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Gyökerek és szárnyak

z idei mú ze um igaz ga tói ér te kez let a kul túr po-
li ti ka ál tal Al fa-terv né ven meg hir de tett mo der-
ni zá ci ós prog ram ed dig el ért és a kö zel jö vő ben 
(el)várható ered mé nye it jár ta kö rül. 
 Már a hely szín ki vá lasz tá sa is – a Mil le ná ris mű-
em lék gyár csar no ka – a kon fe ren ci át szer ve ző 
Or szá gos Mű sza ki Mú ze um té má ra és szim bó lu-
mok ra va ló fo gé kony sá gát di csér te. A nagy le ve-
gő jű, erő tel jes tér ben el hang zott ha tá ro zott gon-
do lat me ne tek és ener gi kus aján lá sok szé le sebb 
kö rű köz zé té tel re ér de me sek. Ezért gon dol ta a 
há rom mú ze u mi pe ri o di ka szer kesztőbizottsága 
úgy, hogy szub jek tív vá lo ga tás ban osz to zik a ren-
dez vény hi ány és a mo der ni zá ció fo gal mak kal leg-
in kább ki fe jez he tő tar tal mán. 
Fo lyó ira tunk az előb bit vá lasz tot ta té má já ul, két 
egy más tól tel je sen kü lön bö ző elő adás és elő adó 
meg je le ní té sé vel. Egyi kük kí vül ál ló ként fo gal maz 
meg talán nem annyira új sze rű, de kétségkívül 
fontos és lényeges meg ál la pí tá so kat ak tu á lis ba-
ja ink ról. Má si kuk, több év ti ze des mu ze o ló gu si 
múlt tal a há ta mö gött, ka ra kán elem zés sel jut el 
a fi nan szí ro zás las sú és túl ad mi niszt rált, he lyen-
ként ne he zen ért he tő és ér tel mez he tő, a me gyei 
in téz mé nyek szá má ra olykor hát rá nyos gya kor-
la tá hoz. Ez az a pont, ahol ta lál ko zik a ver seny - 
és a köz szfé ra egy-egy ve ze tő be osz tá sú kép vi-
selő jé nek mon da ni va lója. Bo  ros And rás az elő- 
i rány zat ok ké se del mes meg ér ke zé sé ben rej lő ve -
szé lyek re (ki szá mít ha tat lan ság, meg ala po zat lan ter-
ve zés, ke vés bé ered mé nyes fel hasz ná lás), míg Pe-
tercsák Ti va dar a szín há za ké hoz ha son ló több-
szin tű tá mo ga tá si rend szer elő nye i re hív ja fel a 
fi gyel met. 
És mi az, ami még sze rin tük (és sze rin tünk is) 
hi ány zik? A hu mán  erő for rás, a fi a ta lok és a kö-
zép ge ne rá ció, a tár gyi esz kö zök, a mél tó mun-
ka kö rül mé nyek, a fo lya ma tos fenn tar tói oda-

 fi gye lés, na és a nor ma tí va. Kér dés, hogy a mo-
der ni zá ció hang za tos jel sza vai, jó szán dé kú cél-
jai és nem utol sósor ban rég nem lá tott anya gi 
erő for rá sai ele gen dő ek-e ah hoz, hogy a tag lalt 
hi á nyos sá gok eny hí té sé vel a na pi mun ka vég zést 
ösz tö nöz zék, a mu ze o ló gusi köz ér ze tet ja vít sák, 
és leg fő kép pen – Goe the örök  ér vé nyű böl cses-
ségé re utal va – gyö ke re ket és szár nya kat ad ja nak 
a mú ze u mok ba be té rő fia tal nem ze dék nek. 

B. Var ga Ju dit

A
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A Mú ze u mi Köz le mé nyek 2004. évi szá má ban 
a re giszt rá ci ó val és a nor ma tí vák kal kap cso la-
to san több vi ta cikk je lent meg, ezek kö zül az 
egyik hoz zá szó lást kí vá nom ki egé szí te ni.
Cse ri Mik lós az 1997. évi CXL. tör vény – som-
más, de töb bek vé le mé nyét ki fe je ző – mi nő sí té-
sét kö ve tő en hi á nyol ja, hogy a tör vény vég re haj-
tá sa ként mi nisz te ri ren de le tek meg al ko tá sá nak 
„so ka sá ga” ma radt el az élet be lép te tés óta el telt 
– pon to sí ta nék – hat év alatt. (A tör vény 1998. 
ja nu ár 1-jén lé pett ha tály ba.)
A tör vény 100. §-a össze sen ti zen két kor mány- 
és hu szon öt mi nisz te ri ren de let ké szí té sé re ad 
fel ha tal ma zást a mú ze u mok, könyv tá rak és köz-
mű ve lő dé si in téz mé nyek összes sé gé re vo nat ko-
zó an, il let ve ezek kö zött hét olyan ren de let van, 
amely a sza bá lyo zást össze von ja a há rom te rü-
le ten.
A köz gyűj te mé nyek kel kap cso la tos és a volt fő-
osz tály fel adat kö ré be so rolt kor mány ren de le-
tek kö zül mind össze ket tő nem ké szült el, de 
még e ket tő kö zül is vi ta tott volt, hogy mennyi-
ben köz gyűj te mé nyi fel adat a mű ke res ke de lem-
mel kap cso la tos kér dé sek ren de zé sé nek elő ter-
jesz té se.
2000-ben je lent meg a mu ze á lis in téz mé nyek lá to-
ga tó it meg il le tő ked vez mé nyek ről szó ló ren de let 
(194/2000. [XI. 24.] szá mú kor mány ren de let), 
és a rá kö vet ke ző év ben a mu ze á lis in téz mé nyek-
ben foly tat ha tó ku ta tá sok sza bá lyo zá sát egy be fo-
gó má sik (47/2001. [III. 27.] szá mú) kor mány-
ren de let.
A töb bi fel ha tal ma zás a könyv tá ra kat érin tet te, 
és ezek egy ki vé tel lel el is ké szül tek.
A mi nisz te ri ren de le tek kö rül a fel ha tal ma zás 
sor rend jé ben a mú ze u mok ra vo nat ko zott és el-
ké szült:
– a kul tu rá lis ja vak vé det té nyil vá ní tá sá nak rész le-

tes sza bá lyai (3/2002. [II. 15.] szá mú NKÖM-
rendelet);

– a kul tu rá lis ja vak ki vi te li en ge dé lye zé sé nek 
rész le tes sza bá lyai (17/2001. [X. 18.] szá mú 
NKÖM-rendelet);

– a ré gé sze ti le lő he lyek fel tá rá sá nak, il let ve a 
ré gé sze ti le lő hely, le let meg ta lá ló já nak anya gi 
el is me ré sé nek rész le tes sza bá lyai (18/2001. 
[X. 18.] szá mú NKÖM-rendelet);

– a mu ze á lis in téz mé nyek nyil ván tar tá si szabály-
za ta (20/2002. [X. 4.] szá mú NKÖM-rende-
let);

– a to vább kép zés rend sze rét és kö ve tel mé nye it 
a kul tu rá lis szak em be rek szer ve zett kép zé si rend - 
sze ré ről, kö ve tel mé nye i ről és a kép zés fi -
nanszíro zá sá ról al ko tott 1/2000. (I. 14.) szá mú 
NKÖM-rendelet tar tal maz za (mó do sít va a 
12/2002. [IV. 3.] NKÖM-rendeletben);

– a könyv tá ri, köz mű ve lő dé si, mú ze u mi, le vél-
tá ri szak ér tői név jegy zé ket a kul tu rá lis szak ér-
tők mű kö dé sé nek en ge dé lye zé sé ről és a szak-
ér tői név jegy zék ve ze té sé ről szó ló ren de let tar-
tal maz za (18/2000. [XII. 18.] szá mú NKÖM-
rendelet);

– a mu ze á lis in téz mé nyek ben fog lal koz ta tot tak 
mun ka kö re i nek be töl té sé hez szük sé ges ké pe-
sí té si fel té te le ket, il let ve az e fel té te lek aló li fel-
men tés re vo nat ko zó sza bá lyo kat tar tal ma zó 
ren de let 2002-ben szü le tett meg (11/2002. 
[IV. 13.] szá mú NKÖM-rendelet).

A mu ze á lis in téz mé nyek re vo nat ko zó szak fel-
ügye let rend jé ről szó ló mi nisz te ri ren de let 1999-
ben ké szült el, és a meg bí zá so kat 2000-ben hagy-
ta jó vá a mi nisz ter (20/1999. [XII. 26.] szá mú 
NKÖM-rendelet).
Az idő köz ben, 2001-ben meg je lent, a kul tu rá lis 
örök ség vé del mé ről szó ló 2001. évi LXIV. tör-
vény (ki hir det ve 2001. VII. 10-én) szá mos te rü-
le ten mó do sí tot ta nem csak az elő ző tör vényt, 
de a fel ha tal ma zá so kat is.
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A két tör vény kö zöt ti há rom évet fo lya ma tos 
jog sza bály-mó do sí tá si és tör vény-elő ké szí té si mun-
ka jel le mez te, így a mú ze u mok szak mai nor ma-
tí váit és a ha son ló an fon tos ügy ren di sza bály-
za tot nem si ke rült elő ké szí te ni. Ugyan ak kor a 
je len leg fo lyó vi ta is azt bi zo nyít ja, hogy a szak-
mai nor ma tí va szük sé ges sé ge, il let ve vár ha tó ha-
tá sa az in téz mé nyek mű kö dő ké pes sé gé re, il let ve 
azok fenn tart ha tó sá gá ra egy ál ta lán nem egy ér-
tel mű.
Et től füg get le nül a mú ze u mi szak ma fi gyel mé-
be aján lom a 10/2002. (IV. 13.) szá mú NKÖM-
rendeletet, amely a köz le vél tá rak és a nyil vá nos
ma gán le vél tá rak te vé keny sé gé vel össze füg gő szak - 
mai kö ve tel mé nye ket fog lal ja össze, meg íté lé-
sem sze rint jó mód szer ta ni pél dát nyújt va a társ-
köz gyűj te mé nyek nek is.
Még há rom meg jegy zé sem len ne Cse ri Mik lós 
hoz zá szó lá sá hoz. A mű kö dé si en ge dé lyek fe lül-
vizs gá la ta a szak mai fő osz tály irá nyí tá sá val meg-
kez dő dött, és ez nyil ván el ve zet az en ge dé lyek 
ki adá sá nak sza bá lyo zá sá hoz és a mú ze u mi név, 
cím, rang jog sza bá lyi „le vé dé sé hez”. A „stra té-
gia” ki fe je zés le het, hogy nem elég gé „ked velt” 
még, de a lé nye get te kint ve nem vi tat ha tó, hogy 
több olyan prog ram ki dol go zá sa kez dő dött meg, 
amely alap ja le het egy kö zép tá vú, eu ró pai kom-
pa ti bi li tá sú mú ze um po li ti kai kon cep ci ó nak. Vé-
gül, de nem utol só sor ban a pon to san fel so rolt 
jog sza bály ok kal sze ret ném elő se gí te ni az ugyan-
csak hi á nyolt jobb tá jé ko zó dást a még ha tá lyos 
tör vény al kal ma zá sa ér de ké ben.

 Kócziánné Szentpéteri Er zsé bet

Erzsébet Szentpéteri Kócziánné

The author reflects on Miklós Cseri’s article 
in which he describes the law on museums, li-
braries and public education (CXL/1997). He 
pointed out that several executive laws and reg-
ulations were to be made, to complete the law. 
Since 1998 most of the regulations have been 
passed, and even the law was modified in 2001. 
The author lists some of the regulations that 
were made in accordance with these laws and 
makes some other comments in connection 
with Mr. Cseri’s article.

Mű kö dé si en ge dé lyek és fe lül vizs gá la tuk, 
avagy „így csi nál juk mi”

Ér de kes nek és hasz nos nak tar tom azt az esz me-
cse rét, amely a Mú ze u mi Köz le mé nyek ha sáb-
ja in fo lyik a mú ze u mok mű kö dé sé nek sza bá-
lyo zá sá ról, en ge dé lye zé sük vagy re giszt rá ci ó juk 
le het sé ges mó do za ta i ról, kül föl di pél dák fel so-
ra koz ta tá sá val és elem zé sé vel. Őszin tén re mé-
lem, hogy e rö vid írás sal se gí te ni tu dok a ha zai 
sza bá lyo zás és a „hi va ta los” gya kor lat jobb meg-
is me ré sé ben, hogy az kor rekt mó don össze vet-
he tő le gyen a kö zölt kül föl di pél dák kal és a már 
meg je lent vé le mé nyek kel.
Ma gya ror szá gon je len leg a mu ze á lis in téz mé nyek-
ről, a nyil vá nos könyv tá ri el lá tás ról és a köz mű ve-
lő dés ről szó ló 1997. évi CXL. tör vény ren del ke-
zik a tör té ne lem so rán fel hal mo zott és meg őr zött 
kul tu rá lis ja vak vé del mé ről, tu do má nyos fel dol go-
zá sá ról és köz kinccsé té te lé ről. A meg őr zés ér de-
ké ben sza bá lyoz za az e ja vak kal kap cso la tos in téz-
mé nyek te vé keny sé gét, és meg ha tá roz za az ál lam, 
az ön kor mány zat ok és egyéb fenn tar tók fel ada-
tait, a szak mai és fi nan szí ro zá si alap el ve ket. A kul-
tu rá lis ja vak vé del mé nek tör vény ben meg ha tá ro-
zott cél ja it el ső sor ban a mu ze á lis in téz mé nyek 
hi va tot tak meg va ló sí ta ni.
Kul tu rá lis ja va kat – a ré gé sze ti le le tek ki vé te lé-
vel – bár ki bir to kol hat és gyűjt het. A mu ze á lis 
in téz mé nyek ben azon ban a fo ko zott vé de lem 
cél já ból a ki emelt ér té kek sza bá lyo zott, tör vé-
nyes ke re tek kö zött meg ha tá ro zott, muzeológiai
szem pon tú, tu do má nyos ala pú rend sze re zé se, 
tu do má nyos és köz mű ve lő dé si cé lú fel hasz ná-
lá sa tör té nik. Ezért mu ze á lis in téz mény ala pí tá-
sá ra, il let ve mu ze á lis in téz ménnyé nyil vá ní tás ra 
csak ak kor ke rül het sor, ha a szak mai (anya gi, 
tech ni kai) fel té te lek és ez zel a ki emelt ér té kek 
hosszú tá vú meg őr zé se és hoz zá fér he tő sé ge biz-
to sí tott. Ezt szol gál ja a mu ze á lis in téz ménnyé 
nyil vá ní tás kor kö te le ző en elő írt mű kö dé si en-
ge dély, ame lyet az il le té kes mi nisz ter ad ki, és 
amely nek be tar tá sát a szak mi nisz té ri um sa ját 
szak mai vizs gá la tai és a szak fel ügye let út ján el-
len őriz.
A mű kö dé si en ge dély – az zal, hogy az in téz-
mény leg fon to sabb meg ha tá ro zó ada tai kö zött 
a gyűj tő kör és a gyűj tő te rü let meg ne ve zé sét is 
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tar tal maz za – egy ben a szak mai te vé keny ség in-
téz mé nyek kö zöt ti el ha tá ro lá sát, il let ve össze-
han go lá sát is szol gál ja. Ez is egyik ele me azon 
erős sé günk nek, ame lyet a ma gyar or szá gi mú ze-
um ügy egy sé gé nek szok tunk ne vez ni, és amely-
re már a te rü let ko ráb bi sza bá lyo zá sa so rán is tö-
re ked tek. Az en ge dély tar tal maz za az in téz mény 
el ne ve zé sét, fenn tar tó ját, az ott nyil ván tar tás ba 
vett kul tu rá lis ja vak tu laj do no sát és a szak mai 
be so ro lást. A tu laj do nos ne ve sí té se rend kí vül fon-
tos, hi szen szi go rú jog sza bá lyi kö te-
le zett sé gek cím zett jé ről van 
szó, és a fenn tar tó nem 
min dig esik egy be 
az zal.
A mu ze á lis in téz-
mé nyek be so ro lá - 
suk sze rint hét szak -
mai ka te gó ri á ba ke- 
rül het nek, me lyek meg -
ál la pí tá sá nál a tu do má nyos 
és gyűj te mé nyi bá zis a ko ráb bi ak-
nál na gyobb hang súlyt kap. A be so ro lást, a szak-
 mai ka te gó ri á kat nem sza bad va la mi fé le rang sor-
ként fel fog ni, az egyes in téz mény tí pu sok nak más-
más fel ada ta ik van nak. El té rő en a ko ráb bi sza- 
bá lyo zás tól, a be so ro lás ki fe je zet ten szak mai 
szem pon tú, nem függ a fenn tar tó tól, tu laj do nos-
tól. Bár mely fenn tar tás ban, tu laj don ban mű kö-
dő in téz mény le het bár mi lyen szak mai be so ro lá-
sú. Ki vé telt je len te nek az or szá gos mú ze u mok,
ame lye ket tör vény, va gyis az or szág gyű lés ala pít, il-
let ve nyil vá nít az zá. Te hát szak mai be so ro lás alap-
ján hét fé le mu ze á lis in téz ményt kü lön böz te tünk 
meg: öt fé le mú ze u mot, va la mint köz ér de kű mu-
ze á lis gyűj te mé nye ket és ki ál lí tó he lye ket. A mú- 
ze u mok, a gyűj te mé nyek és a ki ál lí tó he lyek jo gi 
szem pon tú fo gal mi meg ha tá ro zá sa az 1997. évi 
CXL. tör vény ben tu do má nyos muzeológiai ala-
po kon és szé les szak mai kon szen zu son nyug szik, 
hi szen hét éves elő ké szí tő mun ka so rán, szak mai 
egyez te tő fó ru mo kon fo gal ma zó dott meg. Így el-
mond ha tó, hogy a meg fo gal ma zá sok mö gött rej-
lő tar tal mat, a szak mai kö ve tel mé nye ket a mú ze-
u mi szak ma ön ma ga szab ta meg (nem kí vül ről 
eről tet ték rá).
A mú ze um a kul tu rá lis ja vak tu do má nyo san 
rend sze re zett gyűj te mé nye i ből ál ló mu ze á lis in-

téz mény. Fel ada ta a kul tu rá lis ja vak meg ha tá-
ro zott anya gá nak fo lya ma tos gyűj té se, nyil ván-
tar tá sa, meg őr zé se és res ta u rá lá sa, tu do má nyos 
fel dol go zá sa és pub li ká lá sa, va la mint ki ál lí tá so-
kon és más mó don tör té nő be mu ta tá sa. A mú-
zeum ren del ke zik az e fel ada tok el lá tá sá hoz szük-
sé ges tár gyi és anya gi fel té te lek kel, meg fe le lő 
épü let tel, szak irá nyú fel ső fo kú vég zett sé gű al-
kal ma zot tak kal. A mú ze um el ne ve zést hi va ta lo-
san csak a tör vény alap ján mű kö dé si en ge déllyel 

ren del ke ző mú ze u mok hasz nál hat-
ják. A mú ze u mi be so ro lá sú 

in téz mé nyek kö zött a 
gyűj tő kör és a gyűj-

tő te rü let vo nat ko-
zá sá ban van nak el-
té ré sek, de a fent 
meg ha tá ro zot tak-

nak meg kell fe lel-
ni ük. Míg az or szá gos 

szak mú ze u mok, a te rü le -
ti és a te ma ti kus mú ze u mok bár -

mely tu laj don for má ban mű köd het nek, a me-
gyei mú ze u mok fenn tar tói a me gyei ön kor mány-
zat ok. A me gyei ön kor mány zat ok szá má ra a he-
lyi ön kor mány zat ok ról szó ló 1990. évi LXV. 
tör vény, va la mint a he lyi ön kor mány zatok és 
szer ve ik fel adat- és ha tás kö ré ről szü le tett 1991. 
évi XX. tör vény kö te le zett ség ként ír ja elő a kul-
tu rá lis ja vak („mu ze á lis em lé kek”) gyűj té sét – be-
le ért ve a ré gé sze ti le let men té sek és meg elő ző 
fel tá rá sok vég zé sét –, vé del mét, őr zé sét, tu do-
má nyos fel dol go zá sát és be mu ta tá sát. E kö te le-
ző fel ada ta el lá tá sá ról a me gye ön kor mány za ta 
mú ze u mi szer ve zet fenn tar tá sá val gon dos ko dik, 
amely nek irá nyí tó in téz mé nye a me gyei mú ze-
um. Fel ada ta a me gye te rü le tén – a szer ve zet 
ré sze ként vagy azon kí vül – mű kö dő mu ze á lis 
in téz mé nyek mun ká já nak össze han go lá sa, va la-
mint a közreműködés a Kul tu rá lis Örök ség vé-
del mi Hi va tal te rü le ti fel ada ta i nak el lá tá sá ban.
Ha a jog sza bály nyo mán a ha zai mú ze u mok fel-
ada ta it összes sé gé ben át gon dol juk, egy lo gi kus, 
szi go rú rend szer kör vo na la zó dik: az ál lam ál tal 
a mi nisz té ri u mok, il let ve a me gyei ön kor mány-
zat ok költ ség ve té sén ke resz tül fenn tar tott mú-
ze u mok köz pénz ből, kö te le ző en köz fel ada tot 
lát nak el, gyűj tő kö rük és gyűj tő te rü le tük ré vén 

A mu ze á lis in téz mé nyek 
be so ro lá suk sze rint hét szak mai ka te-

gó ri á ba ke rül het nek, me lyek meg ál la pí tá sá-
nál a tu do má nyos és gyűj te mé nyi bá zis a ko ráb-
bi ak nál na gyobb hang súlyt kap. A be so ro-

lást, a szak mai ka te gó ri á kat nem sza bad 
va la mi fé le rang sor ként fel fog ni 

(…) 
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le fe dik az összes mú ze u mi szak ágat és az or szág 
egész te rü le tét. A töb bi mu ze á lis in téz mény rész-
ben ezt a kö te le ző fel ada tot se gít el lát ni, a gyűj-
tést tel je seb bé ten ni, il let ve szí ne sí ti a mú ze u mi 
pa let tát.
A tör vény ál ta li szak mai be so ro lás mú ze u mo-
kat kö ve tő szint jén a köz ér de kű mu ze á lis gyűj-
te mé nyek áll nak. Gyűj te mé nyük olyan tu do má-
nyos vagy mű vé szi for rás ér té ket kép vi sel, hogy 
a „köz”, a tár sa da lom ér dek lő dé sé re tart hat szá-
mot, ezért a mi nisz ter a meg fe le-
lő fel té te lek (ren de zett ség, 
nyil ván tar tás, a gyűj te-
mény ál tal meg ha tá-
 ro zott szak em ber 
alkal ma zá sa, biz-
ton ság, anya gi for-
rá sok) biz to sí tá sa 
ese tén mű kö dé si en-
ge délyt ad szá muk ra. 
Ezek az in téz mé nyek fel-
té te lek hi á nyá ban nem tud ják 
– vagy nem is cél juk – a mú ze u mi alap funk ci ó kat 
egy sé ge sen és együtt el lát ni (pél dá ul csak egy fé-
le gyűj te ményt őriz nek, gyarapítanak, nincs res ta-
u rá tor mű hely, mű tárgy vé del mi szak em ber, adat-
tár, ku ta tó szol gá lat stb.). Ilye nek jel lem zően a 
te ma ti kus szak gyűj te mé nyek vagy az egy ház tör-
té ne ti gyűj te mé nyek.
A köz ér de kű mu ze á lis ki ál lí tó he lyek nem ren-
delkez nek je len tő sebb nagy sá gú, da rab szá mú 
ön ál ló gyűj te ménnyel, ál ta lá ban egy sze mély hez, 
ese mény hez, hely szín hez kö tő dő tár gya kat őriz-
nek és ál lí ta nak ki, anya gu kat alap ve tő en nem 
gya ra pít ják. Amennyi ben a gyűj te mény ren del-
ke zik mu ze á lis ér ték kel, a tár sa da lom szá má ra
meg őr zen dő, muzeológiai szem pont ból ren-
dezett, nyil ván tar tás ba vet ték, és a tu laj do nos, 
fenn tar tó biz to sí ta ni tud ja a hosszú tá vú meg-
őr zést és a szak sze rű be mu ta tást, a mi nisz ter 
en ge dé lyé vel jo go sult tá vá lik a kul tu rá lis ja vak 
(pél dául a ré gé sze ti le lő he lyek vagy je len tős épü-
le tek be ren de zé se ik kel együtt tör té nő) be mu ta-
tá sá ra. Köz ér de kű mu ze á lis ki ál lí tó he lyek jel lem-
ző en az em lék há zak, az em lék par kok, a ré gé sze ti 
par kok, a kas té lyok, a kú ri ák, a táj há zak és a ga-
lé ri ák. Ez a töb bi „ma gán ér de kű” gyűj te mény-
től, ke res ke del mi cé lú ga lé ri á tól meg kü lön böz-

te tő „köz ér de kű” jo gi ka te gó ria te szi le he tő vé 
a szó ban for gó in téz mé nyek nek, hogy – ál ta lá-
ban pá lyá za ti for má ban – ál la mi, köz pon ti költ-
ség ve té si tá mo ga tás ban ré sze sül je nek. Ál la mi 
for rá so kat kö te le ző en biz to sí ta ni kell. Ál la mi, 
költ ség ve té si tá mo ga tás csak a nyil ván tar tás ban 
sze rep lő mu ze á lis in téz mé nyek nek ad ha tó (lásd 
NKA, NKÖM, BM fe je ze ti for rá sai, cím zett és 
cél tá mo ga tá sok stb.). Ugyan ak kor a köz ér de kű 
mu ze á lis gyűj te mé nyek és ki ál lí tó he lyek anya gá-

nak ke ze lé sé re vo nat ko zó an is a 
mú ze u mok ra ér vé nyes elő-

írá so kat kell al kal maz-
ni, pél dá ul az ezen 

in téz mé nyek nyil-
vántar tá sa i ban sze-
rep lő tár gyak is 
kor lá to zot tan for-

 galom ké pe sek, cse -
ré hez, lel tá ri tör lés-

hez, kül föl di köl csön zés-
hez stb. a mi nisz ter en ge dé lye 

(is) szük sé ges. A mu ze á lis in téz mény szak mai 
be so ro lá sá tól füg gően a mi nisz ter a mű kö dé si 
en ge dély ki adá sát pénz ügyi biz to sí ték adá sá hoz 
köt he ti. El len tét ben a kül föl di pél dák kal ná lunk 
a jog sza bály ok nem csak az úgy ne ve zett nem ze-
ti vagy ál la mi in téz mé nyek re vo nat koz nak, ha-
nem min den mu ze á lis in téz mény re.
A mu ze á lis in téz mé nyek te hát rész ben kö te le-
ző (ál la mi, me gyei ön kor mány za ti), rész ben 
ön ként vál lalt (te le pü lé si, ala pít vá nyi, ma gán- 
stb.) fel ada tot lát nak el. A Ba lázs György ál tal is-
mer te tett – a mú ze u mok re giszt rá ci ó já ra vo nat-
kozó – külföldi pél dák hoz ké pest egy alap ve tő  
– sze rin tem po zi tív – kü lönb ség van a ma gyar 
rend szer ben: nem csak azt ha tá roz za meg jog-
sza bály, hogy mi lyen fel té te lek kel le het mú ze u-
mot mű köd tet ni, ha nem azt kö te le zett ség ként 
elő is ír ja a köz szfé ra szá má ra. A ma gyar mú ze-
u mi rend szer sok szí nű, de tisz ta, vi lá gos in téz-
mény rend szer. A sza bá lyo zás ban és a szak mai 
mű kö dés fel tét ele it il le tő en is el kü lö nül a töb bi 
kul tu rá lis in téz mény től, nem mű kö dik ha son ló 
nor mák sze rint, mint pél dá ul az ar bo ré tu mok 
vagy a pla ne tá ri u mok az Egye sült Ál la mok ban.
Jobb nak lá tom a mi rend sze rünk ben, hogy a 
szak mai és a jo gi fel té te lek azo no sak, ezért nem 

