György Péter könyve ilyen. Kell 
hozzá figyelem, kíváncsiság, együttgondolkodás ugyanúgy, mint az ellenmon-
dások felfejtésének szabadsága. Ő, aki sok esetben kérlelhetetlen kritikus, 
érteni fogja, hogy nem kerülheti el, hogy ezt rajta is számon kérjék. Minden 
körülmények között. A könyv erős, fontos és szerethető. A végén mégis bosz-
szantó. De egy laza sasszéval semmiképp nem megkerülhető — márcsak a 
tárgy súlya miatt sem. Egy új múzeumtudományi sorozat: ünnep. A kritika 
mégsem ünneprontás. És nem gorombaság. A „problematikus” ez esetben  
sem a „szar” eufemisztikus kifejezése. Csupán a tárgyilagosság és a kritikai 
gondolkodás helyrebillentése. 

problémát, mert a fogalmi keret szervesen köti egybe az írásokat. A tágabb 
összefüggések és a közelnézetből létrehozott olvasatok váltakozása pedig épp 
a múzeumok és a kiállítások értelmezési sokféleségét mutatja. A választott 
beszédmódok rétegzettsége élvezhetővé és fogyaszthatóvá teszik a mennyi-
ségre is jelentős tanulmánykötetet. Kimunkált fogalmi keretre épített komplex 
elemzések (Museumsinsel-tanulmányok), intellektuális archeológia (Akropo-
lisz), műelemző mikrotanulmányok (Rügen Insel Prora üdülőtelep, restitúciós 
példák) és szinte útleírásként olvasható múzeumi és városi séták (Prora, 
Drezda, Linz) szerepelnek együtt a kötetben. Nem tagadom, hogy a berlini 
példák egy kötetbe szerkesztése töltött el a legnagyobb olvasói lelkesedéssel, 
melyekben roppant erővel kapcsolódik össze a politikai kontextus, a múzeum-
történet, a múzeumépítészet, a gyűjteményfilozófia és a prezentációs techni-
kák és eljárások szegmense — egy majdnem kétszáz éves történet részeként, 
egészen a máig. A kötet olvasása közben pedig magam is meglepődtem azon, 
mennyire berántott olvasóként az Új Akropolisz Múzeumról szóló tanulmány 
újraolvasása: a két kulturális világ egymásmelletisége, a pszichológiai realitás, 
a vizuális séma, a mítosz és az ikon illesztése, a vita „tériesítésének” szöveges 
megragadása, és az elemzés olyan részletekre való kitekintése is, mint a gipsz-
öntvények öntési csonkjai, és ezek értelmezési lehetőségei. A szöveg kötet 
középpontja, kreatív képhasználata pedig teljesen új olvasatot hozott létre 
az eredeti megjelenéshez képest. Valójában ezek azok az olvasói tapasztala-
tok, amelyek megerősítenek abban, hogy egyszer már megjelent tanulmányok 
kötetbe szerkesztése nem teljesen reménytelen vállalkozás, hogy készülhet 
olyan könyvmozaik, ami új és más olvasatok és gondolatok megszületését 
eredményezhetik. Nem pusztán az újraolvasás által. 

Azt pedig készségesen elismerem, hogy mindig lenyűgöz György Péter kész-
sége a komplex jelenségek nyelvi megragadására: ahogy gondolatait — külö-
nösen esszéistaként — beleírja a nyelvbe, ahogy nyelvileg visszatürközteti azt, 
ami eredetileg a térben vizuálisan és intellektuálisan kapcsolódik egybe; és 
ahogy leírja, ma már nem pusztán a jelenségek magyarázata, hanem a „lágy 


