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egészen biztosan 
a múzeumok is 
felelősek, hogy 
nem tudják jól 

megmutatni az 
aranyfedezetüket 

jelentő gyűjteményt, 
a felhalmozott 

gyűjteményi tudást, 
a gyűjteményben 

végzett mindennapi 
és intellektuális 
munkát, ezek az 

eredmények csak 
kitüntetett, ünnepi 

alkalmakon válnak 
láthatóvá

F R A ZO N  Z S Ó F I A
KU TATÁ S  É S  K R I T I K A I  M Ű V E LT S É G 

¶A múzeumi munkában a kutatás látszólag a színfalak mögött 
zajlik, mégis sokkal inkább látható, mint az akadémiai szfé
ra más területein. Ez a helyzet abból adódik, hogy a múzeum 
legerősebb médiuma, a kiállítás nyilvános alkotás, amelybe 
a múzeumhasználók beléphetnek, vagy – ha erre a múzeum 
teret és lehetőséget teremt – akár maguk is alakíthatják azt. 
A színfalak mögötti munka láthatósága, esetleges nyitottsága 
és alakíthatósága társadalmi és művészeti múzeumi közeg
ben egyaránt működik, és kiterjeszthető más szakágak irá
nyába is. 

gyűjteményi kutAtás, kurátori kutAtás 

¶ A múzeumi kutatások alapkaraktere, hogy múzeumi gyűjtemé
nyen alapulnak, felhalmozott tárgyakat és tudást vizsgálnak, 
gondolnak és rendeznek újra, az ebből nyerhető tudások ad
ják e kutatások lényegét és alapját. A művelt közbeszédben 
és kultúrafogyasztásban a múzeum azonban sokkal inkább 
látszik kiállítóhelynek, mint a tudást évszázadok alatt felhal
mozó gyűjteménynek. Ebben egészen biztosan a múzeumok 
is felelősek, hogy nem tudják jól megmutatni az aranyfede
zetüket jelentő gyűjteményt, a felhalmozott gyűjteményi tu
dást, a gyűjteményben végzett mindennapi és intellektuális 
munkát. Ezek az eredmények csak kitüntetett, ünnepi alkal
makon válnak láthatóvá: például kiállítások eseményszerű 
terében és az ehhez kapcsolódó nyomtatott kiadványokban. 
Ha a transzparenssé és nyitottá tett kutatás eszméje, az erről 
kialakított gondolkodás és beszéd beépül a múzeumi mun
kába (akár az erre kialakított múzeumi műfajok segítségé
vel), akkor ez rétegzettebbé, egyben izgalmasabbá teheti a 
múzeumhasználók számára is a múzeumot, érzékelhetőbbé 
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múzeumi közhely, 
hogy nem születik 

minden kutatói kér-
désből önálló kiál-

lítás, publikáció, to-
vábbá egy kutató 

– ideális esetben – 
egyszerre több kér-
désre is választ ke-

res munkájával,  
és ezek nem mindig 

kerülnek át a mú-
zeum látható szeg-

menseibe, hanem 
megmaradnak  

a múzeum belső  
kutató labora-

tóriumában

a gyűjteményt, láthatóbbá a kutatót és a muzeológust, továb
bá dialogikusabbá az e szférák közötti kapcsolatot. 

¶ A múzeum a gyűjtés, archiválás, megőrzés és megmutatás esz
méjére épül, alapja az archívum és a gyűjtemény, ebből egyene
sen következik, hogy a kutatás helye is elsősorban az archívum 
és a gyűjtemény, amely kiterjeszthető az adott szaktudomány 
által meghatározott külső terepekre is. A gyűjteményben az 
egyes tárgyak, tárgycsoportok olyan egymással összefüggő 
vagy összefüggésbe hozható ágensek, amelyek között a kap
csolatot elsősorban (de nem kizárólagosan) a kutató tudása és 
felkészültsége teremti meg. Ha ez a kutatói tevékenység nem 
kapcsolódik közvetlenül kiállításhoz, akkor ez a munka a mú
zeumhasználók számára nagyrészt láthatatlan. Holott múze
umi közhely, hogy nem születik minden kutatói kérdésből ön
álló kiállítás, publikáció, továbbá egy kutató – ideális esetben 
– egyszerre több kérdésre is választ keres munkájával, és ezek 
nem mindig kerülnek át a múzeum látható szegmenseibe, ha
nem megmaradnak a múzeum belső kutatólaboratóriumá
ban. Olyan esetek és példák, amelyek például segíthetik újabb 
kérdések és irányok megfogalmazását, a tudástár kereteinek 
bővítését. Az egyik megközelítés nem jobb a másiknál. A lát
hatatlan nem rossz, a látható nem jobb, ezek mintázata és össz
hangja adja ki azt a tudást, amely a tudományos intézmény
ként működő múzeumok karakterét és erejét adja.