A  ma gyar mú ze u mi 
rend szer sok szí nű, de tisz ta, 

vi lá gos in téz mény rend szer. A sza bá lyo-
zás ban és a szak mai mű kö dés fel tét ele it il le-

tő en is el kü lö nül a töb bi kul tu rá lis in téz mény-
től, nem mű kö dik ha son ló nor mák sze rint, 

mint pél dá ul az ar bo ré tu mok … az 
Egye sült Ál la mok ban.
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mű köd tet ném pár hu za mo san az en ge dé lye zést 
és a re giszt rá ci ót. Át ven ni csak olyan rend szert 
ér de mes, amely jobb, szak sze rűbb, cél ra ve ze-
tőbb és be il leszt he tő a mi vi szo nya ink ba. Át ven-
ném pél dá ul – ha mú ze um igaz ga tó len nék – az 
angol–holland min tá ból a mú ze um tel jes te vé-
keny sé gé nek át te kin té sét és a jó nak bi zo nyult 
gya kor lat írá sos mú ze u mi stra té gi a ként va ló 
meg fo gal ma zá sát. Az NKÖM mint fenn tar tó – 
egyet ért ve az in téz mény ve ze tők kel – ezt kö ve tel-
mény ként meg fo gal maz ta, így az or szá gos mú-
ze u mok na gyobb ré sze má ra már ren del ke zik 
stra té gi ai ter vek kel. A mű kö dé si en ge dé lyek idő-
sza kon kén ti rend sze res fe lül vizs gá la tát is szük sé-
ges nek tar ta nám. Szin tén fon tos nak íté lem egy 
szak mai normatívarendszer meg fo gal ma zá sát és 
in téz mé nye sí té sét. Ez zel a ren de let tel még adós 
az NKÖM (és a szak ma). Meg jegy zem, hogy 
az egy ko ri Mű ve lő dé si és Köz ok ta tá si Mi nisz té-
ri um – hosszas szak mai vi ták után – 1989-ben 
szét kül dött az ak ko ri mú ze um fenn tar tó ta ná-
csok nak egy normatívarendszert aján lás ként. A 
mú ze u mi eti kai nor mák jog sza bá lyi meg erő sí té-
sét is tá mo gat nám. En nek nyo mai a je len le gi
ügy rend ben is meg ta lál ha tók, pél dá ul a mú zeu-
mi dol go zók szak mai ma gán te vé keny sé gé ről ren-
del ke ző rész ben.
A je len le gi ma gyar or szá gi mú ze u mi rend szer 
alap jai több mint fél év szá za do sak. A rend szer 
kor sze rű sí té se, a gaz da sá gi, tár sa dal mi vi szo nyok-
nak meg fe le lő ala kí tá sa idő ről idő re meg tör tént, 
leg utóbb 1997-ben, il let ve a ré gé szet te kin te té-
ben 2001-ben. A mű kö dé si en ge dé lyek vo nat-
ko zá sá ban az 1963-as tör vény ere jű ren de let hez 
ké pest vé le mé nyem sze rint si ke rült tisz tább kép- 
le tet fel ál lí ta ni a tu laj don sem le ges ség gel és a mú- 
ze u mi ka te gó ri ák fenn tar tók tól füg get len, szak-
 mai ala pú meg ha tá ro zá sá val. Az en ge dé lyez te té-
si el já rás is nagy já ból fél év szá za dos. Az 1997-es 
tör vény nyo mán – an nak meg fe lel tet ve – ter mé-
sze te sen felül kell vizs gál ni az összes mű kö dé si 
en ge délyt.
A ma gyar or szá gi mu ze á lis in téz mé nyek anya-
könyve, il let ve a sta tisz ti kai fel mé ré sek alap ján 
jelen leg Ma gya ror szá gon 840 en ge déllyel ren-
delke ző mu ze á lis in téz ményt tar tunk szá mon. 
Nem is mert azon ban, hogy eze ket me lyik új tör-
vé nyi ka te gó ri á ba le het so rol ni a mű kö dé si fel-

té te lek alap ján, és sok szor az sem, hogy mi lyen 
fenn tar tói vál to zá sok kö vet kez tek be. Per sze 
az adat vál to zá so kat a min den ko ri jog sza bály ok 
alap-ján je lez ni kel lett vol na a tu laj do no sok nak-
fenn tar tók nak, de saj nos azt nem min dig tet ték 
meg. Ezért a Mú ze u mi Fő osz tály mun ka ter vet 
dol go zott ki a mű kö dé si en ge dé lyek fe lül vizs gá-
lat ára, va la mint el ső lé pés ként a hoz zá tar to zó 
or szá gos mú ze u mok ala pí tó ok ira ta it újí tot ta meg. 
(Ala pí tó ok irat csak a köz pon ti, il let ve az ön kor-
mány za ti költ ség ve tés ből mű kö dő in téz mé nyek 
szá má ra kö te le ző.) A fe lül vizs gá la tot me gyén-
ként vé gez zük úgy, hogy elő ször a me gyei szer-
ve zet be tar to zó in téz mé nye ket te kint jük át. Ed-
dig há rom szer ve ze tet vizs gál tunk felül, há rom 
me gyé ben most fo lyik a mun ka. Ter mé sze te sen 
a terv sze rű en vég zett fe lül vizs gá lat okon kí vül, 
azok köz ben a más ok mi att fel me rült, sür gős 
mó do sí tá si ügye ket so ron kí vül in téz zük. A ta-
pasz ta la tok azt mu tat ják, hogy a tár gya lá sok, 
több for du lós hely szí ni egyez te té sek után több-
nyi re hely re le het ten ni a dol go kat. A mú ze u-
mok kal va ló egyez te té se ket kö ve tő en a fenn tar-
tó kat tá jé koz tat juk a mű kö dé si en ge dé lyek ben 
be kö vet ke ző eset le ges vál to zá sok ról, azok oka-
i ról, pél dá ul hogy va la mely ko ráb bi mú ze um 
mi ért ke rül het gyűj te mé nyi ka te gó ri á ba, vagy 
mi ért cél sze rű a to váb bi ak ban ki ál lí tó hely ként 
mű köd tet ni, il let ve hogy mi lyen fel té te le ket kel-
le ne tel je sí te ni ah hoz, hogy meg ma rad jon a je-
len le gi be so ro lás, vagy ép pen az adott eset ben 
cél sze rű át so ro lás meg tör tén hes sen. Ide ig le nes 
mű kö dé si en ge délyt ak kor szok tunk ki ad ni, ha 
esély van va la mely fel té tel tel je sí té sé re. Pél dá ul 
a Ko má rom-Esz ter gom Me gyei Ön kor mány zat 
in téz ke dé si ter vet fo ga dott el az egyes in téz mé-
nyek ben szük sé ges fel té te lek meg te rem té sé re, 
Pest me gye Ön kor mány za ta az ideig le nes mű kö-
dé si en ge dé lyek vég le ge sí té se ér de ké ben négy 
mu ze o ló gu si és két ki se gí tői stá tust biz to sí tott 
a mú ze u mi szer ve zet nek. Ez az ide ig le nes mű kö-
dé si en ge délyt al kal ma zó meg ol dás meg fe lel het 
a Ve res Lász ló hoz zá szó lá sá ban ja va solt mo ra tó-
ri um nak (ha nem is öt év re).
Új mű kö dé si en ge dé lyek ki adá sá nál ter mé sze-
te sen ma ra dék ta la nul pró bál juk ér vé nye sí te ni 
a jog sza bály ok ál tal elő ír ta kat. Té te les nor ma-
kö ve tel mé nyek hí ján a tör vé nyi ka te gó ri ák nál 
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meg fo gal ma zot ta kat for dít juk át a gya kor lat ra 
(az egyes ka te gó ri ák ra sza bott kö ve tel mé nye ket 
a tör vény meg ha tá roz za): a fel adat el lá tá sá hoz 
szük sé ges épü let, szak em be rek, költ ség ve tés, ki ál-
lí tás, lá to gat ha tó ság és per sze alap kö ve tel mény-
ként a gyűj te mé nyi anyag mu ze á lis (kul tu rá lis) 
ér té ke. Vizs gál juk pél dá ul az adott gyűj te mény 
jel le gé nek és a gyűj tő kör nek meg fe le lő fel ső fo-
kú vég zett sé gű szak em ber al kal ma zá sát, a fenn-
tar tó ál tal hi va ta lo san iga zolt költ ség ve tést, ki ál-
lí tó hely ese té ben köz mű ve lő dé si szak em ber al-
kal ma zá sát stb. Új mű kö dé si en ge dély ki adá sa-
kor min dig meg kér jük az adott me gyei mú ze um 
írá sos szak vé le mény ét, ame lyet rend sze rint hely-
szí ni vizs gá la tot kö ve tő en fo gal maz meg. Szük ség 
ese tén az or szá gos szak fel ügye let vagy spe ci á lis 
szak ér tő is vé le mé nye zi a gyűj te mé nyi anya got, 
a hely színt, a kö rül mé nye ket. Az új en ge dély ki-
adá sá hoz, meg lé vő mű kö dé si en ge dély mó do sí-
tá sá hoz, il let ve mu ze á lis in téz mény meg szün te té-
sé hez al kal ma zott for ma nyom tat ványt az 1997. 
évi tör vény ha tály ba lé pé se után mó do sí tot tuk,
a ben ne fog lalt kér dé se ket tel jes kö rű vé tet tük 
a szak mai mű kö dés fel tét ele it il le tő en, va la mint 
rész le tes út mu ta tó val és jog sza bá lyi hi vat ko zá-
sok kal lát tuk el. Az en ge dély ter mé sze te sen visz-
szavo ná sig ér vé nyes.
A je len le gi en ge dé lye zé si el já rást szá munk ra ne-
héz kes sé, az ügy fe lek szá má ra pe dig hosszú vá te-
szi a két he lyen – KÖH és NKÖM – tör té nő ügy-
in té zés, amit át me ne ti leg mi nisz té ri u mi ügy rend 
szint jén, majd vég leg mi nisz te ri ren de let for má já-
ban ren de zünk. Mind ez per sze csak az el já rás for-
mai ol da lát, nem a tar tal mi kér dé se ket érin ti.
Be fe je zé sül sa ját vé le mény ként azt fo gal maz nám 
meg, hogy a ma gyar mú ze u mi rend szer erős ha-
gyo má nyo kon ala pu ló, egy sé ges szak mai rend-
szer, amely nek jo gi sza bá lyo zá sa is szi go rú szak -
mai meg fon to lás sal tör tént. Min den kép pen ér - 
de mes át gon dol ni azt, hogy a gya kor lat ban, az 
in téz mény rend szer mű kö dé sé ben, az en ge dé lye-
zé si és fe lül vizs gá la ti el já rá sok ban mit kel le ne 
vál toz tat ni. A mú ze u mot nem tu do má nyos ér-
te lem ben kell új ra fo gal maz ni, mert an nak nem 
alap fel ada tai, ha nem a fel ada to kon lé vő hang-
súly ok vál toz nak idő ről idő re. E vál to zá sok nak 
kell meg fe lel ni úgy, hogy az alap fel ada tok kö zül 
az erő tel jes hang súly vál tá sok so rán sem mi ne sé-

rül jön. Ja vas lom, őriz zük meg azt, ami jó, eset leg 
jobb, al kal ma sabb is a mi vi szo nya ink közt, még 
eu ró pai össze ha son lí tás ban is, és bát ran vál toz tas-
sunk azon, ami nem jól mű kö dik. Ne fe lejt sük el, 
hogy bár a mú ze um ne vet a tör vény vé di, ran got 
csak az in téz mé nyek tud nak ki vív ni ma guk nak. 

Holport Ágnes

Licences and Their Revision – That is 

How We Do it....

Ágnes Holport

The article fits into the series of discussions on 
the operation, authorisation and regulations of 
museums, citing Hungarian and foreign exam-
ples as well. The author gives an outline of the 
Hungarian regulations and the practice of au-
thorising museums and museum-like organisa-
tions. Currently it is law CXL of 1997 on mu-
seums, libraries and public education that is 
applied in the case of cultural heritage and its 
preservation, protection, processing and presen-
tation, and also in the case of institutions that 
are involved in these activities. he main tasks 
and basic financial and professional principles 
are laid down. The public collections like muse-
ums are the primary institutions, restricted and 
also authorised by law, which deal with our ma-
terial and spiritual cultural heritage. As their aim 
is to preserve and utilise it in at present and in 
the future, the laws are rather strict, and each 
institution has to posses an authorisation or li-
cence to be able to function. They have to meet 
several criteria and requirements and the licenc-
es are regularly revised. The authorisation clear-
ly states the name, the scope of collection, the 
owners and shareholders, and its professional 
category, which is based on the type of collec-
tion and its field of activity. Professional require-
ments have been self-imposed by the museum 
world itself, and it is the Museum Department 
of the Ministry which is responsible for the issue 
and revision of museum authorisation.
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Mú ze u mok ma já li sa – ho gyan to vább?

A Mú ze u mi Köz le mé nyek 2004/1. szá má ban 
(5. p.) a szer kesz tő „pár be széd re, kö zös gon dol-
ko dás ra” hív ja a fo lyó irat ol va só tá bo rát a Mú -
ze u mok ma já li sa jö vő jét il le tő en. Ezt meg elő-
zően, má jus ele jén az NKÖM Mú ze u mi Fő-
osz tá lya rö vid kér dő ívet jut ta tott el a ren dez-
vé nyen részt vett in téz mé nyek hez. Ez a ket tős 
in dít ta tás bá to rít ar ra, hogy ne csu pán ar ról a 
lát szó lag egy sze rű gya kor la ti kér dés ről szól jak, 
hogy hol és mi kor le gyen a 2005-ben ti ze dik 
al ka lom mal (re mél he tő leg) meg ren de zés re ke-
rü lő ma já lis, ha nem ki csit ál ta lá no sab ban is 
meg kí sé rel jek né hány ta pasz ta la tot és ta nul sá-
got meg fo gal maz ni. Úgy ér zem, ezt azon a jo-
gon is meg te he tem, hogy 1998 és 2002 kö zött 
(te hát öt éven át) a Ma gyar Nem ze ti Mú ze um 
köz mű ve lő dé si fő osz tá lya ve ze tő je ként a ren-
dez vény egyik fe le lős szer ve ző je vol tam, az óta 
pe dig „Az év mú ze u ma” pá lyá zat prog ram fe le-
lő se ként vol tam-va gyok, fo lya ma tos kap cso lat-
ban a szer ve zést to vább ra is kéz ben tar tó egy-
ko ri kol lé gá im mal.

Mi kor?

Szá mom ra ez a leg egy sze rűb ben meg vá la szol ha-
tó kér dés. 2004-ben lé nye gé ben egyet len do log 
tet te – annyi ra, amennyi re – in do kolt tá, hogy 
má jus ele jén ke rült sor a ma já lis ra: ha zánk csat-
la ko zá sa az Eu ró pai Uni ó hoz. Egyéb ként az öt-
let meg szü le té sé től kezd ve nem volt két sé ges, 
hogy en nek a ren dez vény nek a Mú ze u mi Vi lág-
nap hoz (má jus 18.) kell szo ro san kap cso lód nia, 
hi szen a leg fon to sabb cél ja, hogy a tö meg kom-
mu ni ká ció és a tár sa da lom fi gyel mét a köz gyűj-
te mé nyi és köz mű ve lő dé si te vé keny ség sa já tos 
szim bi ó zi sát meg va ló sí tó in téz mé nyek re, a mú-
ze u mok ra irá nyít sa. Még pe dig rend sze re sen, is - 
mét lőd ve, könnyen és gyor san be azo no sít ha-

tó idő pont ban. A vá lasz te hát (to vább ra is): a 
má jus 18-ához leg kö ze lebb eső hét vé gén, ami 
2005-ben má jus 15–16-ára esik.

Hol?

Ez már kis sé ne he zebb kér dés nek tű nik. A kér-
dő ív ben fel vett mind két meg ol dás (a Ma gyar 
Nem ze ti Mú ze um és kör nyé ke – a Ma gyar Me-
ző gaz da sá gi Mú ze um és kör nyé ke) mel lett és el-
len le het ér ve ket fel so ra koz tat ni. Ma gam is ezt 
kí sér lem meg a vá lasz adás előtt.
Egyik ol dal ról fel tét le nül fi gye lem be kell ven-
ni, hogy a Mú ze u mok ma já li sa öt le te a Ma gyar 
Nem ze ti Mú ze um ban szü le tett meg 1996-ban. 
At tól kezd ve 2004 ki vé te lé vel min den esz ten dő-
ben a Mú ze um kert és a Nem ze ti Mú ze um volt 
a hely szín. Igaz, az elő ző év ben is ve szély be ke-
rült, hi szen a ter vek sze rint már ak kor el kez dő-
dött vol na a mély ga rázs épí té se a Mú ze um kert-
ben, il let ve vi lá gos volt, hogy a re konst ruk ció 
ke re té ben a fő lép cső rend be ho za ta la is el ke rül-
he tet len lesz. Tu do má som sze rint idén is csak 
azért ke rült új hely szín re a ren dez vény, mert 
úgy lát szott, má jus ele jé re már fel bont ják a fő-
lép csőt, amely egyéb ként kez det től fog va a szín-
pad ter mé sze tes né ző te rét al kot ta.
Ugyan ak kor fi gye lem be kell ven ni azt is, hogy is-
me re te im sze rint a Ma gyar Nem ze ti Mú ze um ve-
ze té se – az épü let re konst ruk ci ó já nak kö zel gő (?) 
be fe je zé sé vel – sze ret né vissza ál lí ta ni a Mú ze-
um kert ko ráb bi jel le gét, il let ve tör té ne ti park-
ká ala kí ta ni azt. Eb ben az eset ben két ség kí vül el-
lent mon dás ba ke rül het a tör té ne ti (emlék)park 
emel ke dett han gu la ta és vé dett jel le ge a tö me ge-
ket von zó és meg moz ga tó nagy ren dez vénnyel. 
Fel me rül het még a ma já lis „át te le pí té se” a Pol-
lack Mi hály tér re, ez vi szont – úgy vé lem – je-
len tő sen nö vel né a költ sé ge ket, és a je len le gi nél 
sok kal szer te ága zóbb szer ve zé si és en ge dé lyez te-
té si mun kát je len te ne a szer ve zők nek.

A múzeumi majálisról
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Évek óta gon dot je lent ezen fe lül a par ko lás meg-
ol dá sa (el ső sor ban a vi dék ről gép ko csi val ér ke-
ző kol lé gák szá má ra), sőt – in kább azt mond hat-
nánk már – meg ol dat lan sá ga. Hi szen je len leg is 
fi zet ni kell az egész kör nyé ken  a par ko lá sért (leg-
alább is szom ba ton dé li 12 órá ig), en nek a ki vál-
tá sa is mét a szer ve zé si költ sé ge ket nö vel né, így 
vi szont az érin tett kol lé gák és in téz mé nyek zse-
bé re megy.
Má sik ol dal ról a Ma gyar Me ző gaz da sá gi Mú-
zeum (Vajdahunyad vá ra) ese té ben az in téz mé -
nyi inf rast ruk tú ra ugyan úgy meg van, mint a Nem-
ze ti Mú ze um ban. Ta lán a ren del ke zés re ál ló te rü-
let is na gyobb, de kér dés, nem kell-e hely fog la-
lá si dí jat fi zet ni leg alább a te rü let egy ré szén. 
A mú ze u mok ból ér ke ző gép ko csik par kol ta tá sa 
ta lán könnyeb ben meg old ha tó itt, és va ló szí nű-
leg a nagy kö zön ség is könnyeb ben le tud ja ten-
ni az au tó kat a kör nyé ken. (Hoz zá kell ten nem: 
2004-ben en gem és má so kat is azok kö zül, akik-
kel er ről be szél tem, na gyon za vart az a tény, 
hogy a ma já list egyik ol dal ról po li ti kai szer ve ze-
tek, má sik ol dal ról pe dig egy ki ra ko dó vá sár sát-
rai fogták köz re.)
A szer ve zés te kin te té ben, amennyi re tu dom, vol-
tak tisz tá zat lan fel ada tok és együtt mű kö dé si prob-
lé mák eb ben az év ben. Hi szen most is a Nem-
ze ti Mú ze um „csa pa ta” volt a fe le lős, mi köz ben 
egy má sik in téz mény ál ta luk ke vés sé is mert te-
rü le tén kel lett ki ala kí ta ni az inf rast ruk tú rát és a 
mű kö dés fel tét ele it. Ez óha tat la nul oko zott (és 
a jö vő ben is okoz hat) súr ló dá so kat, át fe dé se ket, 
ugyan ak kor le fe det len te rü le te ket.
A vá la szom te hát: a ha gyo má nyok je gyé ben azt 
tar ta nám cél sze rű nek, hogy – amennyi ben a Nem-
ze ti Mú ze um és a Mú ze um kert re konst ruk ci ó ja 
ezt le he tő vé te szi, amit na gyon re mé lek – 2005-
ben az ere de ti hely szí nen vár ja az ér dek lő dő ket 
és a lá to ga tó kat a Mú ze u mok ma já li sa.

Kik?

Va gyis kik szer vez zék? Re mé lem, el hi szik ne kem, 
hogy nem az el fo gult ság be szél be lő lem, ha azt 
ál lí tom, a Nem ze ti Mú ze um köz mű ve lő dé si fő-
osz tá lyá nak csa pa ta az el múlt év ti zed ben (szin-
te) min den buk ta tó ját, ne héz sé gét meg is mer-

te egy ilyen mé re tű ren dez vény szer ve zé sé nek. 
Fo ko za to san ki ala kult a mú ze um mun ka tár sa i-
nak azon szé le sebb kö re is, amely lel ke sen és 
szí ve sen, va la mint je len tős ta pasz ta la tok kal vesz 
részt az elő ké szü le tek ben, a le bo nyo lí tás ban 
és az elke rül he tet le nül szük sé ges utó mun ká la-
tok ban. Oda adá su kat és ered mé nyes sé gü ket a 
ko ráb bi évek ben a mú ze u mok ban dol go zó kol-
lé gák tól ér ke zett kö szö nő-, elismerőlevelek, fa-
xok és e-mailek so ka sá ga bi zo nyí tot ta.
Ugyan ak kor meg fon to lan dó nak és vé gig gon do-
lan dó nak tar tom, hogy a ren dez vény bi zo nyos 
„egy sé ge i nek” kéz ben tar tá sá ra, szer ve zé sé re, le-
bo nyo lí tá sá ra kül ső vál lal ko zó kat, cé ge ket len ne 
cél sze rű ke res ni. El ső sor ban a sát rak, a szín pa di 
és más tech ni kai fel té te lek biz to sí tá sa te rén gon-
do lok er re, mert sok szer ve zé si és fő leg idő igé-
nyes fel ügye le ti mun kát kí ván a he lyi szer ve zők-
től. De el kép zel he tő, hogy a szín pa di és egyéb 
prog ra mok össze ál lí tá sá ba vagy a né pi kéz mű-
ve sek és áru sok ki vá lasz tá sá ba is ér de mes ezen 
a te rü le ten ott ho no san moz gó szak em be re ket 
be von ni – még ak kor is, ha a mú ze u mi kol lé gák 
ma már hi he tet le nül szé les kö rű is me re tek kel és 
ta pasz ta la tok kal ren del kez nek.

Ho gyan?

Fi nan szí ro zás

Ta pasz ta la ta im alap ján meg győ ző dé sem, hogy 
ez leg alább olyan fon tos, sőt fon to sabb kér dés, 
mint az elő ző ek. Min den ki, aki az el múlt év ti-
zed ben kap cso lat ba ke rült a ma já lis szer ve zé sé-
vel, tud ja, hogy a leg na gyobb bi zony ta lan sá got 
min dig a fi nan szí ro zás mér té ke és mi ként je ké-
pez te. Több fé le meg ol dás ér vé nye sült, de szin te 
min den eset ben az volt a jel lem ző, hogy a Ma-
gyar Nem ze ti Mú ze um mint a szer ve zést vál la ló 
(és ar ra fel kért) in téz mény je len tős össze ge ket 
volt kény te len meg elő le gez ni (oly kor vé gül „le 
is nyel ni”) a le bo nyo lí tás hoz. Em lék szem olyan 
év re is, ami kor ja nu ár ban szó be li ígé ret szü le tett 
az il le té kes he lyet tes ál lam tit kár szá já ból egy bi-
zo nyos összeg biz to sí tá sá ra vo nat ko zó an, vé gül 
azon ban a tény leg meg adott összeg en nél jó val 
ke ve sebb lett, és va la mi kor ősszel ér ke zett meg.
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Tu dom, hogy a pá lyá za ti és prog ram fi nan szí-
ro zás egész rend sze ré nek prob lé má já ba üt kö-
zünk ez zel a kér dés sel, még is az a vé le mé nyem, 
hogy – amennyi ben a mú ze u mi szak ma dön tő 
több sé ge és a te rü le tért fe le lős mi nisz té ri um il-
le té kes mun ka tár sai egy aránt el is me rik és vall-
ják e ren dez vény im már nél kü löz he tet len vol-
tát – nem le het bi zony ta lan pá lyá za tok ra bíz ni 
az anya gi hát te ret. 2004-ben nem kis mér ték ben 
azért volt na gyon si ke res a ma já lis, mert a ko ráb-
bi nál több anya gi for rást biz to sí tott az NKÖM, 
és – ha jól tu dom – e tény ről a szo ká sos nál ha-
ma rabb is nyi lat ko zott. Ezért azt lá tom a leg-
cél sze rűbb nek, ha már az éves költ ség ve tés ter-
ve zé sé nél a ma já lis (és az idei jó ta pasz ta la tok 
alap ján hoz zá te szem: a Mú ze u mok éj sza ká ja) 
költ sé ge i nek dön tő ré szét be ter ve zik az NKÖM 
szak mai fő osz tá lyá nak biz tos (és meg vé dett) ki-
adá sai kö zé.

Rek lám és pro pa gan da

A ma já lis elő ze tes is mer te té sé re, meg hir de té sé re 
éve ken ke resz tül nem állt ren del ke zés re anya gi 
for rás. 2004-ben sze ren csé re jobb volt a hely-
zet. Re mé lem, az idei ta pasz ta la tok min den il-
le té kest meg győz nek ar ról, hogy ér de mes és 
szük sé ges ál doz ni a ren dez vény köz hír ré té te lé-
re. Ugyan csak so kat je len tett a kér dő ív, a já ték- 
és nye ré si le he tő ség, a pó ló (ame lyet jó len ne 
a részt ve vők szá má ra is be ve zet ni) és min den 
olyan, ami tár gyi em lé ket biz to sít a lá to ga tók-
nak.
Leg alább ilyen fon tos nak íté lem, hogy a ko ráb-
bi évek ha gyo má nya i hoz vissza tér ve a Mú ze u mi 
Vi lág nap al kal má ból le gyen olyan jól szer ve zett 
és ha té kony saj tó tá jé koz ta tó, ame lyen a mi nisz-
té ri um ve ze tői és a mú ze u mi te rü let il le té ke sei 
tá jé koz ta tást ad nak az elő ző év leg fon to sabb 
ered mé nye i ről, ter ve i ről, és en nek ke re té ben es-
sen szó a ha gyo má nyos ma já lis ról is.

Le gyen-e köz pon ti gon do lat?

A mú ze u mok nak el kül dött kér dő íven sze rep lő 
kér dés re az a vá la szom, hogy már van ilyen. Egy-
részt az ICOM min den év ben té mát ja va sol a 

Mú ze u mi Vi lág nap ra, ame lyet itt hon elég ke vés-
sé hasz ná lunk ki. Más részt – és ezt gon do lom 
a fon to sabb nak – évek óta igyek szünk hir det ni 
szak mai kö rök ben és a nagy kö zön ség szá má ra 
is, hogy a Mú ze u mi Vi lág nap hoz leg kö ze lebb 
eső hét vé gén min dig Mú ze u mok ma já li sa vár ja 
az ér dek lő dő ket, s an nak meg nyi tó ján min dig 
sor ke rül az ugyan csak ha ma ro san tíz esz ten dős 
múlt ra vissza te kin tő „Az év mú ze u ma” pá lyá zat 
ered mény hir de té sé re és díj ki osz tás ára. Meg győ-
ző dé sem, hogy en nél fon to sabb és ha tá so sabb 
köz pon ti gon do lat ra nincs szük ség, en nél jobb 
esz köz a mú ze u mok te vé keny sé gé nek szé les körű 
meg is mer te té sé re és nép sze rű sí té sé re alig van. 
Ta lán csak még egy: nép sze rű, él ve ze tes és jól 
rek lá mo zott ki ál lí tá sok ren de zé se.
Hi szem, tu dom, nem va gyok egye dül az zal a 
meg győ ző dés sel, hogy az 1990-es évek kö ze pé-
től alul ról és fe lül ről egy szer re (las san, de egy re 
erő tel jes eb ben) ki bon ta ko zó ten den ci ák meg-
hoz zák gyü möl csü ket, a ma gyar mú ze u mok és 
mu ze á lis in téz mé nyek is mét olyan nép sze rű ek és 
lá to ga tot tak lesz nek, ami lye nek egy más tör té-
nel mi-tár sa dal mi kor szak ban vol tak, csak most 
sok kal in kább azért, mert szé pet, ér de ke set, ta-
nul sá go sat és szó ra koz ta tót (is) kí nál nak a nagy-
kö zön ség nek. Gon do lom, ez mind annyi unk kö-
zös cél ja, ezt szol gál ja az im már ha gyo mány nak 
te kint he tő Mú ze u mok ma já li sa is.

 Deme Pé ter

A Ma gyar Föld raj zi Mú ze um csak az el múlt két 
év ben sze re pelt a mú ze u mi ma já li son, ezért nem 
mond hat nám, hogy túl nagy ta pasz ta la tunk len-
ne e té ren, de re mé lem, e rö vid ke idő alatt szer-
zett él mé nye ink is se gít he tik a to váb bi mun kát.
Ami szá mom ra iga zán fel tű nő kü lönb sé get je len-
tett a két hely szín kö zött, az a ren dez vényt lá to-
ga tó kö zön ség össze té te le, nyi tott sá ga. A ta va lyi 
év ben mint ab szo lút kez dők nem tud tuk, mi re 
szá mít sunk. Kel le mes meg le pe tés volt, hogy a lá-
to ga tók igen nagy ré sze már is mer te leg alább 
név ről in téz mé nyün ket. A gye re kek nek, il let ve
fel nőt tek nek ké szí tett to tót né ha ket ten alig győz- 
tük ja ví ta ni, a nagy ér dek lő dés nek kö szön he tően. 
Majd két száz in gye nes be lé pőt és még en nél is 
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több tér ké pet osz tot tunk ki já té ko sa ink nak. Nagy 
örö münk re szol gált, hogy a já té ko sok na gyobb 
ré sze gye rek volt.
Az idei év egy ki csit más volt. So kan nem is mer-
tek még min ket (saj nos még az Érd ről jöt tek 
sem) a lá to ga tók kö zül. Csak nagy ne héz sé gek 
árán tud tuk őket eu ró pai uni ós já té kunk ba be-
von ni. A lá to ga tók több sé ge né ze lő dött vagy vá-
sá rolt. Kér dő ív és köz vé le mény-ku ta tás nél kül 
per sze fe le lőt len ség ilyet ál lí ta ni (és a Paálné 
Pat kó Györ gyi ál tal el vég zett fel mé rés sem iga-
zol ja ál lí tá so mat), de az idei kö zön sé günk nagy 
ré sze va ló szí nű leg nem járt még a mú ze u mi ma-
já li son, s nem tar to zik a gya ko ri mú ze um lá to ga-
tók kö zé. Ami per sze nem baj, hi szen a ma já lis 
cél ja le het ne az ed dig ki ál lí tá sok ra rit kán vagy 
egy ál ta lán nem já ró em be rek mú ze u mok ba csá-
bí tá sa, új lá to ga tó kö zön ség ki ala kí tá sa.
Mind két hely szín ren del ke zik elő nyök kel, il let ve 
hát rá nyok kal, dön tés csak a ren dez vény cél já-
nak pon tos meg ha tá ro zá sa ese tén le het sé ges. 
A Nem ze ti Mú ze um kert jé ben ren de zett ma já-
lis a rend sze res mú ze um lá to ga tók ré szé re je lent 
na gyobb vonz erőt, így itt őket tud juk bő vebb 
in for má ci ó val el lát ni prog ram ja ink ról, ki ál lí tá-
sa ink ról. A Vá ros li get in kább a mú ze u mok meg-
is mer te té sé hez, a mú ze um lá to ga tó kö zön ség bő-
ví té sé hez nyújt se gít sé get in téz mé nyünk nek.

 Mácsai Anetta 

Hungarian Museums’ Day – How to Go 

On?

Péter Deme – Anetta Mácsai

The future of the successful Hungarian festival 
“Múzeumok majálisa’ has been discussed on 
several forums and the author who has been 
involved in its organisation and establishment 
since the beginning, shares his experiences and 
ideas on the issue. In 2005 it will be the tenth 
occasion when the festival is organised. The 
first question raised is when exactly it should 
be held  – the easiest and most practical date 
is the weekend closest to the International 

Museum Day in May. A more delicate issue is 
the venue of the event, as in most cases it has 
been the premises of the National Museum 
and this tradition will be possibly continued, 
although some problems like parking space 
should be tackled. Responsibilities and tasks 
of the organisation should be made clear at 
the beginning. Certain tasks of management, 
organisation and implementation can be out-
sourced, although most of the work is done by 
experienced, competent museum professional 
of the National Museum. Probably, the most 
important and sensitive area is the question 
of funds and sponsorship, as high-quality pro-
grammes and circumstances cannot be realised 
without sufficient finance and that is also the 
case in advertising and publicity. The last issue 
is a focal idea or topic for the event, which is 
in this case its tradition and the “Museum of 
the Year”  annual competition and its prize-giv-
ing ceremony held on the Museum Day. This 
successful event helps bring together the public 
and the museum world, as close as they used 
to be.
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A Nem ze ti Kul tu rá lis Örök ség Mi nisz té ri u ma 
kez de mé nye zé sé re és fi nan szí ro zá sá ban 2004 
nya rán ta nács adói mun ka ke re té ben ke rült sor 
a mi nisz té ri um fel ügye le te alá tar to zó mú ze u-
mok át vi lá gí tá sá ra. Az elem zé sek a mi nisz té ri-
um ál tal meg adott te ma ti ka alap ján ké szül tek. A 
vizs gá lat so rán a ta nács adók az in téz mé nyek ve-
ze tő i vel együtt mű köd ve össze ál lí tot ták az in téz-
mény fel ada ta i nak lis tá ját, rang so rol ták a fel ada-
to kat, át te kin tet ték a meg lé vő fel adat struk tú rát, 
szám ba vet ték a je len le gi mű kö dés na tu rá lis jel-
lem ző it, ér té kel ték a mű kö dés so rán fel hasz nált 
erő for rá so kat, hoz zá ren del ték egy-egy te vé keny-
ség hez, il let ve a te vé keny sé gek kö zött fel hasz ná lás 
ará nyá ban osz tot ták fel. Az erő for rás-fel hasz ná-
lá si mér leg és a fel ál lí tott te vé keny ség rang so-
rá nak össze ve té se alap ján ja vas la to kat dol goz-
tak ki bi zo nyos te vé keny sé gek el ha gyá sá ra, egyes 
funk ci ók ki szer ve zé sé re, egyes fel ada tok el lá tá-
si mód já nak át szer ve zé sé re, egy szó val az in téz-
mény mű kö dé sé nek ra ci o na li zá lá sá ra.
Ta nács adó ként több or szá gos in téz mény át vi lá-
gí tá sá ban vet tem részt, az itt szer zett ta pasz ta la-
to kat, az in téz mé nyi stra té gia al ko tás ban fel hasz-
nál ha tó in for má ci ó kat az aláb bi ak ban fog la lom 
össze.

A mú ze u mi te vé keny ség erő for rá sai és 
az egyes erő for rás ok ál ta lá nos jel lem zői

A mú ze u mi te vé keny ség vég zé sé hez szük sé ges 
erő for rá so kat kü lön fé le szem pont ok sze rint le-
het cso por to sí ta ni, és az egyes cso por tok jel lem-
ző it meg ha tá roz ni.

Bo ros And rás

*  Az írás elő adás vál to za ta a 2004. ok tó ber 27–29. kö zöt ti országos mú ze um igaz ga tói ér te kez le ten hang-
zott el.

A je len össze fog la lás ban al kal ma zott sor rend ön-
ké nyes, és nem az egyes erő for rás ok fon tos sá gi 
sor rend jét je len ti. Fon tos sá gi sor rend fel ál lí tá-
sa ese tén ele gen dő len ne az egy kor oly nép sze-
rű könyv cí mé re utal ni: Ren ge teg pénz (Wode-
house 1981).

A hu mán erő for rás

Az in téz mé nyek hu mán erő for rás-hely ze tét a 
hiány fo gal má val le het leg in kább jel le mez ni. Lét-
szám hi ánnyal küz de nek, ál lan dó, il let ve sok szor 
nö vek vő fel ada ta i kat egy re ke ve sebb szak em-
ber rel lát ják el. Ala cso nyak a bé rek, a köz al kal-
ma zot ti stá tus ból is adó dó an ki csi a mo bi li tás, 
a mi nő sé gi cse rék szá ma ala csony. A hi ány fo ga-
lom kö ré be tar to zik, hogy hi ány zik a tel je sít mény 
mé ré se és ér té ke lé se, a mun ka idő ki hasz ná lá sá-
nak mé ré se és nyil ván tar tá sa nem meg ol dott. A 
mo bi li tás és a mi nő sé gi cse rék hi á nyá val össze-
füg gés ben az in téz mény dol go zó i nak élet kor sze-
rin ti össze té te le ked ve zőt len, né hány in téz mény-
nél a fi a ta l és a kö zép ge ne rá ció szin te tel je sen 
hi ány zik. Mind ez né hány éven be lül a te vé keny-
ség foly ta tá sá hoz szük sé ges in téz mé nyi szin tű 
tu dás meg lét ét ve szé lyez te ti.
Ma ta lán még ne he zen ér tel mez he tő a hu mán 
erő for rás ban lé vő ver seny előny fo gal ma, de va ló-
 jában a lá to ga tó kért, a „mú ze u mi pi a cért” fo lyó 
küz de lem ben a kre a ti vi tás, a nap ra kész szak tu-
dás, a kor sze rű mód szer tan is me re te, a mú ze u-
mok éle tét be fo lyá so ló mar ke ting- és in for ma -
ti kai kész sé gek je len tő sen se gít he tik vagy aka dá-
lyoz hat ják az adott in téz mény mű kö dé sét.

In téz mé nyi stra té gia al ko tás – 
alternatívák*
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In gat lan va gyon

Az in téz mé nyi erő for rás ok két ar cú ré sze az in-
gat lan va gyon. Az in gat la nok de ter mi nál ják az 
üze mel te té si költ sé ge ket, mely üze me lé si költ sé-
gek az in téz mé nyi (az eset le ges re konst ruk ció 
nél kü li) költ ség ve tés akár 20–25 szá za lé kát is ki-
te he tik. Az in gat lan ko ra, ál la ga és ar chi tek tú rá-
ja meg ha tá roz za a köz üze mi, kar ban tar tá si na pi 
mű köd te té si költ sé ge ket; az in gat la nok ál la gá-
ból és mű em lé ki stá tu sá ból adódó 
fel újí tá si, re konst ruk ci ós fel-
ada tok pe dig je len tős 
több let fel ada to kat 
ró nak a mú ze um 
me nedzs ment jé-  
re, a fi nan szí ro zás 
„ki já rá sán” túl.
Az in gat la nok jel le-
ge sok szor szin te ki-
zár ja, je len tő sen kor lá toz-
za vagy gaz da ság ta lan ná teszi az 
al ter na tív hasz no sí tást. Az in téz mé nyek gaz dál-
ko dá sá ban sú lyos gon dot okoz az ál lag meg-
óvás ra for dít ha tó for rá sok hi á nya. A re konst-
ruk ci ós prog ra mok be fe je zé sét kö ve tő en az 
in téz mé nyek nem tud ják fo lya ma tos kar ban-
tar tás sal, ki sebb fel újí tá sok kal meg őriz ni a 
re konst ruk ci ó val el ért ál la got, így a re konst-
ruk ci ós cik lu sok kö zöt ti „le pusz tu lás” to vább 
nö ve li a re konst ruk ció for rás igé nyét.

Tár gyi esz kö zök

A te vé keny ség tá mo ga tá sát szol gá ló tár gyi esz-
kö zök vo nat ko zá sá ban a fo lya ma tos mennyi sé-
gi és mi nő sé gi hi ány jel lem ző. Az in téz mé nyek 
ál lan dó le ma ra dás ban van nak a kü lön fé le ügy-
vi tel-tech ni kai, in for má ció tech no ló gi ai be ren- 
de zé sek, ku ta tást tá mo ga tó esz kö zök, a napi 
munka vég zést se gí tő be ren de zé sek mű sza ki 
szín vona lát és mennyi sé gét te kint ve. Az esz-
köz be szer zés egy ré sze a pá lyá za ti fi nan szí ro-
zás csa tor náin ke resz tül va ló sul hat meg, ami 
vi szont a fej lesz té sek in téz mé nyi szin tű össze-
han golt sá gát csök ken ti.

In téz mény fi nan szí ro zás

Az in téz mé nyek fi nan szí ro zá sát te kint ve meg ál-
la pít ha tó, hogy a köz vet len vagy köz ve tett költ-
ség ve té si fi nan szí ro zás jel lem ző en meg ha lad ja 
a 95 szá za lé kos mér té ket. A köz vet len költ ség-
ve té si fi nan szí ro zás alap ve tő en bá zis szem lé le tű. 
Az in téz mé nyek nem tud nak pénz ügyi leg alá tá-
masz tott kö zép tá vú ter ve ket ké szí te ni. Az éves 
költ ség ve té si ke re te ket az in téz mé nyek kés ve 

is me rik meg, így az egyes elő i rány-
zatok fel hasz ná lá sa kam-

pány sze rű vé vál hat. Sú -
lyos prob lé mát je-

lent, hogy az alap -
 te vé keny ség  egy
részé nek fi nan szí-
rozá sa a pá lyá za ti 

rend szer fe lé to ló-
dott el. A pá lyá za ti for-

rá sok ke re sé se, a pá lyá-
za tok „gyár tá sa” és az el nye rés 

me ne dzse lé se ma már a mú ze u mi te vé keny ség 
szer ves ré szé vé vált, egy re na gyobb ener gi á kat 
és időt le köt ve.
Az in téz mé nyek ugyan ak kor nem ren del kez nek 
a sa ját mű kö dé sük ra ci o na li zá lá sá hoz szük sé ges 
for rá sok kal, és a pá lyá za ti rend szer ál ta lá ban nem 
kí nál er re meg ol dást.

A mú ze u mi te vé keny ség sa já tos sá ga 
a nö ve ke dé si kény szer

Az át vi lá gí tá sok so rán szin te min den in téz mény-
nél egy faj ta nö ve ke dé si kény szer volt ér zé kel he-
tő, mely még in kább ki éle zi az erő for rás hely zet 
el lent mon dá sa it, fel erő sí ti a prob lé má kat.
A nö ve ke dé si kény szer az aláb bi négy kér dés kör 
kap csán fo gal ma zó dott meg leg gyak rab ban:
– gyűj te mény gya ra pí tás,
– gyűj te mény sze lek ció,
– köz kinccsé té tel,
– gyűj te mény be fo ga dás.

A gyűj te mény gya ra pí tás és -feldolgozás elem zé se 
so rán meg ál la pít ha tó, hogy a gya ra po dás hoz ké-
pest a fel dol go zás sok szor több éves, né hány eset-

Az in gat la nok jel le ge sok szor szin te 
ki zár ja, je len tő sen kor lá toz za vagy gaz da ság ta-

lan ná teszi az al ter na tív hasz no sí tást. 
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a be fo ga dó in téz mé nyek a szer ze mény mennyi-
sé gi, mi nő sé gi át te kin té sé vel il lesz te ni tud ták 
vol na azt a meg lé vő gyűj te mé nye ik hez.
A fen ti sa já tos sá gok egy olyan hely zet ki ala ku lá-
sát ered mé nye zik, mely az in téz mé nyek te rü let-, 
lét szám-, esz köz- és fi nan szí ro zá si igé nyé nek fo-
lya ma tos bő vü lé sé vel jel le mez he tő. Ez a nö vek-
vő esz köz- és fi nan szí ro zá si kény szer és igény áll 
szem ben a költ ség ve té si fi nan szí ro zás leg fel jebb 
re ál ér ték-meg őr zést biz to sí tó ké pes sé gé vel vagy 

rosszabb eset ben a csök ke nő re ál-
ér té kű fi nan szí ro zás sal.

Ez a fe szí tő el lent mon-
dás még in kább ki-

 éle zi a kér dést, hogy 
mit, ho gyan és mi-
ért te gyünk be le a 
kép le tes Noé bár-

ká já ba, ho gyan előz-
het jük meg a süllye- 

dést, mit kell ten ni, ha süly- 
lyed ni kezd a bár kánk. A mit és 

ho gyan őriz zünk meg, az az a gyűj te mény ter ve-
zés té ma kö re iz gal mas és szer te ága zó kér dés,1 
el ve zet az in téz mé nyi stra té gia al ko tás meg ke rül-
he tet len fel ada tá hoz.

Alap ve té sek az in téz mé nyi stra té gia 
meg al ko tá sá hoz

Az üz le ti szfé rá ban már jó 20-25 éve el kez dő-
dött a stra té gi ai me nedzs ment szem lé le té nek 
tér nye ré se. Ezen meg kö ze lí tés mód sze rint a vál-
la la tok nak meg kell fo gal maz ni uk sa ját kül de té-
sü ket, de fi ni ál ni uk kell jö vő ké pü ket. A kül de té-
sük be töl té sét szol gá ló, a jö vő kép ük re a li zá lá sát 
elő se gí tő stra té gi ai prog ra mok ki kell hogy ter-
jed je nek a leg fon to sabb mű kö dé si te rü le tek re. 
A stra té gi ai szem lé let szer ves ré sze a cé lok meg-
va ló su lá sá nak fo lya ma tos el len őr zé se és a stra-
té gia fo lya ma tos fej lesz té se. Mind ez a vál la la ti 
szfé rá ban nem ter ve zé si re szort fel adat, ha nem 

ben év ti ze des ké sés ben van. A fel dol go zás és a 
gya ra pí tás köz ti tá vol ság fi nan szí ro zá si, szer ve zé-
si prob lé má kat je lez, fel ve ti a kérdést: sikerül-e va-
la ha is fel dol goz ni az ál lo mányt, van-e prog ram a 
fel dol go zás ban meg lé vő le ma ra dás csök ken té sé-
re? A gyűj te mény gya ra pí tás cél ja a tár gyak ban rej-
lő in for má ció meg őr zé se.
Alap ve tő kér dés ként me rül fel, hogy va jon je len-
ko runk tár gya it is meg kell-e őriz nünk, vagy ele-
gen dő az in for má ci ók tá ro lá sa.
Ezen kér dés kör rel szo ro san össze-
függ a gyűj te mény sze lek ci-
ó já nak, meg őr zé sé nek 
kér dé se. Van-e gya-
kor la ti al ter na tí vá-
ja a fel dol go zást 
kö ve tő tá ro lás nak? 
Van nak-e ki ve ze tő 
utak? Mit kezd az 
in téz mény az új in for-
má ci ót már nem je len tő 
má sod-, har mad-, ötöd- stb. pél-
dá nyok kal? Mond hat juk-e egy adott téma kap-
csán, hogy to váb bi gyűj tést nem igé nyel, és er re 
hi vat koz va el zár kóz ha tunk-e tár gyak be fo ga dá-
sá tól? Van-e sze lek ci ós prog ram?
Az in téz mé nyek je len tős ré szé ben gyűj te mény-
sze lek ci ós prog ram nem állt ren del ke zés re, az 
ez irányú kö vet he tő „leg jobb gya kor lat” hi ány-
zik.
A mú ze u mi te vé keny ség a kül vi lág, a lá to ga tók 
szá má ra a köz kinccsé té tel so rán je le nik meg. 
Ma az in téz mé nyek egy ré szé nél a be mu ta tott 
mú ze u mi és a gyűj te mé nyi tár gyak ará nya a 
kettő–öt szá za lé kot sem éri el. Az arány mér-
té ke mel lett a prob lé mát jel zi az ál lan dó ki ál lí-
tá sok meg újí tá sá nak gya ko ri sá ga és az idő sza ki 
ki ál lí tá so kon sze rep lő mú ze u mi tár gyak kis szá-
ma is. A klasszi kus be mu ta tás mel lett az elekt ro-
ni kus for má ban hoz zá fér he tő mú ze u mi tár gyak 
cse kély ará nya is a hoz zá fé rés gond ját jel zi.
Az in téz mé nyek egy ré szé nél a ko ráb bi ak ban lét-
re jött és má sok ál tal gon do zott gyűj te mé nyek 
be fo ga dá sa je lent spe ci á lis prob lé mát. Kü lö nö-
sen jel lem ző ez a mű sza ki mú ze u mok ra, ahol 
az ál la mi tu laj don ban lé vő nagy vál la la ti hát tér 
meg szű né sé vel a ko ráb bi vál la la ti fenn tar tá sú 
gyűj te mé nyek új gaz dá ra „lel tek”, anél kül hogy 

1  Az American Association of Museums ál tal 2002 
no vem be ré ben szer ve zett kol lok vi um össze fog la-
ló ja, amely a webcímen ér he tő el.