¶ A gyűjteményi feltáró kutatás és az elsősorban kurátori feladat
ként megjelenő (múzeumi) kiállítási munkához kapcsolódó 
kutatások azonban gyakran egyáltalán nem választhatók 
el egymástól. A hétköznapi tapasztalatok mégis azt mutat
ják, érdemes újra és újra hangsúlyozni, hogy a múzeumi ku
tatómunka mint átgondolt múzeumi tudományos stratégia 

Nem születik minden kutatói kérdésből önálló kiállítás, 
publikáció, továbbá egy kutató – ideális esetben – egyszerre 
több kérdésre is választ keres munkájával, és ezek nem 
mindig kerülnek át a múzeum látható szegmenseibe, hanem 
megmaradnak a múzeum belső kutatólaboratóriumában.
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provokatív formái 
is ismertek (mint 

például egy nyitott 
vitrinben üldögélő 

kurátor vagy 
kutató, aki mint 
„beszélő tárgy” 
közvetlenül ad 

választ a látogatók 
műtárgyakra 

vonatkozó 
kérdéseire)

nyitott formaként 
térben és időben 

tárja fel és engedi 
be a múzeumhasz-

nálókat a múzeumi 
kutatás intellektuá-

lis, rendszerező,  
a tudásokat és  

a gyűjteményt ala-
kító múzeum-

tudományi tevé-
kenységébe

nemcsak kiállítások rendezéséhez, oktatáshoz és képzés
hez kapcsolódik, hanem például a gyűjtemények ellenőrzé
sét, számbavételét, áttekintését jelentő kötelező revízióhoz,  
a gyűjtemények fejlesztését szolgáló gyarapításhoz és terep
kutatáshoz egyaránt.

¶ A gyűjteményi kutatás és a kurátori kutatás elválasztása tehát 
egyszerre lehetséges és lehetetlen eljárás, a közbeszéd szint
jén mégis érdemes hangsúlyozni e kutatási módszerek eltérő 
lehetőségeit, kereteit és az eredmények láthatóságát. 

kutAtás A kiállításon 

¶ A múzeumi kutatómunka láthatatlan rétegeinek láthatóvá té
tele viszont már évtizedek óta megjelenik a kiállítási gyakor
latban is. Ennek provokatív formái is ismertek (mint példá
ul egy nyitott vitrinben üldögélő kurátor vagy kutató, aki 
mint „beszélő tárgy” közvetlenül ad választ a látogatók mű
tárgyakra vonatkozó kérdéseire), de ennél általánosabb mód
szer, amikor az archiválás, leltározás, raktározás jelenik meg 
a látogatók számára a kiállítás terében (a kiállítótérben dol
gozó kutatók, restaurátorok). Ebbe az irányba mutat a gyűj
teményi tárgyak, gyűjteményegységek látványraktárba, ta
nulmányi tárba rendezése, láthatóvá, hozzáférhetővé tétele 
is, amely azzal az illúzióval szolgál, hogy feltárja, megmutat
ja, könnyen kutathatóvá teszi az intézmény saját belső rend
szerét. Míg az inside out megközelítések elsősorban a minden
napi rutint és a műhelytitkokat mutatják meg, beengednek a 
kulisszák mögé, addig például az úgynevezett research exhi-
bition egy olyan műfaji megoldás, amely nemcsak a kutató
munka szerepét hangsúlyozza és mutatja meg a kiállítótér
ben, hanem nyitott formaként térben és időben tárja fel és 
engedi be a múzeumhasználókat a múzeumi kutatás intel
lektuális, rendszerező, a tudásokat és a gyűjteményt alakító 
múzeumtudományi tevékenységébe. A research exhibition 
gyakran kapcsolódik részvételi és együttműködési gyakor
latokhoz, de nem elválaszthatatlanul. Ami viszont általá
nos jellemzője, hogy alapkaraktere a befejezetlenség, a kérdő 



