A nonprofit szfé ra sze rep lői egy re 
in kább fel is me rik, hogy az üz le ti szfé rá ban 

szo ká sos fo ga lom rend sze rek je len tős ré sze a 
nonprofit te rü le te ken is al kal maz ha tó, sőt 

al kal ma zan dó.  
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a vál la lat ve ze té sé nek és mű kö dé sé nek egé sze 
so rán ér vé nye sü lő szem lé let.
A stra té gi ai me nedzs ment e szem lé le te a non-
profit szfé rá ban is mind na gyobb te ret nyer. 
A nonprofit szfé ra sze rep lői egy re in kább fel is-
me rik, hogy az üz le ti szfé rá ban szo ká sos fo ga-
lom rend sze rek je len tős ré sze a nonprofit te rü-
le te ken is al kal maz ha tó, sőt al kal ma zan dó. Az 
erő for rás ok meg szer zé sé ért foly ta tott harc, az 
erő for rás-fel hasz ná lás ha té kony sá gi kö ve tel mé- 
nyei mind a nonprofit in téz mé nye ken be lül, mind 
pe dig tár sa dal mi kap cso la ta ik ban egy re gyak rab- 
 ban meg je len nek. Ez alól a ten den cia alól a költ-
ség ve té si in téz mény ként mű kö dő mú ze u mok 
sem von hat ják ki ma gu kat, a stra té gi ai me nedzs-
ment szem lé le te az egyes in téz mé nyek ve ze té sé-
ben is meg je le nik előbb-utóbb, vagy már az „aj-
tón ko pog tat”.
Az ezen ala pu ló ve ze tés irá nyá ba tör té nő el moz- 
du lás el ső lé pé se az in téz mény jö vő kép ének, stra-
té gi á já nak a meg al ko tá sa. A stra té gia al ko tás rész-
le tes kör nye zet elem zést igé nyel, amely át fog ja 
az in téz mény kül ső és bel ső, szer ve ze ti hely ze-
tét is.
A kül ső kör nye zet elem zé sé nek ki kell ter jed nie 
a ver seny tár sak meg ha tá ro zá sá ra, a de mog rá-
fiai hely zet re, a sza bad idő-el töl té si szo ká sok ala-
ku lá sá ra is. Ver seny tár sak nak te kint he tők mind-
 azon in téz mé nyek, ame lyek az in téz mény ál tal is 
meg sze rez he tő, el ér he tő for rá so kért ver se nyez-
nek, és/vagy a po ten ci á lis lá to ga tók ré szé re kí-
nál nak sza bad idő-el töl té si al ter na tí vát. E ver-
seny tár si szem lé let ből adó dik, hogy né hány in-  
téz mény nem elég szik meg a sa ját lá to ga tói ki-
kér de zé sén ala pu ló in for má ci ók kal (visitor re -
search), ha nem időt, ener gi át for dít az in téz-
ményt el ke rü lők ma ga tar tá sá nak meg is me ré sé-
re is („non visitor research”; Reussner 2003).
A kül ső és a bel ső elem zé sek cél ja az erős sé gek 
és a gyen ge sé gek fel tá rá sa, a ki tö ré si pon tok 
fel tér ké pe zé se, a ve szély hely ze tek fel is me ré se. 
A kül ső kör nye zet elem zé se ki ter jed az érin tet-
tek (steak holder) elem zé sé re is. Az érin tet tek 
kö zé so rol juk pél dá ul az adott in téz mény te vé-
keny sé ge ál tal érin tett ön kor mány za tot, pol gár-
mes tert, a he lyi saj tót, az in téz mény mel lett mű-
kö dő ala pít ványt is. Nem könnyű meg ál la pí ta ni 
az érin tet tek kö rét; ál ta lá ban érin tett nek te kint-

jük azo kat, akik nek a vé le mé nyét is mer ni akar-
juk.
A bel ső kör nye zet elem zé se az in téz mé nyi erő-
for rás jel lem ző i vel, il let ve a nö ve ke dé si kény szer-
rel kap cso la tos rész ben le ír tak ra is ki ter jed het. 
Az így meg sze rez he tő és rend sze re zett in for má-
ci ók je len tik a stra té gia al ko tás alap ját.
A stra té gia al ko tás fá rasz tó, idő- és költ ség igé-
nyes, konf lik tu sok kal ter helt fo lya mat, mely nek 
so rán nem sza bad el fe led kez ni ar ról, hogy nincs 
ál ta lá nos, min den ki szá má ra el fo gad ha tó stra-
tégia.
Fon tos an nak hang sú lyo zá sa, hogy csak a tu laj-
do nos/fenn tar tó ál tal el fo ga dott, fi nan szí roz ha-
tó stra té gia al kal ma zá sa hoz hat ered mé nye ket. 
A fen ti ek fi gye lem be vé te lé vel ki ala kí tott, „ki kín-
ló dott” stra té gia a meg va ló sí tás ból re mél he tő/
adó dó ered mé nye ken kí vül ön ma gá ban is ér té-
ket je lent a szer ve zet szá má ra, erő sí ti a ve ze tés 
ko hé zi ó ját, a bel ső együtt mű kö dést. A ki ala kí-
tott stra té gia ha tá roz za meg az in téz mé nyen be-
lü li erő for rás-el osz tást, az al kal ma zott szer ve ze-
ti és mű kö dé si mo dellt, va la mint tük rö ződ nie 
kell a tel je sít mény mé ré si és -ösztönzési rend-
szer ben is.
A stra té gia al ko tás mú ze u mi in téz mé nyi gya kor-
la tá ban ezen kér dé sek re adan dó vá la szok rö vid 
időn be lül meg ke rül he tet len né vál nak. A fel ké-
szü lést már teg nap meg kel lett kezdeni…

Iro da lom

Wodehouse, Pelham Grenville

 1981 Ren ge teg pénz. Bu da pest: Eu ró pa.

Reussner, Eva M.

  2003 Strategic Management for Visitor Orien- 
tated Museums. The International Jo ur nal of 
Cultural Policy 9(1):95–108.
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Setting up an Institutional Strategy 

– Alternatives

András Boros

The Hungarian Ministry of Cultural Heritage 
initiated a general revision of museums belong-
ing to its authority. Surveyors analysed and 
ranked the objectives and tasks of the muse-
ums, reviewed the existing structure of tasks, 
assessed available resources and prepared pro-
posals towards the better management of the 
institutions. The proposal included issues like 
which activities should be given up, which func-
tions could be outsourced, in what way certain 
tasks could be performed in order to improve 
the general efficiency  of the institution man-
agement. In the development of an institution-
al strategy several factors have to be taken into 
account, of which the article gives an brief out-
line. Museum activities require different re-
sources. The survey revealed several problem-
atic areas in terms of human resources, mostly 
related to the insufficiency of young, motivat-
ed museum professionals with an up-to-date 
training and expertise. The other decisive fac-
tors are real estate, infrastructure and movable 
property which could be best described as in-
sufficient in quality and quantity alike, mostly 
due to financial problems. Museum activities 
have their own special characteristics like the 
tendency and urge to expand, but it also raises 
the question of the necessity to enlarge, select, 
acquire and dispose of the collections. The 
analyses provide a fundamental framework to 
define the individual museum strategies, and 
the most important issue is to promote and en-
courage strategic management.
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A He ves Me gyei Köz gyű lés 2004. ok tó ber 29-
én tár gyalta a He ves Me gyei Mú ze u mi Szer ve-
zet kö zép tá vú fej lesz té si stra té gi á ját. A kon cep-
ció össze ál lí tá sa so rán vég zett hely zet elem zés és 
az utób bi évek ta pasz talatai alap ján sze ret nék a 
cím ben sze rep lő té ma kör ről be szél ni.
Az észak-ma gyar or szá gi ré gi ón be lül, de az or-
szág me gyei mú ze u mi szer ve ze tei kö zött is sa já-
tos, egye di hely zet jel lem zi a He ves Me gyei Mú-
ze u mi Szer ve ze tet. Ugyan ak kor ál ta lá no sít ha tó 
meg ál la pí tá so kat és meg ol dá si ja vas la to kat is te-
he tünk az utób bi év ti zed ta pasz ta la tai alap ján.
A He ves Me gyei Köz gyű lés a Me gyei Mú ze u mi 
Szer ve zet ke re té ben biz to sít ja a kul tu rá lis ja vak 
vé del mé ről és a mu ze á lis in téz mé nyek ről szó ló 
1997. évi CXL. tör vény ben meg ha tá ro zott fel ada-
tok el lá tá sát. A há ló zat há rom mú ze um ból és hét 
ki ál lí tó hely ből áll. Az eg ri Do bó Ist ván Vár mú-
zeum me gyei in téz mény tár sa da lom tu do má nyi 
és mű vé sze ti gyűj te mé nyek kel, a szer ve zet gaz da-
sá gi, mű tárgy vé del mi és ad mi niszt ra tív köz pont-
ja. A gyön gyö si Mát ra Mú ze um te rü le ti mú ze um; 
or szá gos je len tő sé gű ter mé szet tu do má nyi gyűj te-
ménnyel és vá ros tör té ne ti, va dá szat tör té neti kol-
lek ci ó val ren del ke zik. A hat va ni Hatvany La jos 

Petercsák Ti va dar

Mú ze um te rü le ti mú ze um je len tős 20. szá za di 
kép ző mű vé sze ti gyűj te ménnyel. Hét ki ál lí tó he-
lyet üze mel te tünk: Eger – Gár do nyi Gé za Em lék-
mú ze um, Telekessy Pa ti ka mú ze um, pa lóc nép-
mű vé sze ti ki ál lí tás, egy ko ri me gyei bör tön épü let; 
He ves – ki ál lí tó hely, kisnánai vár és táj ház, parádi 
pa lóc ház. A rend szer vál tás előtt ti zen nyolc in téz-
mény ből ál ló szer ve zet ből az 1990-es évek ele jén 
nyolc – el ső sor ban he lyi ér dek lő dés re szá mot tar-
tó – táj ház és ki ál lí tó hely a te le pü lé si ön kor mány-
 zat ok fenn tar tá sá ba ke rült (lásd 1. táblázat).
In téz mé nye ink az el múlt öt év ben ma gas szín vo-
na lon vé gez ték a mű kö dé si en ge dé lyek ben rög - 
zí tett fel ada to kat, me gyénk meg ha tá ro zó kul tu rá-
lis in téz mé nyei, és fon tos ide gen for gal mi vonz-
erőt je len te nek. A szak mai eredmények rész le te-
zé sé től el te kint ve ki kell emel nünk, hogy a He - 
ves Me gyei Mú ze u mi Szer ve zet ki ál lí tá sa it éven-
te 500-600 000 lá to ga tó ke re si fel, a Do bó Ist-
ván Vár mú ze um pe dig a több mint 400 000-es 
lá to ga tó szám mal évek óta az or szág leg lá to ga-
tot tabb mú ze u ma.
A ki ál lí tá sok mel lett mun ka tár sa ink min den mú-
ze um ban szer vez nek ki egé szí tő fog lal ko zá so kat 
a di ák ság szá má ra, és fo lya ma to san mű köd nek 

1. táb lá zat. A He ves Me gyei Mú ze u mi Szer ve zet in téz mé nye i nek lá to ga tott sá ga, 2002–2003 (fő) 

Év Do bó Ist ván 
Vár mú ze um

Mát ra 
Mú ze um

Hatvany La jos 
Mú ze um Ki ál lí tóhe lyek Össze sen

2002 468 642 104 288 3676 43 297 619 903

2003 433 847  86 175 2277 45 247 567 546

*  Az írás elő adás vál to za ta a 2004. ok tó ber 27–29. kö zöt ti or szá gos mú ze um igaz ga tói ér te kez le ten hang-
zott el.

Mű kö dé si fel té te lek, fi nan szí ro zás 
a me gyei mú ze u mok ban

He ves me gyei példa*
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a mú ze um ba rá ti kö rök. A Do bó Ist ván Vár mú-
ze um ban min den év ben meg szer vez zük az ál ta-
lá nos is ko lá sok vár tá bo rát, és éven te 30 000 em-
ber vesz részt a Vég vá ri Vi gas sá gok tör té nel mi 
fesz ti vál prog ram ja in. 2002-ben, az eg ri vár vé de-
lem 450. év for du ló ján nagy ér dek lő dés kí sér te 
az or szá gos ve tél ke dőt, az ost rom já ték elő adá-
sát és a sok szí nű prog ra mot kí ná ló Eg ri Vár Nap-
ját, melyet az óta is éven te meg ren de zünk.
A lá to ga tó ba rát mú ze u mi fej lesz té si prog ram ré-
vén a Nem ze ti Kul tu rá lis Örök ség Mi nisz té ri u-
ma és a Gaz da sá gi Mi nisz té ri um tá mo ga tá sá val 
2002–2003-ban je len tő sen ja vul tak a Do bó Ist-
ván Vár mú ze um le he tő sé gei a kö zön ség ér dek-
lődé sé re szá mot tar tó ren dez vé nyek szer ve zé sé-
re és a lá to ga tók tá jé koz ta tá sá ra. Szín pad épült 
a vár ban, ki ala kí tot tuk a di ák fog lal koz ta tó-tör-
té nel mi ját szó há zat, és tör té nel mi ját szó tér lé te-
sült. Mo der ni zál tuk az in for má ci ós há ló za tot, a 
tár lat ve ze tők tör té ne ti ru há zat ban je len nek meg. 
Ko moly ide gen for gal mi vonz erőt je lent a vár meg-
újult ágyú park ja, a ka za ma ták ban meg je le nő hang- 
és fény ef fek tu sok és a nyá ri hét vé ge ken ren de-
zen dő tör té nel mi őr ség vál tás.
A szak mai dí jak kal – pél dá ul a Do bó Ist ván Vár -
mú ze um ré szé re meg ítélt „Az év mú ze u ma 2001” 
cím mel – is el is mert ered mé nyek kel el len tét ben 

áll nak a fenn tar tó He ves Me gyei Köz gyű lés ál-
tal biz to sí tott költ ség ve té si fel té te lek.
A He ves Me gyei Mú ze u mi Szer ve zet fi nan szí ro-
zá si struk tú rá ja az el múlt öt év ben sem vál to zott. 
A He ves Me gyei Ön kor mány zat még 1996-ban 
több mint har minc szá za lék kal csök ken tet te a 
mú ze u mi szer ve zet költ ség ve té si tá mo ga tá sát. Így 
amíg 1994-ben az össz költ ség ve té sen be lül 74 
szá za lé kos volt a fenn tar tói tá mo ga tás ará nya, 
ad dig 2002-ben ez 29 szá za lék ra csök kent, és
ez zel együtt 71 szá za lék ra nőtt az in téz mé nyi sa-
ját be vé tel és a cél fel ada tok ra át vett kül ső tá mo - 
ga tá sok ará nya. Ugyan 2003-ban 35–65 szá za-
lék ra mó do sult ez az arány, és így is szem be tű-
nő a fenn tar tói tá mo ga tás ala csony szint je (lásd 
2. táblázat).
Ha né hány más me gyei és ál la mi mú ze um ere-
de ti költ ség ve té si elő i rány za tát vizs gál juk 2002–
2003-ban, ak kor is fel tű nő el té ré se ket ta pasz tal-
ha tunk a fenn tar tói tá mo ga tás és az in téz mé nyi 
be vé te lek te kin te té ben.
Meg ál la pít ha tó, hogy He ves me gyé ben az in-
téz mé nyi be vé te lek az át vett pénz esz kö zök nél-
kül is min den év ben meg ha lad ják a fenn tar tói 
tá mo ga tás ará nyát. A 2003-as ki ra ga dott más 
me gyei pél dák 6,5–21,5 szá za lé kos sa ját be vé te-
lé vel szem ben a He ves Me gyei Mú ze u mi Szer ve-

2. táb lá zat. A be vé te lek meg osz lá sa a He ves Me gyei Mú ze u mi Szer ve zet ben, 2002–2003 (százalék)

2002 2003

ere de ti
elő i rány zat

mó do sí tott
elő i rány zat tel je sí tés ere de ti

elő i rány zat
mó do sí tott
elő i rány zat tel je sítés

In téz mé nyi mű kö-
dés be vé te le 44 31 30 42 36 34

Költ ség ve té si 
tá mo ga tás 42 30 29 42 33 35

Pénz ma radvány-
ki egé szí tés 3 2

Át vett 
pénz esz kö zök 27 26 16 15

Pénz ma rad vány 14 12 12 16 15 14

Össze sen 100 100 100 100 100 100
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zet költ ség ve tés ében 52 szá za lé kos az in téz mé-
nyi be vé tel ará nya (lásd 3. táblázat).
Be lé pő jegy-be vé te le ink or szá gos vi szony lat ban 
is egye dül ál ló nagy ság ren det mu tat nak. A Nem-
ze ti Kul tu rá lis Örök ség Mi nisz té ri u ma 2002-ben 
vég zett fel mé ré se sze rint a száz húsz leg fon to-
sabb ál la mi és ön kor mány za ti mú ze um be lé pő-
je gyek ből szár ma zó be vé te le 794 mil lió fo rint 
volt, ami ből He ves me gye 113 mil lió fo rint tal, 
va gyis 14 szá za lék kal ré sze se dett. Eb ben az év-
ben me gyénk mú ze u ma it 619 903 lá to ga tó ke-
res te fel, a fen ti mú ze u mok 5 870 464 lá to ga-

tó já nak 10,6 szá za lé ka. Az ada tok ön ma guk ért 
be szél nek, s ezek is me re té ben kü lö nö sen szem-
be tű nő a He ves Me gyei Mú ze u mi Szer ve zet évek 
óta jel lem ző alul fi nan szí ro zott sá ga.
Míg az 1990-es évek el ső fe lé ben a költ ség ve-
té si tá mo ga tás fe dez te a sze mé lyi jut ta tá so kat 
és já ru lé ka i kat, ad dig 1998-tól már a bé rek nek 
csak a 73–80 szá za lé kát biz to sít ja. Így a He ves 
Me gyei Mú ze u mi Szer ve zet in téz mé nye i nek kell 
„meg ter mel ni” a hi ány zó bé re ket, a já ru lé ko kat 
és min den fenn tar tá si-üze mel te té si költ ség fe de-
ze tét. Ezen be lül ki lenc ven szá za lék ban a Do bó 

3. táb lá zat. A költ ség ve té si tá mo ga tás és az in téz-
mé nyi mű kö dé si be vé te lek ará nya né hány me gyei 
és ál la mi mú ze um nál, 2003 (százalék)

Tá mo ga tás Be vé tel

ará nya

Ba ra nya me gye 82,66 17,34

Bor sod-Aba új-Zemp lén 
me gye 92,29  7,71

Haj dú-Bi har me gye 93,47  6,53

He ves me gye 47,96 52,04

Ko má rom-Esz ter gom 
me gye 83,18 16,82

Pest me gye 78,45 21,55

Bu da pes ti Tör té ne ti 
Mú ze um 79,00 21,00

Nem ze ti Mú ze um 86,00 14,00

%

1. ábra. Bevételek. a) 2002. évi adatok, b) 2003. évi adatok
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Ist ván Vár mú ze um hoz za a be vé te le ket, s biz to-
sít ja a töb bi in téz mény szá má ra is a mű kö dés 
alap fel tét ele it (lásd 4. táblázat).
A be lé pő je gyek árát éven te emel jük, és a mel lé-
kelt össze ha son lí tó táb lá zat sze rint szink rón ban 
va gyunk más mú ze u mok kal (lásd 5. táblázat).
Ugyan ak kor hang sú lyoz nunk kell, hogy a 194/ 
2000-es kor mány ren de let ből kö vet ke ző hét vé gi 
in gye nes ség a He ves Me gyei Mú ze u mi Szer ve-
zet nél ti zen két mil lió fo rin tos éves be vé tel ki esést 
ered mé nyez. Az eg ri vár ban szer ve zett kü lön fé-
le tör té nel mi prog ra mok kal, tu ris ta cso port ok 
szá má ra ren de zett exk lu zív pro duk ciók kal, fo-
ga dá sok kal pró bál juk to vább nö vel ni a be vé te-
le ket. En nek el le né re költ ség ve té sünk ben évek 
óta nem ter vez he tők a szak mai ki adá sok. Ezek 
fe de ze te csak az év köz be ni eset le ges kül ső tá-
mo ga tá sok kal és pá lyá za tok kal biz to sít ha tó. Így 
azon ban a szak mai mun kák év ele ji ter ve zé se leg-

több ször il lu zó ri kus, és nem te szi le he tő vé a kor-
sze rű és ki szá mít ha tó mun ka vég zést, va la mint a 
mű tár gyak ál lag vé del mét, a gyűj te mé nyek rak tá-
ro zá si kö rül mé nye i nek meg fe le lő szin ten tar tá-
sát és fej lesz té sét (lásd 6. táblázat).
Min den év ben vissza té rő prob lé ma a kö rül be lül 
13 000 m2 alap te rü le tű in téz mény há ló zat mű kö-
dé si-fenn tar tá si költ sé ge i re ter vez he tő ala csony 
összeg. Év ele jén na gyon ke vés a ki adá si szer ke-
ze ten be lül a do lo gi költ sé gek ará nya: 2000-ben 
18, 2002-ben 14, 2003-ban 11 szá za lék. Az év 
vé gi tel je sí tés kor csak a cél fel adat ra át vett pénz-
esz kö zök ja vít ják az arányt, 2002-ben 29, 2003-
ban pe dig 35 szá za lék ra.
Ugyan év ről év re emel ke dik az in téz mé nyi sa ját 
be vé tel, és nagy ará nyú át vett pénz esz kö zök kel 
ren del ke zünk, de az utób bi ak nem for dít ha tók 
üze me lé si-fenn tar tá si ki adá sok ra, így az év ele-
jén ele ve alul ter ve zett do lo gi ki adá sok fe de ze tét 

5. táb lá zat. Felnőttbelépőjegyek ára a me gyé ben és né hány más mú ze um ban, 2002–2004 (forint)

Év
Do bó 
Ist ván 

Vár mú ze um

Mát ra 
Mú ze um

Hatvany 
La jos 

Mú ze um

Bu da pes ti 
Tör té ne ti 
Mú ze um

Ma gyar 
Nem ze ti 
Múzeum

Ko vács 
Mar git 

Mú ze um 
Szent end re

Herman 
Ot tó 

Mú ze um

2002 500 400 100 600 600 400 400

2003 600 460 120 700 800 550 400

2004 800 500 140 800 – 600 400

4. táblázat. A Heves Megyei Múzeumi Szervezet intézményeinek összehasonlító adatai, 2003 (százalék)