hangsúly és a nyitott forma, a legizgalmasabb eredménye pe
dig épp a nyitvatartása közbeni változás, az út, amit a nyitás 
és a zárás között megtesz, majd a munka folytatásának kije
lölése. A research exhibition tehát a kutatási folyamat egy ál
lomása, annak fontos epizódja, tudományos és kutatói kísér
let, amelyben a kutató a kiállítótérben megosztja azt a tudást 
és anyagot, amellyel még maga is dolgozik, vállalja a bizony
talanságot, a befejezetlenséget, emellett kíváncsi a nézők re
akcióira, kommentárjaira (hiszen mi másért helyezné el egy 
kiállítótérben), a kiállítás mint folyamat pedig érdemben vál
toztathat a munka irányán, újabb kérdéseket és észrevétele
ket illeszthet a kutatásba, új és más reflexiók és nézőpontok 
illesztését is vállalja és inspirálónak tartja. 

¶ Kutatás a múzeumban, a kutatás a kiállításban tehát létrehoz
hat önálló műfajokat, fogalmakat, tudományos beszédmódo
kat, olyanokat, amelyek a múzeumi tevékenység sajátjai lesz
nek, egyben tágítják a tudományos kutatás tereit, láthatóvá és 
hozzáférhetővé teszik a tudást szélesebb közönség számára is, 
ezzel izgalmas átjárást hozhatnak létre a tudományos/akadé
miai tudás és a mindennapi, tapasztalati tudás eltérő regiszte
rei között. Ezen átjárások megteremtésében pedig a mú zeum 
kiváló terepnek mutatkozik.      

kurátori/tudományos kutAtás 
és művészi kutAtás 

¶ A deponálás és az exponálás múzeumi közegében a kutatói kér
dések, a források, a terep, az interpretáció, az eredmények el
rendezése egyaránt fontos eljárások, amelyben egymástól 
nagyon eltérő kutatói intenciók érvényesülhetnek. Ebben a 
folyamatban válhat egy műalkotás vagy egy hétköznapi tárgy 

a research 
exhibition 

tehát a kutatási 
folyamat egy 

állomása, annak 
fontos epizódja, 

tudományos  
és kutatói kísérlet, 
amelyben a kutató 

a kiállítótérben 
megosztja azt  

a tudást és anyagot, 
amellyel még maga 

is dolgozik

tágítják  
a tudományos 
kutatás tereit, 

láthatóvá  
és hozzáférhetővé 

teszik a tudást 
szélesebb közönség 

számára is

80

A láthatatlan nem rossz, a látható nem jobb,  
ezek mintázata és összhangja adja ki azt 
a tudást, amely a tudományos intézményként 
működő múzeumok karakterét és erejét adja.
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a művészet, az alko-
tás és a kutatás  

összekapcsolódása 
nem új keletű gya-

korlat, akár  
Leonardo da Vinci  
életművéig is visz-

szavezethetjük,  
de mint művésze-

ti kritikai gyakorlat 
a társadalomtudo-

mányok és a kriti-
kai művészet ’68 

utáni időszakához 
köthető

a művészi kutatás 
és a tudományos 

kutatás céljai nem 
feltétlenül egyezők

intellektuális kalanddá, megfejtendő vagy megfejthető tör
ténetté. Mára egyre inkább érzékelhető, hogy ez interdisz
ciplináris munka – különösen a társadalmi és a művészeti 
múzeumok közegében, kortárs tárgyak és kortárs alkotások 
értelmezésében vagy akár létrehozásában. 

¶ A múzeumban végzett, valamely diszciplínához kapcsolódó 
tudományos kutatás esetében erősebben és módszeresebben 
érvényesülnek az adott tudományszak módszertani keretei és 
lehetőségei, mint például a terepmunka, az anyagvizsgálat,  
a történeti források összehasonlító elemzése stb. Viszont a 
tárgyakra, forrásokra és jelenségekre irányuló kutatás igénye 
és lehetősége a művészeti munka, az önálló alkotás létrehozá
sának folyamatában is gyakran megjelenik mint alkotói am
bíció, mint az alkotás előzménye vagy módszere. A művészet, 
az alkotás és a kutatás összekapcsolódása nem új keletű gya
korlat, akár Leonardo da Vinci életművéig is visszavezethet
jük, de mint művészeti kritikai gyakorlat a társadalomtudo
mányok és a kritikai művészet ’68 utáni időszakához köthető. 
Ezt követően erősebben hatottak egymásra a társadalomtu
dományi és művészi megközelítések, egyre több társadalmi 
problémára született művészi válasz, a művekkel együtt pe
dig a galériaterekbe, a múzeumok kiállítótereibe és gyűjtemé
nyekbe is átkerültek művészi kutatásokból származó, gyak
ran nagyon eltérő megoldások és válaszok. 