Ki adá sok Eger Gyön gyös Hat van Össze sen

Sze mé lyi jel le gű ki adá sok  80,3 16,7 3,0 100,0

Já ru lé kok  80,7 16,3 2,9  99,9

Do lo gi ki adá sok  83,4 13,1 3,5 100,0

Fel újí tá sok 100,0 100,0

Be ru há zá sok  99,5 0,5 100,0

Be vé te lek

In téz mé nyi mű kö dé si be vé te lek  91,6  8,3 0,1 100,0

Költ ség ve té si tá mo ga tás  63,4 29,4 7,1  99,9

Át vett pénz esz kö zök  95,7  2,2 2,1 100,0

Pénz ma rad vány 100,0 100,0
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évek óta csak az év vé gi pót elő i rány zat vagy az 
át vett pénz esz kö zök ből tör té nő meg elő le ge zés 
biz to sít hat ja. Ez az utób bi évek ben 11–13 mil lió 
fo rin tot tett ki. 2003-ban már nem is volt annyi 
át vett pénz esz köz, ami ből át me ne ti leg fe dez het-
tük vol na a hi ányt. A meg elő le ge zett össze get 
a fenn tar tó a kö vet ke ző év ele jén ed dig vissza-
pó tol ta, de 2004-ben ez már csak egy je len tős 
szak mai összeg el vo ná sá val tör tént meg. Egy re 
sú lyo sabb prob lé ma, hogy a nagy lá to ga tott ság-
ból kö vet ke ző el hasz ná ló dást a kar ban tar tá si le-
he tő sé gek szű kös sé ge mi att nem tud juk fo lya-
ma to san meg szün tet ni. A mú ze u mi dol go zók 
mun ka kö rül mé nyei sok eset ben nem meg fe le-
lőek, a mun ka szo bák egész ség ügyi fes té sé re egy 
év ti ze de nincs anya gi fe de ze tünk.
Összes sé gé ben a fenn tar tói alul fi nan szí ro zott ság 
mi att kény szer hely zet ben va gyunk: nö vel nünk kell 

a be vé te le ket, hogy „be töm köd jük” a mű kö dés-
fenn tar tás ér de ké ben a költ ség ve té si „lyu ka kat”, 
ami a fenn tar tó kö te les sé ge len ne. Nem tud juk 
a be vé telt ar ra for dí ta ni, ami re kel le ne: a kom-
for to sabb kö zön ség for gal mi fel té te lek meg te-
rem té sé re, a muzeológiai, mű tárgy vé del mi, tu do-
má nyos és köz mű ve lő dé si mun ka fej lesz té sé re.
Amennyi re elő nyös, hogy a Do bó Ist ván Vár mú-
ze um egy ki emel ke dő tör té nel mi em lék he lyen, 
az eg ri vár ban mű kö dik, ez ko moly fel újí tá si és 
fo lya ma tos kar ban tar tá si prob lé má kat is fel vet. 
Az ál la mi tu laj do nú és a Kincs tá ri Va gyo ni Igaz-
ga tó ság ál tal ke zelt, a me gyei mú ze um ré vén a 
He ves Me gyei Ön kor mány zat úgy mond in gye-
nes hasz ná la tá ban lé vő ob jek tum re konst ruk-
ci ó ja – a min den ko ri gaz da sá gi hely zet függ vé-
nyé ben – hol ne ki len dül, hol le áll. Sok szor még 
a fenn tar tó hi va tal ve ze tő i nél is „össze ke ve red-

6. táb lá zat. A ki adá sok meg osz lá sa a He ves Me gyei Mú ze u mi Szer ve zet ben, 2002–2003 (százalék)

2002 2003

ere de ti 
elő i rány zat 

mó do sí tott 
elő i rány zat tel je sí tés ere de ti 

elő i rány zat 
mó do sí tott 
elő i rány zat tel je sí tés

Sze mé lyi jut ta tá sok  53  48  50  54  45  42

Já ru lé kok  19  16  16  19  15  14

Do lo gi ki adá sok  14  32  29  11  30  35

Fel hal mo zá si 
ki adá sok   4   5  10   9

Pénz ma rad vány  14  16

Össze sen 100 100 100 100 100 100

3. ábra. Kiadások. a) 2002. évi adatok, b) 2003. évi adatok
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nek” a vár mint mű em lé ki ob jek tum és a mú ze-
um mint kö te le ző me gyei fel adat anya gi vo nat-
ko zá sai. A mű em lé ki hely re ál lí tás ra biz to sí tott 
pénz össze gek ne ga tí van érin tik a mú ze u mi mű-
kö dé si-fenn tar tá si igé nyek meg íté lé sét.
Szí ne zi a sa já tos hely ze tet Eger, Gyön gyös és 
Hat van ön kor mány za ta i nak hoz zá ál lá sa a te rü-
le tü kön lé vő mú ze u mok mű köd te té sé hez. Egy-
egy ki ál lí tás, tu risz ti kai-ide gen for gal mi jel le gű ren-
dez vény, eset leg pá lyá za ti ön rész biz to sí tá sa ese tén 
szá mít ha tunk anya gi tá mo ga tá-
suk ra, de a mű kö dé si-fenn-
tar tá si gon dok ke ze lé-
sé vel kap cso la tos ké-  
ré se ink ed dig nem 
ta lál tak meg hall ga-
tás ra.
A je len le gi költ ség- 
ve té si kon dí ci ók mel- 
 lett hosszú tá von nem 
biz to sít ha tó az in téz mény-
há ló zat mű köd te té se és a tör vény-
ben elő írt kö te le ző me gyei mú ze u mi fel ada tok 
el lá tá sa. A do lo gi ak és a szak mai fel ada tok alul-
fi nan szí ro zott sá gá nak meg szün te té se ér de ké ben 
vál toz ta tás ra van szük ség a költ ség ve tés szer ke-
ze té ben és a be vé te li for rá sok ará nyá ban. Meg-
ol dást az aláb bi ak je lent het nek:
– A me gyei ön kor mány zat eme li a fenn tar tói tá- 

 mo ga tás össze gét; is mer ve az ön kor mány zat 
be vé te li le he tő sé ge it és a vá ro sok tól át vett ok- 
 ta tá si in téz mé nyek fenn tar tá si kö te le zett sé ge it, 
en nek alig van re á lis esé lye.

– Amennyi ben nem nö vel he tő je len tő sen a fenn-
tar tói tá mo ga tás össze ge, ak kor az egyéb köz- 
mű ve lő dé si te rü le tek hez (könyv tár, me gyei 
mű ve lő dé si köz pont, szín ház) ha son ló an a 
mú ze u mok szék he lyi te le pü lé si ön kor mány-
za ta i nak rend sze res mű kö dé si tá mo ga tá sa, a 
kö zös fi nan szí ro zás je lent het meg ol dást. Ezt 
in do kol ja az a tény, hogy a me gyénk ben lé vő 
mú ze u mok nem csak me gyei, ha nem he lyi ér té-
ke ket is őriz nek, ki ál lí tá sa ik és prog ram ja ik 
ré vén pe dig nem csak a tér ség, ha nem az adott 
te le pü lés szá má ra is ide gen for gal mi vonz erőt 
je len te nek, a he lyi la kos ság nak és di ák ság nak 
pe dig kul tu rá lis szol gál ta tást nyúj ta nak. A kö zös 
fenn tar tás ra vo nat ko zó an más me gyék ből is 

hoz ha tunk pél dá kat. (A te le pü lé sek azért nem 
je lent kez nek tá mo ga tó ként, mert a tör vény a 
me gyék kö te le ző fal ada ta ként ír ja elő a mú ze-
u mi funk ci ók biz to sí tá sát.)

– Amíg a bé re ket és bér jel le gű ki fi ze tése ket tör-
vé nyek, il let ve ren de le tek sza bá lyoz zák, ad dig 
a mű köd te té si-fenn tar tá si költ sé gek és a szak-
mai mun ka pénz ügyi hát te ré nek biz to sí tá sát 
sem mi lyen nor ma tí va nem ír ja elő, és nem te-
szi kö te le ző vé. Ezért nél kü löz he tet len az év-

ti ze dek óta ma gunk előtt gör ge-
tett mú ze u mi nor ma tí va ki-

dol go zá sa és el fo gad-
ta tá sa.

– Jó kül föl di pél dák 
van nak ar ra is, hogy 
az ál lam és a gyűj-
te mé nyek, mú ze u-

mok tu laj do no sai a 
 költ sé ge ket meg oszt va 

fi nan szí roz zák az in téz mé-
     nye ket. Ilyen pél dá ul, hogy 

a bé reket és a já ru lé ko kat, va la mint a szak-
mai fel ada to kat köz vet le nül vagy köz ve tett 
mó don (pél dá ul a ré gi ón ke resz tül) az ál lam, 
az in téz mé nyek fenn tar tá si-mű kö dé si költ sé-
ge it pe dig az ön kor mány zat ok biz to sít ják.

– Az ál lam tól a me gyék hez le osz tott je len le gi 
fej kvó ta sze rin ti fi nan szí ro zás he lyett cél sze-
rűbb len ne a szín há za ké hoz ha son ló több-
szin tű fi nan szí ro zás, amely ré vén az ön kor-
mány zat ok a mú ze u mok nak nyúj tott tá mo ga-
tás ará nyá ban szá mít hat nak a köz pon ti költ-
ség ve té si ki egé szí tés re.

–  A nagy lá to ga tott sá gú mú ze u mo kat ne ga tí van 
érin ti a 194/2000. szá mú kor mány ren de let-
ből adó dó be vé tel ki esés. Az ál la mi fenn tar-
tá sú mú ze u mok ál lan dó ki ál lí tá sai in gye nes sé 
té te lé nek kom pen zá lá sá hoz ha son ló an ez eset-
ben is fel vet he tő az anya gi el len té te le zés kér-
dé se, kü lö nö sen ak kor, ha a mú ze u mok alap-
te vé keny sé ge ke rül ve szély be.

– Ter mé sze te sen a me gyei mú ze u mok nak is ke - 
res ni kell az éssze rű mű kö dé si ke re te ket és 
meg ol dá so kat. Né mely ki ál lí tó hely, gyűj te mény 
ered mé nye seb ben mű köd het a te le pü lé si ön-
 kor mány zat fenn tar tá sá ban. He ves me gyé ben 
most ve szi át He ves vá ros a he lyi gyűj te ményt, 

[…] a fenn tar tói alul fi nan szí ro zott-
ság mi att kény szer hely zet ben va gyunk: 

nö vel nünk kell a be vé te le ket, hogy „be töm-
köd jük” a mű kö dés-fenn tar tás ér de ké ben a 

költ ség ve té si „lyu ka kat”, ami a fenn tar tó 
kö te les sé ge len ne.  
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és ter vez zük a köz sé gi tu laj dont ké pe ző kis-
nánai vár mű köd te té sé nek át adá sát a te le pü-
lés nek. To vább ra is él ni kí vá nunk a dif fe ren-
ci ált jegy ár eme lés esz kö zé vel, és újabb be vé-
te le ket hoz hat nak az eg ri vár ban és a gyön-
gyö si Or czy -kas tély ban tör té nő fej lesz té sek. 
Így nem csak új ki ál lí tá sok nyíl hat nak, és nagy 
tö me ge ket von zó ren dez vé nye ket szer vez he-
tünk, de a kö zön ség kap cso la tok szé le sí té sé-
 nek új le he tő sé ge i vel is él he tünk. Ezek nek a 
be vé te lek nek azon ban nem a fenn tar tó me -
gyei ön kor mány zat hi ány ke ze lé sét kell szol-
gálni uk, ha nem a mu zeo lógiai-szakmai fel ada-
tok ha té kony és kor sze rű mód sze rek kel tör-
té nő el lá tá sát.

Conditions of Operation and Financing 

in County-Level Museums

Heves County

Tivadar Petercsák

The middle-term development strategy of Heves 
County Museum Organisation is just being dis-
cussed by the county assembly. This report has 
been compiled on the basis of the development 
strategy and the realities of the past few years.  
The Heves County museum network belonging 
to the organisation is made up of three muse-
ums and seven other collections. The financial, 
administrative and conservation centre of the 
organisation is the István Dobó Castle Museum 
in Eger, which has been the number one muse-
um in Hungary in terms of the number of visi-
tors per year for a while. The museums in the 
county have been doing their best to set up in-
teresting exhibitions and attractive complemen-
tary activities for the public: camps, festivals, 
workshops, educational events etc. Although 
the institutions have been profiting form dif-
ferent competitions, sponsorship and devel-
opment programmes and so they were able to 
improve several areas, the financing structure 
has not been changed to their advantage so far, 
which led to underfinanced maintenance and 
operation. Revenues and expenditure are dis-
cussed and illustrated with several statistics. 

The problems of financial and structural nature 
are listed and presented with an outline of sug-
gestions which might be the solutions or the 
right way of addressing the problems.
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Írá som ban két meg kö ze lí tés bõl sze ret nék a kor-
társ kul tu rá lis és tár sa dal mi je len sé gek vizs gá la-
tá ra, fel dol go zá sá ra és nyil vá nos sá té te lé re ki-
ala kí tott MaDok-program és a MaDok-hálózat 
fel épí té sé rõl, mû kö dé sé rõl és le he tõ sé ge i rõl be-
szél ni. A szö veg el sõ fe lé ben (A há ló et nog rá-
fi á ja cím mel) el sõ sor ban a há ló zat le írá sa, be-
mu ta tá sa lesz a fõ csa pás vo nal, míg a má so dik 
rész ben (Az et nog rá fia há ló já ban) in kább el mé-
le ti, mód szer ta ni meg fon to lá sok, il let ve pél dák 
ke rül nek te rí ték re. Te hát egy részt sze ret ném rö-
vi den be mu tat ni, hogy mi tör tént ed dig, mi ként 
is fest a rend szer, más részt pró bál nék ked vet csi-
nál ni az együtt gon dol ko dás hoz, meg mu tat ni, 
hogy me lyek a rend szer mû kö dé sé ben rej lõ, ki-
ak ná zás ra vá ró le he tõ sé gek.

A há ló et nog rá fi á ja – a szö vés

A MaDok-program a kor társ kul tu rá lis és tár sa-
dal mi je len sé gek el sõ sor ban muzeológiai esz köz-
kész let tel (gyûj tés, do ku men tá lás, meg õr zés, fel- 
dol go zás) tör té nõ meg kö ze lí té sé re ki ala kí tott nyil-
ván tar tá si és in for má ci ós rend szer, to váb bá a ku ta-
tást és a tá jé ko zó dást elõ moz dí tó tu do má nyos fó-
 rum. Nem egy új mú ze um, ha nem egy er re a 
cél ra fej lesz tett, interneten ke resz tül hoz zá fér-
he tõ vir tu á lis hely, ame lyet vál lal ko zó ked vû, ér-
dek lõ dõ mu ze o ló gu sok, ku ta tók, egye te mi hall-
ga tók és ok ta tók tölt het nek meg tar ta lom mal, 
kí vül rõl pe dig bár ki hoz zá fér het, aki tu da to san 
rá ke res, vagy csak vé let le nül rá akad. Ezt a he-
lyet Fe jõs Zol tán kez de mé nye zé sé re és el gon-

Frazon Zsó fia

*  Az írás elõ adás vál to za ta a nép raj zos mu ze o ló gu sok Mú ze um és tu do má nyos ku ta tás cí mû éves kon fe ren-
ci á ján (Me zõ kö vesd, 2004. szep tem ber 29.–október 1.) hang zott el.

1 A kon cep ci ó ról lásd Fe jõs 2003a; 2003b.
2 Lásd www.neprajz.hu/madok/index.html.
3 Lásd www.neprajz.hu/madok/madok.php.

do lá sai alap ján1 a Nép raj zi Mú ze um hon lap ján 
ala kí tot tuk ki,2 és a to váb bi ak ban is a mú ze um 
gon dos ko dik az üze mel te tés rõl és a fris sí tés rõl, 
a kí vül rõl és be lül rõl ér ke zõ ada tok, öt le tek és 
kez de mé nye zé sek alap ján.

A hely – le írás

A MaDok on-line fe lü le té nek ki ala kí tá sa kor a 
könnyû hoz zá fé rés, to váb bá a vi lá gos, bõ vít he tõ 
és ala kít ha tó struk tú ra meg te rem té se egy aránt 
lé nye ges szem pont nak szá mí tott. A Nép raj zi 
Mú ze um kez dõ lap ján ta lál ha tó (a MaDok-fü ze-
tek bo rí tó já ról is mert) MaDok-logótól in du ló 
lá to ga tó nem csak a prog ram és a há ló zat mû-
kö dé sé vel kap cso lat ban ol vas hat össze fog laló, 
tá jé koz ta tó szö ve ge ket, ha nem a je lent ke zés hez 
és az adat szol gál ta tás hoz szük sé ges in for má ci ó-
kat, le- és ki tölt he tõ nyom tat vá nyo kat is meg ta-
lál hat ja az ol da lon.
A MaDok-program há ló zat ként va ló mû kö dé-
sé nek egyik leg fon to sabb se géd esz kö ze a Ku ta-
tá si adat lap.3 Ez olyan „hely ben” ki tölt he tõ és 
elekt ro ni ku san to váb bít ha tó on-line adat lap, 
amely nek se gít sé gé vel a há ló zat hoz csat la ko zó, 
együtt mû kö dõ in téz mé nyek ku ta tói az adat szol-
gál ta tást vé gez he tik. Az el kül dést kö ve tõ en, az 
e-mailként meg ér ke zõ ada tok alap ján fo lya ma-
to san épül fel és bõ vül a MaDok-adatbázis.
A weboldal szer kesz té se so rán a köz vet len elekt-
ro ni kus adat át vi te len és a ke re sõ hoz zá fé ré sen 
túl a mû kö dés sel kap cso la tos in for má ció szol-
gál ta tás, a tu do má nyos funk ció ki ala kí tá sa és 

MaDok-háló: szö vés és min tá zat*
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be töl té se is sze re pelt a szem pont ok kö zött. E 
te kin tet ben a ku ta tá sok ter ve zé sé hez ad se gít-
sé get egy vá lo ga tott, el mé le ti, mód szer ta ni és 
em pi ri kus pél dá kat is fel vo nul ta tó, ma gyar és 
nem zet kö zi szak iro dal mi lis ta, le tölt he tõ rtf for-
má tum ban. Ugyan csak ide tar to zik a prog ram 
ki ad vá nyá nak (MaDok-füzetek) aján ló ja, a lin-
kek és az ak tu á lis in for má ci ók lis tá ja, ame lyek 
a to vább lé pés hez, a ki te kin tés hez kí nál nak le he-
tõ sé get.
A MaDok-programhoz kap cso ló dó internetes 
ol dal mû kö dé sé nek lé nye ge, hogy a hasz ná lók 
szo ká sa i hoz ido mul jon, és könnyen hasz nál ha-
tó, prak ti kus se géd esz köz zé vál jon, to váb bá le-
he tõ sé get nyújt son a ku ta tá sok ter ve zé sé hez, a 
tu do má nyos együtt mû kö dés leg kü lön bö zõbb for-
má i nak ki ala kí tá sá hoz.

A há ló za ti mû kö dés le he tõ sé gei

Ah hoz, hogy MaDok-program be tölt hes se ter-
ve zett funk ci ó ját – hogy bár hon nan, bár ki szá-
má ra el ér he tõ in for má ci ós csa tor na és tu do má-
nyos fó rum le hes sen –, szük sé ges a részt ve võk 
tény le ges együtt mû kö dé se. A kö zös mun ka el-
sõ lé pé se a ku ta tá si adat la pok ki töl té se és el kül-
dé se, hi szen csak ezek alap ján van le he tõ ség az 
adat bá zis fel töl té sé re, ami az ed dig be ér ke zõ 
ada tok kal már meg kez dõ dött, és egy elõ re a Nép-
raj zi Mú ze um bel sõ hon lap ján mû kö dik, kül sõ 
hoz zá fé rés nél kül. Ah hoz, hogy ér dem ben meg-
je len hes sen a nyil vá no san hoz zá fér he tõ adat bá-
zis ok mel lett, több ku ta tás le író, elem zõ és ke-
re sõ ada ta i ra van szük ség. Hi szen csak így vá lik 
lát ha tó vá, hogy me lyek azok a te rü le tek, ahol 
pél dá ul kö zös ku ta tás ra van le he tõ ség, vagy me-
lyek azok a leg fon to sabb el mé le ti és mód szer-
ta ni kér dé sek, ame lyek rõl be szél ni kell és ér de-
mes: Mi tör tént ed dig? Mer re to vább? Az ilyen 
vagy eh hez ha son ló kér dé sek meg vá la szo lá sá ra 
csak anyag is me ret alap ján van le he tõ ség.
Még is, az ed dig be ér ke zõ nyi lat ko za tok és adat-
la pok, il let ve az együtt mû kö dõ in téz mé nyek és 
egyé ni ku ta tók té ma meg je lö lé sei alap ján két fon-
tos ész re vé tel már meg fo gal maz ha tó: egy fe lõl a 
for rás gyûj tõi és/vagy ku ta tá si té ma kö rök meg-
adá sá val kap cso lat ban, más fe lõl az in téz mé nyi 

és az on-line lo gi ka össze il lesz té sé nek le he tõ sé-
ge i rõl.
A fo lyó vagy le zá rult ku ta tá si té mák, il let ve a 
ja va solt ku ta tá si té ma kö rök meg je lö lé sé nél jól 
lát ha tó, hogy a ku ta tók tág, ál ta lá ban több té-
ma kör le fe dé sé re is al kal mas ka te gó ria meg fo-
gal ma zá sá ra tö re ked tek – mint ami lyen pél dá-
ul az élet mód –, amely fo gal mak elé leg in kább 
föld raj zi szû kí tõk ke rül tek. Ez egy részt ért he tõ, 
hi szen egy most ter ve zett, eset leg még a pá lyá za-
tok be adá sa elõtt ál ló ku ta tás nál vagy egy össze-
tett gyûj te mény szer ke ze tû, re gi o ná lis in téz mény 
ese té ben az a jó stra té gia, ha a ku ta tók olyan 
fo gal mat ta lál nak, amely alá a leg több adat és 
te vé keny sé gi for ma be so rol ha tó. Ugyan ak kor 
egy nyil ván tar tá si rend szer és in for má ci ós bá zis 
fe lõl néz ve a „ke re sõ” fe jé vel is ér de mes gon-
dol kod ni; ha pél dá ul va la ki ar ra kí ván csi, hogy 
me lyik in téz mény ben, mi lyen mód sze rek és do-
ku men tá lá si el vek alap ján fog lal koz nak ti zen-
éve sek vá ro si tér hasz ná la ti szo ká sa i val vagy az 
ol va sás kö rül mé nye i nek, min den na pi pra xi sá-
nak át ala ku lá sá val, vagy el zárt, el nép te le ne dõ 
fal vak la kos sá gá nak öre ge dé sé vel, az egye dül 
élõ idõs em be rek hely hez és tár gyak hoz va ló 
kö tõ dé sé vel, vagy a test fes tés, a te to vá lás és a 
test ék sze rek vi se lé sé nek mo ti vá ci ó i val, eset leg 
egye te mi kol lé gi u mok ban élõ fi a ta lok ét ke zé si 
szo ká sa i val, ak kor eb ben az eset ben az élet mód 
ka te gó ri á ja nem ad elég sé ges el iga zí tást a ke re-
sõ szá má ra. A fel so rolt té mák mind egyi ke be so-
rol ha tó az élet mód tág – sok eset ben tel je sen 
meg fog ha tat lan – ka te gó ri á já ba, még sem fe di 
pon to san azt, amit a ku ta tás az adott tár sa dal-
mi vagy kul tu rá lis je len ség rõl fel tárt, össze gyûj-
tött, do ku men tált, ki ál lí tott és pub li kált. Te hát 
a té ma szû kí tés és - pon to sí tás a ter ve zett és a le-
zárt ku ta tá sok ese té ben egy aránt fon tos, és ez 
az elv ál ta lá no sabb el mé le ti, mód szer ta ni kö vet-
kez te té sek irá nyá ba is to vább ve zet.
A má so dik ész re vé te lem az in téz mé nyi és az on-
line lo gi ka össze il lesz té sé ben rej lõ le he tõ sé gek
fel is me ré sé vel és ki ak ná zá sá val kap cso la tos. A 
Madok-hálózat élet re hí vá sa kor alap gon do lat 
volt az on-line hoz zá fé rés ki ala kí tá sa: ez zel a 
Nép raj zi Mú ze um nem csak egy ma kor sze rû 
mé di um hasz ná lat ba vé te le mel lett tet te le a vok-
sát, ha nem egy olyan rend szer ki ala kí tá sá ra is 
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tö re ke dett, amely a ve szõd sé gek tõl men te sít ve  
le he tõ sé get biz to sít a gyors hoz zá fé rés re, köz-
ve tí tés re, tá jé ko zó dás ra. Ezt a hely ze tet ír ta kö-
rül – vé le mé nyem sze rint ta lá ló an – Ré kai Mik-
lós az „aka dály men te sí tés” ki fe je zé sé vel. Egé szen 
hét köz na pi meg fo gal ma zás ban: nincs uta zá si és 
pos ta költ ség, mi ni má lis ra csök kent he tõ a bü rok-
rá cia (és a pa pír hasz ná lat), a mód sze res ke re sés 
és a cél ta lan lõ dör gés egy aránt meg va ló sít ha-
tó, a vir tu á lis ba ran go ló be les het más in téz mé-
nyek ku ta tá sai, mód sze rei, kér dés fel te vé sei és 
ví vó dá sai mö gé A szak mán kí vü li kül sõ szem be-
le lát hat ab ba, hogy mi lyen kor társ té mák je len-
nek meg nép raj zi, ant ro po ló gi ai, kul túr tör té -
ne ti ku ta tá so kat vég zõ in téz mé nyek pa let tá ján, 
az ava tott bel sõ szem pe dig tá jé koz ta tást és se-
gít sé get kap hat sa ját ku ta tói és for rás fel dol go zó 
mun ká já hoz. Egy ilyen vagy eh hez ha son ló rend-
szer azo kat a sok szor em lí tett gaz da sá gi/gazdál -
ko dá si, eset leg a tá vol ság ból vagy el zárt ság ból 
adó dó kap cso lat tar tá si ne héz sé ge ket se gít het 
fel ol da ni, ame lyek egyéb ként az éves mu  ze o ló-
gu si kon fe ren ci ák örö kös, vissza té rõ, meg nem 
ol dott prob lé mái kö zé tar toz nak, mi sze rint:
nincs pénz, nincs ka pa ci tás vagy kel lõ in for má-
ció egy adott fel adat el kez dé sé hez, be fe je zé sé hez 
vagy meg va ló sí tá sá hoz. Úgy gon do lom, hogy a 
MaDok-hálózat fel fog ha tó úgy is, mint a na gyon 
kü lön bö zõ le he tõ sé gek kel és adott sá gok kal ren-
del ke zõ, kul tú ra- és tár sa da lom tu do má nyos ku-
ta tást vég zõ in téz mé nyek kö zöt ti „aka dály men te-
sí tés” egy le het sé ges for má ja. Nyil ván nem old 
meg min den in téz mé nyi gon dot – ezt nem is le-
het vár ni –, de an nak, aki fel is me ri a rend szer-
ben rej lõ le he tõ sé ge ket, min den kép pen se gít sé-
get ad hat a mú ze u mi ku ta tó mun ká hoz.
Az adat bá zis be üze me lé sé hez és fel töl té sé hez 
azt kér tük az együtt mû kö dõ in téz mé nyek ku ta-
tó i tól, hogy kö rül be lül tíz év re vissza me nõ en 
te kint sék át adat tá ruk és gyûj te mé nye ik „adott 
je len re” vo nat ko zó ku ta tá sa it, és er rõl ké szít-
sék el – a Ku ta tá si adat lap ki töl té sé vel – a le író, 
elem zõ és ke re sõ ada to kat. Ez el sõ kör ben ta lán 
na gyobb mun kát ró a part ner in téz mé nyek ku ta-
tó i ra, de ez után egy olyan rend sze re zett in for-
má ció hal maz bir to ká ba jut ha tunk, amely – egy 
internetes ke re sõ se gít sé gé vel – nem csak sza ba-
don cso por to sít ha tó vá, ha nem át lát ha tó vá is te-

szi a kö zel múlt fon to sabb ku ta tá si té ma kö reit, 
mód sze re it és ered mé nye it. Ezt kö ve tõ en az 
adat szol gál ta tó mu ze o ló gus, ku ta tó szá má ra 
a nap ra kész in for má ci ók meg adá sa mi ni má lis 
plusz mun ká val (kis túl zás sal a Ctrl+C, Ctrl+V 
bil len tyûk hasz ná la tá val) jár, hi szen a fo lyó és 
le zárt ku ta tá sok nak min den in téz mény ben van 
nyil ván tar tá suk, do ku men tá ci ó juk vagy egyéb 
írá sos be szá mo ló anya guk. A MaDok-hálózat 
on-line fe lü le te ezek nek az in for má ci ók nak az 
el he lye zé sé re te remt le he tõ sé get, egy prak ti kus, 
adat bá zis ba for dí tott for má ban.

Az et nog rá fia há ló já ban – min tá zat

A kul tu rá lis és tu do má nyos kö zeg ben fel épí tett 
új rend sze rek min dig le he tõ sé get te rem te nek 
az e ke re te ken túl mu ta tó kér dé sek ár nya lá sá-
ra, a kul tú rá ról al ko tott tu do má nyos meg jegy-
zé se ink fi no mí tá sá ra, ál ta lá no sab ban: a tár sa da-
lom tu do má nyos gon dol ko dás mód sze le te i nek, 
fo gal mi és mód szer ta ni le he tõ sé ge i nek gya kor-
lat ori en tált, pra xi son ke resz tü li új ra gon do lá sá-
ra. A MaDok-programra ve tít ve: a hosszú tá vú 
mû kö dés lé nye ge, hogy el mé let, gya kor lat és 
mód szer kap cso la ta el vá laszt ha tat lan egy sé get 
al kos son, az anyag fel dol go zás együtt jár jon az 
anya gon túl mu ta tó el mé le ti/mód szer ta ni kö-
vet kez te té sek le vo ná sá val, és a kö vet kez te té sek 
al kal ma zá sá val.
Az aláb bi ak ban elõ ször ku ta tás-mód szer ta ni és 
fo gal mi kér dé sek irá nyá ba ka nya ro dom, majd 
ha zai és nem zet kö zi mú ze u mi pél dák se gít sé gé-
vel pró bá lok né hány inspiratív öt le tet vá zol ni.

Mód szer ta ni ref le xi ók

A Madok-program mû kö dé sé nek ta lán egyik leg-
na gyobb le he tõ sé ge az em pi ri kus és te o re ti kus 
gon dol ko dás mód je len ide jû össze kap cso lá sa, 
a mú ze u mi ku ta tó mun ka ön ref le xi ó ja, hi szen a 
kor társ muzeológiai gon dol ko dás szá má ra nem-
csak a mú ze um ba ke rü lõ tárgy, ha nem a for rás-
do ku men tá ció mi ként je, a ku ta tás mód szer tan, 
a fel dol go zás fo ga lom kész le te és a kö vet kez te-
té sek is fon tos ré szét al kot ják a ku ta tó mun ká-
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nak; a tárgy nem vá laszt ha tó el et tõl a kul tu rá lis, 
tu do má nyos és in téz mé nyi kon tex tus tól. Ez a 
meg kö ze lí tés leg in kább két szfé rá ról va ló tu da-
tos gon dol ko dást igé nyel: az egyik az em pí ria 
kér dé se, a má sik pe dig a fo ga lom hasz ná lat ban 
rej lõ le he tõ sé gek új ra gon do lá sa.
Az em pí ria a nép raj zi/ant ro po ló gi ai ku ta tá sok 
egyik kulcs fo gal ma, az in téz mé nye sü lés, a más 
tár sa da lom tu do mány ok tól va ló meg kü lön böz-
te tés köz pon ti ka te gó ri á ja – és mint ilyen a leg-
több prob lé mát és evi den ci át ma gá ban fog la ló 
meg kö ze lí té si mód. Anél kül, hogy össze fog lal-
nám a nép rajz/ant ro po ló gia em pi ri kus mód sze-
rek kel (leg in kább a te rep ku ta tás sal) kap cso la tos, 
az el múlt húsz-har minc év ben le zaj lott fõbb dis-
kur zu sa it és vál to zá sa it, sze ret nék né hány olyan 
pont ra rá mu tat ni, amely a mú ze u mi in téz mény-
rend szert köz vet ve vagy köz vet le nül is érin tet te. 
A leg fõbb vál to zást a te rep he lyé nek új ra gon do-
lá sa hoz ta: ez azt je len ti, hogy olyan he lyek vál-
tak ér dek lõ dés tár gyá vá – leg több ször ma gá tól
ér te tõ dõ mó don –, ahol ko ráb ban nép rajz ku ta-
tók nem vé gez tek ha son ló gyûj tõ- és do ku men-
tálótevékenységet. Így ke rül het egy vá ro si ját-
szó tér, egy var ró nõ ru ha tá ra, egy meg szû nõ 
hajó gyár, egy egye te mi kol lé gi um vagy akár egy 
idõ sek ott ho na is gór csõ alá, de ugyan így ma ga 
a mú ze u mi gyûj te mény is lehet a tu do má nyos 
ku ta tás te re pe és tár gya. A meg kö ze lí tés hez szo-
ro san kap cso ló dik, hogy a ré gi, „ha gyo má nyos” 
te re pe ken is alap ve tõ vál to zást je lent a tárgy-
hasz ná lat tár sa dal mi di men zi ó i nak át ren de zõ-
dé se: a tárgy gaz dag ság, a tár gyak tól va ló meg vá-
lás mi ként je vagy az új ra hasz no sí tás le he tõ sé ge, 
ami az tán szo ro san össze függ a vá lo ga tá si el vek 
új ra gon do lá sá val is.4

A ku ta tá si te rep, a ku ta tá si tárgy – az em pi ri kus 
va ló ság – vál to zá sa és át ala ku lá sa ha tás sal van a 
kér dé sek, a vá la szok, a mód sze rek és el já rá sok 
tu do má nyos ke re te i re – az em pi ri kus ku ta tás el-
já rá sa i ra. A te rep, a ku ta tás, a do ku men tá ció, az 
in for má ció, a mú ze u mi tárgy és a mú ze u mi gyûj-
te mé nyek fel dol go zá sá nak vál to zó le he tõ sé gei 
és kö rül mé nyei, a kul tu rá lis rep re zen tá ció tar tal-
mi és for mai je gye i nek szün te le nül ala ku ló, sa-

já tos vi lá ga olyan új, diszkurzív tér ki ala kí tá sá-
ra te remt le he tõ sé get, amely ben a mú ze u mok 
sze re pe új ra fo gal maz ha tó.5 Ez az úgy ne ve zett 
más faj ta em pí ria, to váb bá a kor társ je len sé gek 
fe lé for du lás sem mi eset re sem je len ti a mú ze u-
mok tör té ne ti for rás anya gá nak fi gyel men kí vül 
ha gyá sát, vi szont je lent he ti a gyûj te mé nyek rõl
va ló tu da tos, ref lex ív gon dol ko dást, a gyûj te mény-
fej lesz tés so rán egy sok ré tûbb szem pont rend szer 
fi gye lem be vé tel ét.
A fen ti meg kö ze lí té si mód vi szont egye ne sen 
ve zet a fo ga lom hasz ná lat kér dé se i hez. Már utal-
tam a túl ál ta lá nos ka te gó ri ák al kal ma zá sá ban 
rej lõ ne héz sé gek re, il let ve a ku ta tá si té ma kö rök 
ho mo ge ni tá sát vissza tük rö zõ fo ga lom hasz ná lat 
ve szé lye i re. A ku ta tá si té ma kö rök ki sebb egy sé-
gek re bon tá sa és a fo gal mi pon to sí tás nem csak
egy gör dü lé ke nyen mû kö dõ, jól hasz nál ha tó adat-
bá zis ki ala kí tá sá hoz fon tos, ha nem a fel szín re 
ke rü lõ tu do má nyos kér dé sek kö rül te kin tõ, mód-
sze res meg fo gal ma zá sá hoz, az együtt mû kö dé sek 
ter ve zé sé hez és meg va ló sí tá sá hoz is. A je len ko ri 
tár sa da lom tu do má nyos tér ben az el tá vo lo dás az 
át fo gó, szin te ti zá ló kép meg raj zo lá sá tól nem je-
len ti a ku ta tás tár gyá nak fel adá sát. A szét sze dés 
(mint a ku ta tás egyik leg fon to sabb el já rás mód-
ja) és az új ra össze ra kás (akár egy ta nul mány, 
akár egy adat bá zis ke re tei kö zött) hí ven tük rö zi 
azt a tár sa dal mi és kul tu rá lis lo gi kát, amely ben 
a kor társ tár sa da lom tu do mány (és tár gya) mo-
zog. A „ki csi nyí tés” és a pon to sí tás te hát nem-
csak a le írás, ha nem – pél dá ul egy adat bá zis fe-
lõl néz ve – a ke re sõ szá má ra is le he tõ vé te szi a 
dol gok mé lyé re ju tást.
A fo ga lom hasz ná lat ban és a ku ta tá si mód sze rek-
ben meg je le nõ „lép ték vál tás” mel lett sze ret nék 
egy má sik meg kö ze lí té si le he tõ ség re is utal ni, 
amely leg in kább a tár gyak ban és a je len sé gek-
ben rej lõ je len té sek ré teg zett sé gé re, össze tett jel-
le gé re utal, ar ra ahogy egy tárgy al kal mas sá vá-
lik össze tett és bo nyo lult tár sa dal mi kér dé sek 
fel ve té sé re és be mu ta tá sá ra. Ez a meg kö ze lí tés 
a tár gyak hal mo zá sá val szem ben a jól vá lasz tott, 
ala po san és mód sze re sen kö rül járt „egy tárgy” 
sze re pét hang sú lyoz za, és a do ku men tá lás, a prob-

4 Ha son ló kér dé sek meg fo gal ma zá sa: Rosander 1980; Gottfried 2004; Christensen et al. 2004.
5 Ha son ló el ve ket fo gal maz meg Assion 1986; Schöne 1998; Kjeström Sjölin 2003.
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lé mák elõ tér be ál lí tá sa fe lõl te kint a ku ta tás tár-
gyá ra. Ezt a lo gi kát leg in kább Sza bó Má tyás ta-
lá ló „szofisztikált tárgy” ki fe je zé sé ben lá tom 
ér vé nye sül ni (Sza bó 2003:108), ami a tár gyak 
mé lyén meg hú zó dó össze tett, kör mön font és 
csa va ros je len tést hang sú lyoz za, vagy ahogy fo-
gal maz: a kis tár gyak ban rej lõ nagy kér dé sek ész-
re vé tel ének és meg hal lá sá nak fon tos sá gát. Ez 
a szem lé let mód – vé le mé nyem sze rint – nem a 
tárgy gyûj tés sel szem ben, ha nem a tárgy gyûj tés 
mel lett ér vel, csak más ho va ke rül nek a hang-
súly ok. Az át gon dolt tárgy vá lasz tás, a prob lé-
ma ori en tált, ap ró lé kos do ku men tá lás prak ti kus 
szin ten a je len ko ri muzeológia és a mú ze u mi 
gyûj te mény fej lesz tés egyik jár ha tó út ját je len ti, 
el mé le ti szin ten pe dig a tár gyak és je len té sek 
– tu do má nyos ku ta tás so rán fel tárt – bo nyo-
lult össze füg gés rend sze rét eme li ki. Ez nem más, 
mint pra xis és te ó ria ko he rens egy sé ge.

Mú ze u mi pél dák

Az aláb bi ak ban ma gyar és nem zet kö zi mú ze u-
mi pél dák se gít sé gé vel az em pi ri kus ku ta tás, a 
do ku men tá lás és a be mu ta tás össze füg gés rend-
sze ré nek le he tõ sé gei kö zül eme lek ki né há nyat.
A há rom pél da há rom kü lön bö zõ szem pon tot 
ál lít a fi gye lem kö zép pont já ba: egy fe lõl a tárgy-
bõ ség bõl és a fi zi kai kor lá tok ból adó dó ne héz- 
sé gek tu do má nyos „fel ol dá sát”, más fe lõl a te rep-
mun ka so rán ki raj zo ló dó össze tett kép mú ze u-
mi tér re és vi zu á lis nyelv re for dí tá sát, vé gül a 
mú ze u mi gyûj te mény gya ra po dás és a tár sa dal mi 
vál to zá sok össze füg gé se i nek önreflexív mu zeo-
lógiai meg kö ze lí té sét. A kö vet kez te té sek mind-
há rom ese té ben olyan el mé le ti irány ba (is) to- 
vább ve zet nek, ame lyek az adott tár sa dal mi kon -
tex tu son túl az et nog rá fi ai tár gyak, a kul tú ra tu-
do má nyi gyûj te mé nyek és a kul túr tör té ne ti kér-
 dé se ket tár gya ló mú ze u mok szem pont já ból egy-
aránt fon to sak.
Az el sõ pél da kí sér let az új te rep és a do ku men-
tá lás sok ré tû le he tõ sé ge i nek ki hasz ná lá sá ra, az 
„egy (pon to sab ban né hány) tárgy” vá lasz tá sá nak 
le he tõ sé ge i re, il let ve a ku ta tá si kér dé sek be mu-

ta tá sá ra mú ze u mi ins tal lá ci ó ként. A ku ta tást a 
dán Nem ze ti Mú ze um mu ze o ló gu sai kez de mé-
nyez ték, akik egy ha jó gyár be zá rá sá val egyi de jû-
leg, más mú ze u mok kal össze fog va em pi ri kus 
te rep ku ta tást és tárgy gyûj tést vé gez tek a he lyi 
ipa ri mun kás kul tú ra, ezen be lül a mun ka vég zés, 
a mun ka hely és a mun ka gé pek té ma kör ében.6 
A tárgy gyûj tést a mun ka gé pek ára és mé re te 
nagy ban ne he zí tet te, így vé gül egy mun ka he lyi 
pi he nõ sa rok tel jes be ren de zé sét (asz tal, szé kek, 
szek rény, fa li új ság, csé szék, si sa kok és kö peny) 
he lyez ték el a mú ze um gyûj te mé nyé ben, ké sõbb 
pe dig a Danmarkshistorier 1660–2000 (Dá ni ai 
tör té ne tek 1660–2000) cí mû ki ál lí tás A kis, a 
nagy és az élõ tör té ne lem cí mû ré szé ben. Az 
adat gyûj tés ben és a do ku men tá lás ban ki emelt 
sze re pet kap tak a mun ká sok kal fel vett – a be zá-
rást kö ve tõ há rom hó nap ban is foly ta tó dó – be-
szél ge té sek, a be szél ge tõ tár sa kat és a ha jó gyár 
egyes rész le te it be mu ta tó fény ké pek, to váb bá 
a be szél ge té sek hez és fo tók hoz kap cso ló dó tár-
gyak. A ku ta tó mun ka be fe je zé se kor ha tal mas 
hang zó és kép anyag állt a mú ze u mi adat tár ren-
del ke zé sé re, amely nek se gít sé gé vel alap ve tõ fon-
tos sá gú tár sa dal mi kér dé sek meg fo gal ma zá sá ra 
is le he tõ ség nyílt. Ezek a kér dé sek vé gül a mú-
ze u mi tárgy be mu ta tás és ins tal lá ció el ké szí té se 
so rán egy fe lõl me ta fo ri kus szint re emel ked tek: 
hi szen a mun ka he lyi pi he nõ sa rok in situ fel ál lí tá-
sa nem csak a gyár egy he lyét, ha nem át vitt ér te-
lem ben je len le gi ál la po tát (meg szû nés, be zá rás) 
is szim bo li zál ta. Más rész rõl a he lyi ipa ri mun-
kás kul tú ra egy tör té ne té nek el me sé lé sén túl a 
mo der ni zá ció, a mun ka nél kü li ség és a mun ka-
erõ-ván dor lás ak tu á lis prob lé má i ra te rel te a fi-
gyel met. Er re vi szont csak az össze gyûj tött bõ sé-
ges adat mennyi ség elem zé se kí nált le he tõ sé get. 
A tárgy ins tal lá ció így olyan mé di um má vált a ki-
ál lí tás kon tex tu sá ban, amely al kal mas lett a tár-
gyak ban meg bú vó, de azo kon messze túl mu ta-
tó, össze tett je len tés tar ta lom köz ve tí té sé re.
A má so dik pél da se gít sé gé vel a te rep mun ka, il-
let ve a hi te les tör té net re és a vi zu á lis nyelv re tör-
té nõ for dí tás kö zöt ti kap cso la tot sze ret ném ki-
emel ni. A példa a Nép raj zi Mú ze um 2001. évi 
Idõ ké pek ki ál lí tá sá nak Az át me net ide je – ber-

6 A ku ta tás és a ki ál lí tás le írá sát lásd Christensen et al. 2004.
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ber es kü võ cí mû ter me, amely Földessy Edi na 
te rep mun ká ján és mú ze u mi kon cep ci ó ján ala-
pult.7 A te rem az es kü võ négy na pos tör té ne-
tét mond ta el tár gyak, ké pek, szö ve gek és ze ne 
fel hasz ná lá sá val. A lá to ga tó fo lya ma to san ha-
lad ha tott elõ re a négy nap ese mé nye i ben, vé-
gig jár va az át me ne ti rí tus lép csõ fo ka it, a meny-
asszony és a võ le gény ál la pot- és stá tus vál tá sa it, 
a leg fon to sabb rí tus tár gyak és -elemek be mu ta-
tá sá nak se gít sé gé vel. Az ere de ti kul tu rá lis kon-
tex tus idé ze tei, a tárgy bõ ség és a tör té net me-
sé lés együtt te rem tet ték meg az es kü võ sa já tos 
mú ze u mi kon tex tu sát. A gon do san vá lo ga tott, 
il lesz tett, részletgazdagon fel épí tett tör té net el-
mon dá sá ra, egy több na pos rí tus mú ze u mi be-
mu ta tá sá ra csak a dél-tu né zi ai Dzserba szi ge tén 
élõ ber be rek nél vég zett részt ve võ te rep mun kát 
kö ve tõ en, az ada tok elem zé se és ér tel me zé se 
után nyíl ha tott le he tõ ség. Az ott lét, a te rep ku ta-
tás al kal má val a pon tos és rész le tes adat gyûj tés, 
le írás és elem zés elõ fel té te le volt a tör té net „hi-
te les” mú ze u mi for dí tá sá nak.
Vé gül a har ma dik pél da szin tén egy ki ál lí tás rész-
le te, még is a gyûj te mény bõl ki in dul va a gyûj te-
 mény gya ra po dás és a tár sa dal mi vál to zá sok ös z- 
sze füg gé se i re te re li a fi gyel met. A ki ál lí tást 1994–
1995 so rán ren dez ték a bé csi Volkskunde Mu-
seum mun ka tár sai, Sach-Geschichten (Tárgy tör-
té ne tek) cí men, az 1969–1994 kö zött az in téz-
mény gyûj te mé nyé be ke rült tár gyak vizs gá la tá val 
és fel hasz ná lá sá val (Sach-Geschichten 1994). A 
ki ál lí tás ban öt ven ki sebb ins tal lá ció kö vet te egy-
mást, a té ma cí mek al fa be ti kus sor rend jé ben, A-
tól Z-ig. A ki ál lí tás pél da ként ki emelt rész le te a 
Se ri en (So ro za tok) cí met vi sel te, amely ben nyolc 
kü lön bö zõ, 1969 és 1990 kö zött a gyûj te mény-
be ke rült ön tött vas va sa ló lát ha tó. A tár gya kat 
ér tel me zõ kí sé rõ szö veg a kü lön bö zõ tí pu sú va-
sa lók kü lön fé le mû kö dé si el ve i nek be mu ta tá sán 
túl a modernitás tárgy hasz ná lat ra gya ko rolt ha-
tá sa i ról és a tár gyak mú ze um ba ke rü lé sé nek lo-
gi ká já ról szól, úgy mint: hasz ná la ti funk ció vál-
to zá sa, tárgy se lej te zés, mú ze u mi tárggyá vá lás. 
Vi szont fi no man rá mu tat ar ra a tény re, hogy 
mi lyen ne héz olyan tár gyak kal bár mit is el mon-

da ni kul tú rá ról, kul tu rá lis vál to zás ról, amely hez 
nem kap cso lód nak az ere de ti kul tu rá lis kon tex-
tus ból szár ma zó in for má ci ók, ha nem se lej te zés 
út ján, nagy mennyi ség ben ke rül nek a mú ze um 
rak tá ra i ba. Más fe lõl a ren de zõk en nek a gyûj te-
mény rész nek a se gít sé gé vel el mond tak egy tör té-
ne tet a tár sa da lom, a tár gyak hoz fû zõ dõ vi szony 
és a muzealizáció egy más ra ha tó, egy mást be fo-
lyá so ló, ala ku ló és vál to zó kap cso lat rend sze ré-
rõl – ami a kor társ kul tú ra ku ta tás és a kri ti kai 
muzeológia egyik kulcs kér dés ének szá mít.

Be fe je zés he lyett

„Jött a hi va tal se géd, és szólt, hogy az ira tok 
alatt em be ri alak ra buk kant. Rög tön oda si et-
tünk, hogy meg néz zük. Va ló ban, a po ros ak ta-
ku pac alól ki lát szott egy nad rág szár. Mun ká hoz 
lát tunk, és egy perc múl va ki ás tunk egy vi szony-
lag ren de zett kül le mû, bi zony ta lan ko rú em-
bert. Hó na alatt ak ta tás kát tar tott, és nem adott 
sem mi fé le élet jelt.
– Ne nyúl ja nak hoz zá! – szólt ránk az El nök. – 
Ér te sí te ni kell a ré gész bi zott sá got. Ki tud ja, le-
het, hogy még a Piastok ko rá ból ma radt itt?
– Az ez red for du ló ról ma rad ha tott – mond ta az 
Elõ adó.
– Mi lyen jó ál la pot ban van! – tet te hoz zá a Köny-
ve lõ. – Mint ha csak él ne! Nyil ván jól kon zer vál 
a pa pír.
– Az is ten sze rel mé re, ez mo zog! – ki ál tott föl a 
Ta ná csos.
Az em be ri le let a friss le ve gõ ha tá sá ra ma gá hoz 
tért, és ki nyi tot ta a sze mét.
– Me ne kül jünk! – ki ál tot ta az Elõ adó.
De már ké sõ volt, a mú mia a tás ká já ért nyúlt.
– Az az ér zé sem – mond ta a hi va tal se géd –, hogy 
is me rem va la hon nan. Még fi a tal ko rom ból em-
lék szem rá. Min dig ott állt a sa rok ban va la mi 
alá ír ni va ló val. Csak várt, várt, az tán nyil ván be-
lep te a por.
– Hm… – mond ta bi zony ta la nul az El nök. – Té-
ved tem. Ré gé sze ti szem pont ból a le let nem bír 
sem mi fé le ér ték kel.

7  A té ma szö ve ges be mu ta tá sát, a ki ál lí tás lát vány fo tó ját és a ki ál lí tott tár gyak be mu ta tá sát lásd Fejõs–
Lackner–Wilhelm szerk. 2001:322–347.