¶ A művészi munka, a művészi kutatások interdiszciplináris 
beágyazottsága, a tudományos kutatás és a művészi tevé
kenység közeledése, a művészi gondolkodás mint kutatás 
nemcsak az egyes alkotások, alkotók gyakorlatának felpezsdí
tésére vagy új alapokra helyezésére vált alkalmassá, hanem a 
módszerek és a megközelítések kreatív és konstruktív kevere
désével is jártak. Viszont a művészi kutatás és a tudományos 
kutatás céljai nem feltétlenül egyezők. Míg a tudományos ku
tatásban a kutató valamely szakterület vagy egymással ösz
szefüggésbe hozható szakterületek módszertani eszközeivel 
vizsgál és elemez tárgyakat, terepeket és jelenségeket, eb
ből hoz létre kérdéseket, válaszokat és értelmezéseket, fogal
maz meg következtetéseket, addig a művészi kutatás lénye
gesen szabadabban kezeli a módszertant, a teóriát. Ez azért 

81











86

lehetséges, mert nem ez az elsődleges módszere és célja, hogy 
módszertant vagy teóriát hozzon létre, hanem egy alkotást, 
amely speciális tudáson alapul, kognitív és művészi eszkö
zöket és intenciókat egyaránt mozgat, majd mindezt egy vá
lasztott alkotási forma / műfaj kereteire fordítja. Ez az alko
tás nem ad feltétlenül megoldást, hanem egy művészi kérdést  
és alkotást tesz láthatóvá.  

¶ Ezek a célok abban az esetben is különböznek egymástól, ha 
első látásra nem, alig vagy nehezen választhatók el egymás
tól a tudományos és a művészi kutatás gyakorlatai. A művészi 
intenció, a fikció, a kritika, a kontextusteremtés, az értelem
adás, az érzelmek és az alkotás mint megoldás olyan eltérése
ket eredményeznek, amelyek a kritikai szellem és gondolko
dásmód mellett is teljesen más kutatói közeget teremtenek  
a tudomány és a művészi alkotás számára. 

¶ Ami viszont izgalmas ezekben a közegekben, amikor találkoz
nak egymással, párbeszédbe, vitába, kommentárba bonyolód
nak, a nézőket pedig arra tanítják, hogy elfogadják és meg
értsék a nézőpontok különbségét, a különbségekben rejlő 
lehetőség erejét. A múzeum pedig olyan közeget teremthet 
e párbeszédek számára, amely egyszerre tudja megmozgat
ni a tudományos és a művészeti kutatás terepét, a felhalmo
zott gyűjteményi tudást ugyanúgy, mint az erre adott kortárs 
reflexiókat.

¶ A kutatás mint misszió, mint munka, mint alaptevékenység te
hát minden részletében áthatja a múzeumok világát, a mú
zeumról, az archívumról és a gyűjteményről való gondolko
dás idejét és terét. A kutatás és az erről kialakított közérthető 
beszéd pedig jól integrálható a múzeumi kritikai műveltség 
mindennapi tapasztalatai közé. 

A múzeum pedig olyan közeget teremthet  
e párbeszédek számára, amely egyszerre tudja 
megmozgatni a tudományos és a művészeti 
kutatás terepét, a felhalmozott gyűjteményi tudást 
ugyanúgy, mint az erre adott kortárs reflexiókat.





(Önidézet) John Steinbeck ironikus szavai egy Myron Davis fényképezte fürdőző  
Capaportréval és Susana Fortes Robert Capára várva című könyvével találkoztak 
a Nemzeti Múzeumban és alkottak együtt jelentéshordozó installációt – és fotogén 
olvasókuckót – a Robert Capa / A Játékos című kiállításon (2013)
Fotó: Kardos Judit / MNM 