Múzeumi Közlemények 36

E
l
m

é
l
e
t
 
é
s
 
M

ó
d
s
z
e
r
 

Egy más ra néz tünk, az tán el kezd tük vissza te met-
ni a le le tet. Ki csit mo cor gott, de pa pí ro kat dob-
tunk a te te jé re, és rá ta pos tunk. Az tán vissza men-
tünk dol goz ni.
Ta lán egy szer majd tör té nel mi ér té ke lesz, most 
még vár hat.” (Mrožek 1995:918.)
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The MaDok Network: Its Weaving and 

Patterns

Zsófia Frazon

The MaDok network and programme has been 
established to investigate, process and pub-
lish contemporary cultural and social phenom-
ena. The author describes the structure, the 
opera tion and the perspectives of the network, 
putting it into a theoretical, methodological 
frame  work. The MaDok programme uses mu-
seological methods (collecting, documenting, 
processing, preserving) to advance knowledge, 
supporting research and gathering information 
on an academic forum on the Internet, that 
can be accessed and used by anyone, but it is 
the museologists, researchers, instructors and 
students who provide its contents. The web-
page is hosted by the website of the Hungarian 
Museum of Ethnography. The MaDok data-
base is developed through an on-line form and 
an exchange of information via email. To help 
researchers there is a list of Hungarian and in-
ternational publications, up-to-date news and 
information. The site is designed and operated 
in a user-friendly style and format, so that it is 
really beneficial to its users, genuinely support-
ing academic pursuits and co-operation. One 
if its main features is the connection and in-
ter-relation between empirical and theoretical 
approaches and the opportunity to go deeper 
into a problem, to approach one object from 
different viewpoints and to provide a coherent 
unity of practice and theory.
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Az ál la mi mú ze u mok ál lan dó ki ál lí tá sai in gye nes 
lá to ga tá sá nak ered mé nye it, kö vet kez mé nye it ma 
még ko rai len ne ele mez ni, min den eset re az bi zo-
nyos, hogy a fel me rü lő prob lé mák tel jes kö rű or-
vos lá sá ra a jegyárbevétel kom pen zá ci ó ja ke vés.1 
A leg na gyobb gon dot az idő sza ki és az ál lan dó ki-
ál lí tá sok el kü lö ní té se okoz za, ame lyet csak újabb 
te rem őrök be ál lí tá sá val le het meg ol da ni. A „mos-
dó ért lá to ga tott mú ze u mok” szem be ta lál ják ma-
gu kat a dup lá já ra nőtt víz- és csa tor na dí jak kal, a 
zsú folt ság gal a mos dók nál, s ez a té li hó na pok ban 
vár ha tó an a ru ha tá rak nál is így lesz. (Fel ve tő dött, 
hogy fi ze tős sé kel le ne ten ni a mú ze u mi mos dó-
kat, de ez fel te he tő en a lá to ga tók fel há bo ro dá sát 
vál ta ná ki. Vár juk a ta pasz ta la to kat a Me ző gaz da-
sá gi Mú ze um ból.) A mú ze u mok mun ka tár sa i nak 
je len tős több let mun kát je lent a vi dék ről ér ke ző gye-
rek cso por tok vas úti ked vez mé nyé nek ad mi niszt rá - 
ci ó ja. Azok nál a mú ze u mok nál pe dig, ahol a lá-
to ga tó kat a sze mé lyi fel té te lek mi att csak cso por-
ton ként, tár lat ve ze tő vel en ged he tik be a ki ál lí tá si 
te rek be – bár a lá to ga tás in gye nes –, a tár lat ve ze-
té sért fi zet ni kell, ami az „in gye nes ség el vét” csor-
bít ja. Po zi tív ta pasz ta lat ként ér té kel he tő, hogy ész-
re ve he tő en vál toz tak a lá to ga tói szo ká sok: so kan 
„be ug ra nak” akár fél órá ra is sza bad ide jük ben 
meg néz ni egy-egy ké pet vagy ki ál lí tá si egy sé get.
Egyes mú ze u mok ban jól ész lel he tő en olyan lá to ga-
tói cso por tok is meg je len tek, ame lyek ko ráb ban 
in kább csak el vét ve jöt tek (pél dá ul olyan is ko lai 
osz tá lyok, ame lyek ben sok ro ma gyer mek van). A 
Ma gyar Ter mé szet tu do má nyi Mú ze um min den kit 
meg cél zó kam pá nya pe dig olya no kat is be ho zott, 
sok fel nőt tet is, akik nek vi sel ke dés kul tú rá já ban 
nem igen volt he lye a mú ze u mi vi sel ke dés ál ta lá nos 
sza bá lya i nak, nem volt gya kor la tuk ben ne. Több 
„in gye nes sé” vált mú zeum mun ka tár sa em lí tet te, 
hogy lá to ga tók az in gye nes ség re hi vat koz va ma gas 

Balázs György – Vásárhelyi Tamás

ló ról be szél tek ve lük, a te rem őr rel, a biz ton sá gi őr-
rel, vagy neg li gál ták a ve lük szó ban kö zölt kor lá to-
zá so kat (pél dá ul hogy ne vi gye nek ételt a ki ál lí tó-
tér be). Ilyes mi per sze min dig is elő for dul hat sok 
mú ze um ban, de a pa na szok nem vol tak olyan gya-
ko ri ak, hogy a ten den cia gya nú ja fel me rült vol na.
Még a mú ze um ba já rók nak is gon dot okoz hat a kul-
tu rá lis in téz mény ben elő for du ló tö meg ben való vi-
sel ke dés. Nem va gyunk hoz zá szok va, hogy sor ban 
áll junk egy mú ze um előtt, az tán eset leg oda bent a 
pénz tár nál, a ru ha tár nál. Szo kat lan, hogy a te rem-
őrök fi gyel me meg osz lik több fe lé, könnyebb ti-
tok ban meg kö ze lí te ni, meg érin te ni egy kí vá na tos 
tár gyat, át búj ni egy kor don alatt. Egy más elől ta-
kar ják a lá to ga tók a lát ni va ló kat, nagy a zaj, me leg, 
tü le ke dés van. Ha ezért még rend kí vü li be lé pő dí-
jat is fi zet ni kel lett, még könnyeb ben tá mad hat-
nak meg átal ko dott gon do la tok szü lő ben, pe da gó-
gus ban egy aránt.
Mind ezen ta pasz ta la tok után új ra fel ve tő dött a 
mú ze u mok és a ki ál lí tá sok lá to ga tá sá nak sza bá lyo-
zá sa. Ezt tu laj don kép pen a kor mány nak vagy a kul-
tu rá lis kor mány zat nak kel le ne el ren del nie, amely 
a kul tu rá lis örök ség hoz zá fé ré sé nek vég le tes meg-
könnyí té sét fel té te lek hez köt he ti, ép pen a nem ze-
ti kul tu rá lis örök ség vé del mé ben fel té te lek hez is 
kell hogy kös se. Azért is kel le ne ma ga sabb szin tű 
ren de let a mú ze u mi vi sel ke dés ről, hogy a lá to ga-
tók ne te kint hes sék a mú ze um pac ká zá sá nak a sza-
bály za tot, és azért is, hogy a sza bá lyo zás egy for ma 
le gyen min den mú ze um ban. Azu tán a hely egyé ni 
adott sá gai, a me nedzs ment szán dé ka sze rint vá-
lo gat va le het nyil vá nos ság ra hoz ni, mit vár nak 
el az adott kö rül mé nyek kö zött, és hol ol vas-
ha tó a tel jes sza bály zat. A lá to ga tó tér ben ki füg-
gesz tett kó dex nyil ván más és más lesz, hi szen a 
fi zi kai kü lönb sé ge ken túl a mú ze u mok el té rően 
vi szo nyul nak lá to ga tó ik hoz at tól füg gő en is, 

1 Az in gye nes mú ze um lá to ga tás ang li ai ta pasz ta la ta it is mer te ti Ba lázs 2004.

Látogatói viselkedéskódex
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ho gyan ér tel me zik sa ját sze re pü ket a kul tu rá lis 
örök ség tár gyi és szel le mi anya gá nak köz re a dá-
sá ban. A nyil vá nos elvárásrendszer meg könnyí-
te né a te rem őrök és más, a kö zön ség gel ta lál-
ko zó kol lé gák mun ká ját, ne kik ma ga biz tos sá got 
ad hat na (ami nek per sze nem vol na sza bad fö lé-
nyes ke dés sé fa jul nia).
Ha min den hol ugyan azo kat a vi sel ke dé si sza bá-
lyo kat vár nánk el, könnyeb ben ala kul na ki új 
vi sel ke dé si nor ma rend szer mú ze u ma ink ban is. 
Ma egy szín ház ban sen ki nem 
akar ja be vin ni a há ti zsák ját 
a né ző tér re, nem ve szi 
elő sen ki az üdí tős 
pa lac kot a könyv-
tár ban, vi szont sok 
mo zi ban fel szór-
ja a pad lót pat to-
ga tott ku ko ri cá val. 
Ne künk az előb bi vi-
sel ke dést kell meg kö ve tel-
nünk, mi köz ben lá to ga tó in kat a 
mű faj és kül de té sünk sze rint a tár sa da lom lé nye-
ge sen szé le sebb kö re i ből vár juk, még a mul tip le-
xé nél is szé le sebb kör ből.
A Mú ze um az is ko la tás ká ban cí mű könyv (Vá-
sárhelyi–Sinkó 2004) a ja va sol ja pe da gó gu sok-
nak, hogy a gyer me kek től vár ja nak el ün ne pibb 
ru hát (nem ün ne pit, de mégis…), ha mú ze um ba 
men nek. (Igaz, a szín ház ba is egy re ke vés bé öl-
tö zik ki a nagyérdemű…) Ugyan ott a Ve szé lyes 
lá to ga tók cí mű fe je zet hig gad tan el ma gya ráz za, 
mi ért kell a gye re kek nek, a lá to ga tók nak egy más 
és a ki ál lí tott tár gyak ér de ké ben fe gyel me zet ten 
vi sel ked ni ük. Szük sé günk van ar ra, hogy el he lyez-
zük ma gun kat, el vá rá sa in kat a fo gyasz tói tár sa-
da lom új vi sel ke dé si ská lá ján.
A ma gya rá zat az egyik vég let, a til tá sok so ra a 
má sik. A ba jor Mün chen ben a Deutsches Mu-
seumban ki van füg geszt ve a fő igaz ga tó po ro-
szos há zi rend je a lá to ga tó tér ben, nagy táb lán. 
Meg mu tat va a sza bály za tot az EL TE mú ze um-
pe da gó gia sza kos poszt gra du á lis hall ga tó i nak, 
előbb nagy csönd fo gad ta, majd azt mond ták, 

egy ilyen szel le mű til tás rend szer vé gén ér tel met-
len a lá to ga tó szim pá ti á ját, ko ope rá ci ó ját ke res-
ni. Újabb gon dol ko dás után pe dig oda lyu kad-
tak ki, hogy ez könnyeb ben el fo gad ha tó le het 
a fe gyel me zet tebb, ke mé nyebb szö ve ge zé sek-
hez szo kott né me tek szá má ra, de va ló szí nű leg 
vissza tet szést kelt ben nünk, ma gya rok ban – ám 
cél sze rű, szak sze rű és szük sé ges. És a be szél ge-
tés ha ma ro san át csa pott a mú ze u mi vi sel ke dés 
ano má li á i nak os to ro zá sá ba, a po zi tív vi sel ke dé-

si min ták meg erő sí té sé be. A ru-
ha tár előtt nincs mód ar-

ra, hogy meg ér lel jünk 
egy gon do la tot, ott

 ud va ri a sabb for má-
ban kell kom mu-
ni kál nunk. Köz-
zé tesszük azért itt 

elő ször e né met pél - 
dát, mely egy öt ven-

ezer négy zet mé te res ki ál - 
lí tó tér re ké szült (ezért is a gör-

kor cso lya em lí té se), ahol fel le het mász ni moz-
dony ra és re pü lő gép re (ezért a bal eset ve szély), 
és amely nek éven te 1,3 mil lió lá to ga tó ja van 
(ezért szük sé ges a szi go rú sza bá lyo zás).2

Há zi rend (House rules)

„Ked ves Lá to ga tók! Kér jük, ve gyék fi gye lem be, 
hogy:
– A ké zi cso ma go kat, es er nyő ket stb. el len őriz-

nünk kell.
– Gör desz ka, gör kor cso lya, rol ler stb. hasz ná-

la ta ti los.
– Házikedvencet nem sza bad a mú ze um ba 

hoz ni.3

– Ti los a do hány zás, az ét ke zés, az ivás, ki vé ve 
az er re ki je lölt he lye ken.

– Fo tó zás és fil me zés csak ma gán cél ra en ge dé-
lye zett.

– Szü lők nek, pe da gó gu sok nak szi go rú an fi gyel-
ni ük kell a rá juk bí zott gye re kek re. Kér jük, 

2  A for dí tás a né met szö veg mel lé ki füg gesz tett an gol alap ján ké szült, Vá sár he lyi Ta más ké szí tet te; a hol land 
anya got an gol ból Ba lázs Gá bor, az an gol szö ve ge ket Ba lázs György for dí tot ta.

3 Ez a til tás pél dá ul la ko ni ku san így hang zik: „No pets.”

Több „in gye nes sé” vált mú zeum mun-
ka tár sa em lí tet te, hogy lá to ga tók az in gye nes-

ség re hi vat koz va ma gas ló ról be szél tek ve lük, a 
te rem őr rel, a biz ton sá gi őr rel, vagy neg li gál ták a 

ve lük szó ban kö zölt kor lá to zá so kat …
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se gít se nek meg előz ni a bal ese te ket és el ke-
rül ni a mú ze u mi tár gyak sé rü lé sét.

– A lép cső há za kat és me ne kü lé si út vo na la kat 
sza ba don kell hagy ni.

– A mú ze um 17 óra kor zár, a zá rás 16.30-kor 
kez dő dik.

– A mú ze u mi sze mély zet uta sí tá sai kö te le ző ér vé-
nyű ek (mandatory).

– Él vez ze a Deutsches Museumot – ez az Ön mú-
ze u ma is! Ko mo lyan ve szünk min den pa naszt, 
és örü lünk job bí tá si ja vas la ta i nak.

  A Fő igaz ga tó”

A mú ze u mok el té rő en vi szo nyul nak lá to ga tó ik-
hoz at tól füg gő en, ho gyan ér tel me zik sa ját sze-
re pü ket a kul tu rá lis örök ség tár gyi és szel le mi 
anya gá nak köz re a dá sá ban. A hol land Mú ze u mi
Szö vet ség (Nederlandse Museumvereniging, 
NMV) szo kat lan mó don egy át fo gó, a mú ze-
um és a lá to ga tók vi szo nyát min den ol dal ról 
sza bá lyoz ni kí vá nó aján lást tett köz zé a Mu se-
umwijzer 1999. évi 2. szá má ban (Model 1999). 
A lá to ga tók szá má ra is el ér he tő hi va ta los lá to-
ga tói fel té tel rend szer/vi sel ke dés kó dex a mú ze-
um szá má ra ke re tet nyújt a lá to ga tók kal va ló 
bá nás mód hoz, és tisz ta hely ze tet pró bál te rem-
te ni a lá to ga tó és a mú ze um sze mély ze te kö zöt-
ti vi szony ban ab ból ki in dul va, hogy a lá to ga tó 
és a mú ze um kö zött a be lé pő jegy meg vá sár lá-
sá val egy egyez ség/szer ző dés jön lét re, jól le het 
en nek fel tét elei nem min den fél szá má ra vi lá go-
sak.
A Museumwijzer te hát a mú ze um lá to ga tás so rán 
ta nú sí tan dó vi sel ke dés egy mo dell jét ajánl ja fel, 
egy ren des mú ze u mi lá to ga tás ál ta lá nos fel tét eleit 
ve szi sor ra. Bi zo nyos spe ci á lis ese tek ben ter mé-
sze te sen el len őriz ni kell, hogy va jon a lá to ga tás 
ál ta lá nos fel tét ele i nek al kal ma zá sa ele gen dő-e. 
A hol land mú ze u mi szö vet ség ezen fel té tel rend-
szer tel jes szö ve gé nek al kal ma zá sát ja va sol ja. 
Amennyi ben bi zo nyos for mu lák ki ma rad nak (pél-
dá ul „ide ért ve kü lö nö sen, de nem ki zá ró la go-
san”), az az egész ér tel me zést bi zony ta lan ná te szi, 
te hát újabb jo gi el len őr zést kel le ne al kal maz ni 
a szö ve gen. A lá to ga tói vi sel ke dés kó dex el ér he-
tő a szö vet ség www.museumvereniging.nl hon-
lap ján, a „Publications” cí mű la pon hol lan dul 
és an go lul egy aránt. Ugyan itt el ér he tő a lá to ga-

tói „pa nasz könyv” di gi tá lis lap ja, amely szük-
ség ese tén szin tén al kal maz ha tó a mú ze u mok 
szo ká sos el já rás mód já ban.
A lá to ga tói vi sel ke dés kó dex re va ló rö vid uta-
lást a mú ze um be já ra ta kö rül lát ha tó he lyen ja-
va sol ják el he lyez ni, il let ve sze re pel het a be lé pő-
je gyen is, meg je gyez ve mind két eset ben, hogy 
a tel jes szö veg hol ta lál ha tó a mú ze um ban. A 
3.4. sze re pel te té se in do kolt le het a fen ti köz le-
mény ben.

„Lá to ga tói vi sel ke dés kó dex

(…) Ír ja be a sa ját mú ze u ma ne vét

A (…)-ban hi va ta los lá to ga tói vi sel ke dés kó dex 
van ér vény ben. A vi sel ke dés kó dex tel jes szö ve-
ge el ér he tő [ide kell be ír ni, hogy a kó dex a mú-
ze um ban hol ta lál ha tó].
A vi sel ke dés kó dex ér tel mé ben a mú ze um nak 
jo gá ban áll a lá to ga tó kat be- vagy ki lé pés kor 
meg kér ni, hogy ve gye nek részt biz ton sá gi el-
len őr zé sen.

Vi sel ke dés kó dex-min ta

Be ve ze tés

A mú ze um – az éssze rű ség ha tá ra in be lül – min-
den le het sé ges mó don hoz zá já rul ah hoz, hogy 
az in téz mény nek és ki ál lí tá sa i nak meg te kin té se, 
va la mint az (…) ál tal szer ve zett ren dez vé nye ken 
va ló rész vé tel a lá to ga tók kí ván sá ga i nak a le he-
tő leg job ban meg fe lel jen. A mú ze um min dent 
meg tesz az eset le ges ké nyel met len sé gek el ke rü-
lé sé re, és ga ran tál ja a lá to ga tók biz ton sá gát min-
den le het sé ges mó don.

Ál ta lá nos sza bá lyok: de fi ní ci ók

1.1. A „mú ze um” és a „(…)” azt a szer ve ze tet 
je len ti, amely irá nyít ja és mű köd te ti az adott 
mú ze um in téz mé nyét, amely ma gá ban fog lal ja 
kü lö nö sen a ve ze tő sé get, mu ze o ló gu so kat, te-
rem őrö ket és egyéb mú ze u mi mun ka tár sa kat, 
akik a mú ze um ne vé ben jo go sul tak el jár ni.
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1.2. A »mú ze um te rü le tén« mind azon épí tett és 
sza bad té ri te rü le tek összes sé ge ér ten dő, amely 
a mú ze u mi ve ze tés jog sza bá lyi vagy irá nyí tá si ha-
tás kö ré be tar to zik, és amely ma gá ban fog lal ja 
kü lö nö sen a ki ál lí tó ter me ket, elő adó kat, ta nács-
ter me ket, ét ter met, bü fét, te raszt, ker tet, par-
kot, egyéb sza bad té ri te rü le te ket, rak tá ra kat, ki-
he lye zett egy sé ge ket.
1.3. »Lá to ga tón« ér ten dő min den sze mély, aki 
bár mi lyen – köz vet len vagy köz ve tett – mó don, 
meg ál la po dást kö tött (...)-val a mú ze um épü le-
té be és/vagy ki ál lí tá sá ra, a mú ze um ál tal a ren-
des lá to ga tó kö zön ség szá má ra, hi va ta los nyit-
va tar tá si idő ben meg ren de zett ese mény re va ló 
be lé pés re.
1.4. Ez az ál ta lá nos „lá to ga tói vi sel ke dés kó dex” 
al kal ma zan dó min den, a (...) és bár mely lá to ga-
tó kö zöt ti meg ál la po dás ra. A kó dex nem al kal-
maz ha tó azok ban az ese tek ben, ami kor hi va ta los 
nyit va tar tá si időn kí vü li kü lön le ges ese mény ről 
van szó, és/vagy olyan ese mé nyek ről, ame lyek
nem a ren des lá to ga tó kö zön ség nek szól nak, mint 
pél dá ul ter mek bér be adá sa kor vagy kül ső ren-
dez vény ese tén.

Je gyek áru sí tá sa, kü lön le ges aján la tok és árak

2.1. Min den köz le mény, tá jé koz ta tás vagy más 
in for má ció, ame lyet a (...) bo csát ki, kö te le ző 
ér vé nyű. A (...) fe le lős sé get vál lal az ál ta la a lá to-
ga tó fe lé kö zölt köz le mé nyek ben, tá jé koz ta tás-
ban és más in for má ci ók ban elő for du ló eset le-
ges hi bá kért. A fe le lős ség csak a mú ze um sa ját 
in for má ci ós/tá jé koz ta tó anya ga i ra vo nat ko zik, 
amennyi ben az a rek la má ció ide jén a mú ze um-
ban el ér he tő, vagy ame lyet a mú ze um, il let ve 
a (...) ter jesz tett. A (...) nem vál lal fe le lős sé get 
kí vül ál ló sze mély ál tal szán dé ko san el kö ve tett, 
vét kes sé gé ből, il let ve gon dat lan sá gá ból be kö-
vet ke zett hi bá kért, ha mis in for má ci ó kért.
2.2. A lá to ga tó min den kor kö te les be lé pő jegy ét 
vagy bár mely je gyet, iga zol ványt, amely ked vez-
mé nyes be lé pés re jo go sít ja, fel ké rés re meg mu-
tat ni az azo no sít ha tó an a mú ze u mi sze mély zet-
hez tar to zó sze mély nek, ide ért ve kü lö nö sen, de 
nem ki zá ró lag a te rem őrö ket.
2.3. Amennyi ben a po ten ci á lis lá to ga tó a mú ze-
um te rü le té re lé pés előtt el ve szí ti a je gyét, vagy 

azt el lop ják tő le, nem jo go sult a jegy árá nak 
vissza té rí té sé re, va la mint sem mi lyen kár pót lás-
ra. Amennyi ben egy po ten ci á lis lá to ga tó nem 
hasz nál ja fel az elő re meg vá sá rolt je gyét, az sa-
ját fe le lős sé ge és ká ra, ugyan ez vo nat ko zik azok-
ra a je gyek re, ame lyek csak egy bi zo nyos na pon 
és/vagy időn be lül ér vé nye sek. A meg vál tott be-
lé pő je gyet nem le het vissza cse rél ni, an nak árát 
nem le het vissza té rí te ni. A jegy ára ab ban az 
eset ben té rít he tő még is vissza, ha a po ten ci á lis 
lá to ga tó ön hi bá ján kí vül nem tud el lá to gat ni a 
mú ze um ba, de er ről csak a mú ze um ve ze tő sége 
dönt het.
2.4. A po ten ci á lis lá to ga tó tól meg le het von ni a 
mú ze um te rü le té re va ló be lé pés jo gát, amennyi-
ben fel me rül a le he tő sé ge an nak, hogy je gyét, 
ked vez mé nyes be lé pő jét, il let ve bér le tét nem a 
(...) vagy nem a (...) fenn tar tó ja ál lí tot ta ki.
2.5. A (...) ki zá ró lag ak kor té rí ti vissza tel jes 
mér ték ben a jegy árát, va la mint a fel me rült 
uta zá si költ sé get, amennyi ben a lá to ga tó nak a 
jegy ál tal meg ha tá ro zott tar tóz ko dá si idő le jár-
ta előtt kell el hagy nia a mú ze um te rü le tét, mert 
azt az egész ség vé del mi és biz ton sá gi sza bály zat 
elő írá sa i nak meg fe le lő, elő re be nem je len tett 
gya kor lat szük sé ges sé te szi, va la mint amennyi-
ben va la mi lyen tény le ges vész hely zet szük sé ges-
sé te szi az épü let tel jes, il let ve rész le ges ki ürí-
té sét.

A mú ze um te rü le tén va ló tar tóz ko dás

3.1. A mú ze u mot lá to ga tók nak a köz rend be-
tar tá sá val, meg fe le lő mó don kell vi sel ked ni ük, 
va la mint be kell tar ta ni uk az ép pen lá to ga tott 
ren dez vény vi sel ke dé si sza bá lya it. Ezen fe lül a lá-
to ga tók kö te le sek azon nal tel je sí te ni a (...) fel is-
mer he tő mú ze u mi al kal ma zott ja i nak uta sí tá sa it 
és irány mu ta tá sa it, ide ért ve kü lö nö sen, de nem 
ki zá ró lag a te rem őrö ket.
Amennyi ben a (...) mú ze u mi al kal ma zott já nak – 
aki nek eb ben a mi nő sé gé ben azo no sít ha tó nak 
kell len nie – dön té se sze rint egy lá to ga tó bár-
mi lyen mó don meg sze gi eze ket a sza bá lyo kat, 
uta sí tá so kat vagy inst ruk ci ó kat, a lá to ga tó tól a 
to váb bi ak ban meg von ha tó a mú ze um te rü le tén 
va ló tar tóz ko dás jo ga. Eb ben az eset ben a lá to-
ga tó nak nincs jo ga sem mi fé le té rí tést kö ve tel ni 
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a be lé pő jegy árát, va la mint az eset leg fel me rült 
egyéb költ sé ge ket il le tő en.
3.2. A szü lők és a kí sé rők min den eset ben mo-
rá lis és anya gi fe le lős ség gel tar toz nak gyer me ke-
ik, il let ve a kí sé re tük ben lé vők ma ga tar tá sá ért. 
Ta ná rok és cso port ve ze tők min den kor mo rá-
lis és anya gi fe le lős ség gel tar toz nak cso port juk 
min den tag já nak ma ga tar tá sá ért.
3.3. Az alább fel so rol tak – töb bek kö zött – ti lo-
sak a lá to ga tók szá má ra a mú ze um te rü le tén:
a)  bár mi fé le árut pén zért vagy in gyen har ma dik 

fél szá má ra kí nál ni;
b)  a töb bi lá to ga tó út ját szán dé ko san el áll ni vagy 

hu za mos ide ig aka dá lyoz ni egy ki ál lí tott tárgy 
meg te kin té sét;

c)  za var ni a töb bi lá to ga tót, kü lö nö sen mo bil te-
le fon, sé tá ló mag nó vagy más zaj for rás hasz ná-
la tá val; bár ilyen esz kö zök hasz ná la ta en ge-
dé lyez he tő bi zo nyos te rü le te ken a (...) ál tal;

d)  há zi ál la tot, il let ve más ál la to kat be hoz ni a 
mú ze um te rü le té re, ki vé ve, ha bi zo nyos te rü-
le ten ezt kü lön en ge dé lye zik, il let ve ha vak-
ve ze tő ku tyá ról van szó, amely a lá to ga tót 
kí sé ri, és ez meg fe le lő pa pí rok kal bi zo nyít-
ha tó;

e) zárt he lyi sé gek ben do há nyoz ni, ki vé ve táb lák-
kal, il let ve fel irat tal en ge dé lye zett he lye ken;

f) ételt vagy fo gyasz tá si cik ke ket be vin ni a 
mú ze um te rü le té re;

g) ve szé lyes tár gya kat, in do kolt eset ben be le-
ért ve kü lö nö sen a sé ta bo to kat, es er nyő ket 
vagy nagy tás ká kat be vin ni a mú ze um te rü-
le té re; amennyi ben a (...) egy azo no sít ha tó 
al kal ma zott ja in do kolt nak tart ja, ezen tár gya-
kat egy, a (...) ál tal meg ha tá ro zott he lyen 
(ru  ha  tár) kell hagy ni;

h) ke rek esszé ket, gye rek ko csit és láb bal haj tós 
au tót nem le het hasz nál ni a (…) te rü le tén, 
ki vé ve a mú ze um ál tal er re a cél ra ki je lölt 
te rü le te ket;

i)  nem sza bad meg fog ni a ki ál lí tá si tár gya kat, 
ki ál lí tott anya go kat, vit ri ne ket, vi lá gí tó tes te-
ket, tér el vá lasz tó kat stb., csak ak kor, ha ez 
kü lön, ki fe je zet ten en ge dé lye zett. A szü lők 
és gyer mek kí sé rők szi go rú an fel ügyel jék a 
hoz zá juk tar to zó gyer me ke ket, hogy azok ne 
nyúl ja nak a ki ál lí tott tár gyak hoz. Kis gyer me-
ket ké zen kell fog ni, vagy ko csi ban tol ni, a 

ta ná rok és fel ügye lők fe le lő sek azért, hogy a 
cso port juk hoz tar to zó gyer me kek ne nyúl ja-
nak a ki ál lí tott tár gyak hoz.

3.4. Kü lön le ges hely ze tek ben, ame lye ket az em-
be rek, il let ve va la mely gyűj te mény biz ton sá ga 
meg kö ve tel, a (...) biz ton sá gi őr át ku tat hat ja a 
lá to ga tó (kézi)táskáját. Amennyi ben szük sé ges, 
kü lön le ge sen kép zett és fel ké szí tett sze mély zet 
fel kér he ti a lá to ga tót ar ra is, hogy be lé pés kor 
vagy tá vo zás kor biz ton sá gi el len őr zé sen/mo to-
zá son ve gyen részt. A po ten ci á lis lá to ga tót a mú-
ze um ba lé pés előtt tá jé koz tat ni kell en nek le he-
tő sé gé ről.
3.5. Ti los a lá to ga tó nak lám pák kal, va kuk kal, 
áll vánnyal fo tót, il let ve vi de o fel vé telt ké szí te-
nie, ki vé ve, ha er re elő ze te sen en ge délyt ka pott 
a (...) igaz ga tó sá gá tól, ugyan ez vo nat ko zik az 
itt ké szí tett fo tó-, video- és film fel vé te lek bár mi-
lyen for má ban va ló sok szo ro sí tá sá ra és köz zé té-
te lé re, be le ért ve az elekt ro ni kus mé di át is.
3.6. A mú ze um lá to ga tás jo gát meg le het von-
ni vég leg vagy idő le ge sen at tól a lá to ga tó tól, 
aki egy vagy több ko ráb bi lá to ga tá sa al kal má val 
szán dé ko san meg ron gált tár gyat/tár gya kat, il-
let ve ve szélyt je lent het; a mú ze um bár mely hely-
zet ben al kal maz hat ja a lá to ga tó val szem ben a 
lá to ga tói vi sel ke dés kó dex 3.4.-es be kez dé sé ben 
le írt sza bá lyo kat.
A ki til tás dön té sét azon nal tu dat ni kell a lá to ga-
tó val, a dön tés in do ko lá sá val együtt, ha le het, 
írás ban.

Pa na szok és kö ve te lé sek

4.1. A (...) min dent meg tesz an nak ér de ké ben, 
hogy a mú ze um te rü le tén, a (...) ál tal meg ren-
de zett ki ál lí tá so kon és ren dez vé nye ken a lá to-
ga tás a meg hir de tett/el vár ha tó szín vo na lon 
tör tén jen; be le ért ve a kö zön ség tá jé koz ta tá sát 
a mú ze um te rü le té nek tel jes, rész le ges, il let ve 
a jö vő ben tör té nő be zá rá sa i ról, vo nat ko zik ez 
a (...) ál tal ren de zett ki ál lí tá sok ra is. To váb bá a 
(...) tá jé koz tat ja a po ten ci á lis kö zön sé get a mú-
ze um egyes ré sze i nek kar ban tar tá si mun ká i ról 
is, ezek le het nek meg elő ző- vagy fel újí tó-, il let-
ve át épí té si mun ká la tok. Ezen okok so ha sem 
szol gál hat nak a lá to ga tó té rí té si ké rel me alap-
já ul.



Múzeumi Közlemények43

E
l
m

é
l
e
t
 
é
s
 
M

ó
d
s
z
e
r
 

4.2. A kö vet ke zők re hi vat koz va nem le het pa-
naszt ten ni, mert ezek (...) el há rít ha tat lan té nye-
zők és kö rül mé nyek, ezért ezek nem szol gál hat-
nak a kár té rí tés alap já ul:
a)  ar ra vo nat ko zó pa na szok, hogy bi zo nyos tár-

gyak a mú ze um gyűj te mé nyé ből nem lát ha-
tók;

b)  ar ra vo nat ko zó rek la má ci ók, hogy a mú ze um 
bi zo nyos te rü le tei le van nak zár va, kü lö nö-
sen, ami kor kiállításépítés vagy -bontás van 
fo lya mat ban; to váb bá

c)  ami kor más lá to ga tó okoz kel le met len sé get, 
kü lö nö sen a zaj, a nem meg fe le lő vi sel ke dés, 
lo pás vagy zak la tás ese te i ben;

d)  azok a rek la má ci ók, ame lyek a kar ban tar tá si 
mun ká la tok ál tal oko zott kel le met len sé gek re 
vo nat koz nak, kü lö nö sen bi zo nyos te rü le tek 
új já épí té se vagy át épí té se mi att, va la mint

e)  a mú ze um te rü le tén ta lál ha tó be ren de zé sek 
nem meg fe le lő mű kö dé sén ala pu ló rek la má-
ci ók.

4.3. A (...) és a lá to ga tó kö zött lét re jött meg ál la-
po dás sal kap cso la tos rek la má ci ók nak és kár té rí-
té si ké rel mek nek a mú ze u mi lá to ga tást kö ve tő 
hat hé ten be lül meg kell ér kez ni ük a mú ze um-
ba. Amennyi ben ez az idő le járt, a rek la má ci ók-
kal és kár té rí té si ké rel mek kel a mú ze um nem 
fog lal ko zik. Rek la má ci ós űr la pot a lá to ga tói 
viselkedéskódexszel együtt le het igé nyel ni.
4.4. A (...) fe lül vizs gál ja a rek la má ci ót, és vá lasz-
le ve let küld a rek la má ció kéz hez vé te lé től szá mí-
tott har minc na pon be lül. Amennyi ben a vizs gá-
lat nem fe je ző dik be ezen idő tar tam alatt, ezt a 
mú ze um kö zöl ni fog ja a rek la má ló fél lel, to váb-
bá a vizs gá lat be fe je zé sé nek elő re lát ha tó dá tu-
mát is.
4.5. A lá to ga tó pa naszt, igényt és fej lesz tés re vo-
nat ko zó ja vas la tot ter jeszt het elő írás ban a lá to-
ga tói viselkedéskódexszel együtt kap ha tó űr la-
pon.

A mú ze um fe le lős sé ge

5.1. A (...) nem von ha tó fe le lős ség re, amennyi-
ben a lá to ga tó ká rát a (...) és/vagy har ma dik sze-
mély ál tal kö zölt in for má ció, köz le mény okoz-

ta, ki vé ve amennyi ben a kárt a (...) és/vagy a 
mú ze u mi dol go zók sú lyos gon dat lan ság ból 
vagy szán dé ko san okoz ták.
5.2. A lá to ga tó sa ját anya gi és er köl csi fe le lős-
sé gé re tar tóz kod hat a mú ze um te rü le tén. A mú-
ze um csak a mú ze um köz vet len és ki zá ró la gos 
szán dé kos cse le ke de té ből adó dó vagy gon dat-
lan ság kö vet kez té ben el szen ve dett anya gi vagy 
szár ma zé kos ká ro kért, il let ve sé rü lé sért vál lal fe-
le lős sé get az zal, hogy csak azok a rek la má ci ók 
fo gad ha tók el, ame lyek kel szem ben a mú ze um 
biz to sít va van, vagy biz to sít va kel le ne len nie.
5.3. A (...) sem mi lyen eset ben sem kö te lez he tő 
ar ra, hogy na gyobb össze get fi zes sen, mint:
a)  a be lé pő jegy ára és a fel me rült uta zá si költ sé-

gek, il let ve amennyi ben en nél több,
b)  a (...) ré szé re a (...) biz to sí tó ja ál tal a ká rért 

ki fi ze tett összeg, vagy
c)  har ma dik sze mély től a kár meg té rí té sé re 

ka pott összeg.

5.4. A (...) nem fe le lős a lá to ga tók jár mű vé ben 
ke let ke zett ká ro kért, ki vé ve, ha a kár a mú ze um 
te rü le tén, azon be lül ke let ke zett, és amennyi ben 
ez a kár egye nes kö vet kez mé nye a (...) és/vagy a 
mú ze u mi dol go zók szán dé ko san el kö ve tett vagy 
sú lyos gon dat lan ság ból adó dó cse le ke de té nek.
5.5. A (...) sem mi lyen kö rül mé nyek kö zött nem 
fe le lős bár mely köz vet len vagy köz ve tett ká rért, 
amely a mú ze um ál tal ke zelt, bé relt, lí zin gelt 
vagy tu laj do ná ban lé vő vagy más mó don a mú-
ze um ren del ke zé se alatt ál ló in gat lan hi á nyos sá-
gá nak, mi nő sé gi hi bá já nak, tar to zé ká nak a köz-
vet len vagy köz ve tett kö vet kez mé nye, ki vé ve, és 
csak olyan mér ték ben, amennyi ben a kár szán-
dé kos cse le ke det vagy sú lyos gon dat lan ság kö-
vet kez mé nye a (…) vagy al kal ma zot tai ré szé ről.
5.6. Amennyi ben a (...) tár gya kat vesz át, vagy 
bár mi lyen in gó sá got, bár mi lyen mó don, bár ki a 
mú ze um nak át ad meg őr zés re, és/vagy ott hagy-
ták anél kül, hogy a (...)-tól azért té rí tést kér tek 
vol na, ak kor a (...) so ha sem fe le lős a tár gyak-
ban be kö vet ke zett vagy a ve lük kap cso la tos ká-
ro kért, bár mi lyen mó don is tör tén je nek azok, 
ki vé ve ha a (...) szán dé kos vagy gon dat lan ság-
ból el kö ve tett cse le ke de te okoz ta azo kat.
5.7. A (…)-nak a lá to ga tói meg ál la po dás be tar-
tá sá nak hi á nyos sá ga i ból adó dó tel jes fe le lős sé-
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ge szi go rú an csak a konk rét kár meg té rí té sé re 
kor lá to zó dik, amely nem lép he ti túl az 5.3.-ban 
fog lal ta kat.
5.8. A ha lál, il let ve tes ti sé rü lés mi att el szen ve-
dett kár ese té ben a (…) tel jes fe le lős sé ge nem 
ha lad hat ja meg az 5.3.-ban fog lalt kár té rí tést.
5.9. A (...) fe le lős sé ge nem ter jed ki a köz ve tett 
ká rok ra, ide ért ve a kö vet kez mény ként el szen ve-
dett ká ro kat, nye re ség vagy mun ka bér csök ke-
né sét vagy az el ma radt hasz not.
5.10. Az 5.3.-ban fog lalt ma xi má lis összeg azon-
ban nem vo nat ko zik azok ra az ese tek re, ameny-
nyi ben a kár a (...) vagy egy dol go zó ja szán dé-
kos cse le ke de té nek, il let ve gon dat lan sá gá nak 
kö vet kez mé nye.

Vis ma jor

6.1. Vis ma jor, ami kor az elő for du ló hi bá kért 
nem le het a (…)-ot okol ni, ak kor ér vé nyes, ha 
elő re nem lát ha tó okok mi att a meg ál la po dás 
be tar tá sa olyan ne héz zé vagy le he tet len né vá lik, 
hogy az ide ig le ne sen vagy vég leg nem tart ha tó 
a mú ze um ré szé ről.
6.2. Ilyen kö rül mé nyek nek szá mí ta nak azok, 
ame lyek a sze mély zet re és/vagy szol gál ta tá sok ra, 
és/vagy in téz mé nyek re vo nat koz nak, ame lye ket 
a mú ze um akart al kal maz ni a lá to ga tá si kö rül mé-
nyek biz to sí tá sá ra, és bár mi más ra is vo nat koz-
hat, ami a vis ma jor fo gal má ba tar to zik, vagy fel-
füg gesz ti vagy le he tet len né te szi a fel té te le ket, 
vagy ká ro kat okoz a fen ti ek nek meg fe le lő en.

El ve szett tár gyak

7.1. A mú ze um te rü le tén ta lált tár gya kat le le-
het ad ni a (… – ezt a mú ze um tölt se ki).
7.2. A (...) min dent meg tesz, hogy az el ve szett 
tár gya kat el jut tas sa azok tu laj do no sa i hoz, és 
en nek ér de ké ben fo lya ma tos kap cso lat ban áll 
a rend őr ség gel. Azon el vesz tett tár gya kat, ame-
lye ket a (...) hat hó na pig tá rolt, és a tu laj do no-
sa nem je lent ke zett, au to ma ti ku san át szál lít ja a 
rend őr ség re.

7.3. Amennyi ben a tu laj do nos je lent ke zik a mú-
ze um nál az el ve szí tett in gó sá gá ért, vá laszt hat, 
hogy azt ma ga vi szi el sze mé lye sen, vagy a mú-
ze um el kül di ne ki az ő költ sé gén. Mind két eset-
ben meg fe le lő mó don bi zo nyí ta ni kell a sze-
mély azo nos sá got.

Más ren del ke zé sek

8.1. A lá to ga tói vi sel ke dés kó dex nem érin ti a 
(...) – amennyi ben lé te zik – más sza bály za tá nak, 
sza bá lya i nak a ha tá lyát.

Al kal maz ha tó tör vé nyek

9.1. Ez a lá to ga tói vi sel ke dés kó dex, va la mint a 
(...) és a lá to ga tó kö zött lét re jött meg ál la po dás 
a hol land jog ha tá lya alá tar to zik.
9.2. Min den, a (...) és a lá to ga tó kö zöt ti, a meg-
ál la po dás ból szár ma zó jog vi ta te kin te té ben ki-
zá ró lag a (… – a mú ze um szék he lye sze rin ti) bí-
ró ság il le té kes.
Ezt a lá to ga tói vi sel ke dés kó de xet a mú ze um 
igaz ga tó ja jó vá hagy ta, és a ............. (dá tu mot be-
ír ni) na pon, a ............... szám alatt (szá mot be ír-
ni), a ................................................. Ke res ke del-
mi Ka ma rá nál (be ír ni az il le té kes ke res ke del mi 
ka ma rát), ..................................... szá mon vet ték 
nyil ván tar tás ba. Bár mely, a (…) és a lá to ga tó köz-
ti igénnyel kap cso la tos jog vi ta és/vagy tár gya lás 
te kin te té ben ki zá ró lag a lá to ga tói vi sel ke dés kó-
dex hol land nyel vű szö ve ge az irány adó.”

En ge dé keny an go lok

Az an gol pél dák azt mu tat ják, hogy a lá to ga tó kat, 
el ső sor ban a cso por tok ve ze tő it (a ta ná ro kat) a 
lá to ga tás mi ni má lis fel tét ele i nek be tar tá sá ra ké-
rik. A lá to ga tók kal va ló kom mu ni ká ci ót va ló szí-
nű leg az an gol Mú ze u mi Szö vet ség (Museums 
Association) eti kai kó de xé nek hang vé te le ha tá-
roz za meg.4 A mú ze u mi eti ká ról szól va el ső ként 
a mú ze u mok nak a tár sa da lom tag ja i val kap cso-

4  www.museumsassociation.org. A mint egy 2500–3000 an gol mú ze um ból hat száz in téz mé nyi tag, öt ezer 
egyé ni tag mel lett 250 tes tü let tag ja a füg get len szö vet ség nek, amely nek eti kai kó de xét min den tag ma gá ra 
néz ve kö te le ző nek is me ri el.
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has established its own framework of a code 
of conduct, which is a kind of a model which 
can be adapted to the local circumstances. Its 
chief aim is to establish the rules or the con-
ditions which  have to be clearly understood 
by the visitors. They are prescribed like the 
terms of a contract, in this case the parties be-
ing the museum and the visitor. The main ar-
eas that are covered in the model proposal are 
the general rules and definitions; prices, tickets 
and special offers; staying within the premises 
of the museum; complaints and claims; the li-
ability of the museum; vis maior; lost property; 
the usual closing paragraphs of a contract. The 
British example is slightly more lenient towards 
the visitors than the German or Dutch versions. 
The Hungarian code is yet to be discussed and 
created.
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Egy-egy ki ál lí tás meg va ló sí tá sá nak, a köl csö-
nök oda adá sá nak alap ve tő elő fel té te le az, hogy 
a fe lek meg tud nak-e egyez ni a mű tár gyak biz-
to sí tá sá nak mód já ról. Je len leg nem ze ti és nem-
zet kö zi szin ten há rom meg ol dást is me rünk: a 
ke res ke del mi biz to sí tást, az ál la mi ga ran ci át1 
és az egy re na gyobb te ret hó dí tó, úgy ne ve zett 
nem biz to sí tást (non-insurance) vagy ön biz to sí-
tást (self-insurance).
A nagy ki ál lí tá sok hoz kap cso ló dó mű tárgy biz to-
sí tást a Szép mű vé sze ti Mú ze um a Mo net és ba-
rá tai cí mű ki ál lí tás meg va ló sí tá sa alatt ta pasz tal-
hat ta ta lán a leg komp le xebb for má ban, s ezért 
meg pró bá lom ezen a pél dán ke resz tül be mu tat-
ni a ke res ke del mi biz to sí tás, il let ve az ál la mi ke-
zes ség vál la lás kö zöt ti kü lönb sé ge ket, elő nyö ket 
és hát rá nyo kat. Ez azért is ér de kes, mert a gya kor-
lat ban je lent ke ző prob lé má ink – pél dá ul a jog sza-
bá lyi hát tér ide gen nyel vű for dí tá sa i nak vagy az 
egy sze rű el já rá si for mák nak a szük sé ges sé gét te-
kint ve – szin te pont ról pont ra meg egyez nek a ké-
sőb bi ek ben rész le te zett nem zet kö zi fel mé ré sek-
ben és kon fe ren ci á kon ki emelt prob lé mák kal.
A Szép mű vé sze ti Mú ze um ban 2003. de cem-
ber 1. és 2004. már ci us 15. kö zött Mo net és ba rá-
tai cím mel meg ren de zett ki ál lí tás ra har minc há-
rom eu ró pai és ame ri kai mú ze um gyűj te mé nyé-
ből kö zel het ven fest mény és rajz ér ke zett. Ez 
egé szült ki a Szép mű vé sze ti Mú ze um anya gá val, 
ame lyet negy ven két mű tárgy kép vi selt.
2002-ben a két or szág kul tu rá lis mi nisz te rei 
meg ál la pod tak ab ban, hogy a ma gyar fél a be-

Ga lam bos Hen ri et ta

mu ta tás hoz kor mány ga ran ci át kez de mé nyez, a 
fran cia mú ze u mok pe dig el fo gad ják a ma gyar ál-
la mi ke zes ség vál la lást.
Ez azért is volt se gít sé günk re, mert ke res ke del-
mi biz to sí tók be vo ná sa ese tén a mű tár gyak rend-
kí vül nagy össz ér ték éhez iga zo dó biz to sí tá si díj 
je len tet te vol na a leg na gyobb ki adást a ki ál lí tás-
nak a – Szép mű vé sze ti Mú ze um tör té ne té ben 
így is pél dát lan mé re te ket öl tő – költ ség ve té-
sében.2 Az ál lam ál tal biz to sí tott 24,5 mil li árd 
fo rint ér té kű ke zes ség vál la lás így mint egy har-
minc mil lió fo rint tal te her men te sí tet te költ ség-
ve té sün ket.
2003-ban az ál la mi ga ran cia ak ko ri sza bá lyo zá-
sa elég te len volt: az ese ti kor mány ha tá ro za tok 
(il let ve az ide vo nat ko zó, nem ki fe je zet ten a nem-
zet kö zi ki ál lí tá sok biz to sí tá sá ra vo nat ko zó jog-
sza bá lyi hát tér) nem tar tal maz ták kel lő rész le-
tes ség gel a kül föld ről jött ki ál lí tá so kon sze rep-
lő mű tár gyak ban ke let ke zett kár kár té rí tés ének 
be vál tá si és egyéb el já rá si sza bá lya it.
Kül föl di (kü lö nö sen fran cia, né met és ame ri kai) 
pél dák alap ján ezért a Szép mű vé sze ti Mú ze um-
ban meg fo gal maz tuk a – kor mány ha tá ro za tot ki-
egé szí tő – úgy ne ve zett meg ál la po dás szö ve gét, 
a PM és a NKÖM jo gá sza i val utóbb egyez tet-
ve, me lyet a kor mány ne vé ben el já ró pénz ügy-
mi nisz ter, il let ve a Szép mű vé sze ti Mú ze um fő-
igaz ga tó ja írt alá. Ez a meg ál la po dás tar tal maz ta 
azt a pon tos fel té tel rend szert, mely nek ke re tei 
kö zött vál lal ták az alá író fe lek a ke zes ség vál la lás 
biz to sí tá sát.

1  Az ál la mi ke zes ség vál la lás, az ál la mi ga ran cia vagy a kor mány ga ran cia ki fe je zé sek je len cikk szó hasz ná la tá-
ban – tar tal mu kat te kint ve – azo nos je len té sű ek.

2  Csak tá jé koz ta tá sul: a mű tár gyak biz to sí tá si ér té ké nek leg alább egy ez re lé két kell fi zet ni biz to sí tá si díj ként.

A mű tár gyak lehetséges 
biztosítá si rend sze rei 

Ma gyarországon és kül föld ön



Múzeumi Közlemények 48

J
o

g

A kö vet ke ző lép cső az ál la mi ga ran cia ta nú sít vá-
nyá nak ki ala kí tá sa volt, mely a mű tárgy spe ci á-
lis ada ta it (név, ér ték, lel tá ri szám) tar tal maz ta.
A Pénz ügy mi nisz té ri um szá má ra va la mennyi ha-
szon köl csön-szer ző dés ma gyar nyel vű vál to za-
tát be kel lett nyúj ta nunk, il let ve a biz to sí tó tár sa-
sá gok és a köl csön adó mú ze u mok fe lé az ál la mi 
ga ran cia do ku men tu ma it an gol nyel ven el kel-
lett jut tat nunk. Így gya kor la ti lag fo lya ma to san 
for dí tó mun kát is kel lett vé gez nünk, hogy az il-
le té kes ma gyar és kül föl di in téz mé nyek meg is-
mer hes sék az újon nan ki ala kí tott rend szer pon-
tos tar tal mát.
Ne héz sé get oko zott ugyan ak kor, hogy a ha tá-
lyos, ál ta lá nos ke zes ség vál la lást sza bá lyo zó jog-
sza bály ok meg kí ván ják, hogy a ke zes ség vál la lás 
ha tály ba lé pés ének fel té te le a köl csön adó írás-
ban tett el fo ga dó nyi lat ko za ta, mely ben a meg-
ál la po dás ban fog lal ta kat ma gá ra néz ve kö te le ző-
nek is me ri el. Mind ezt har minc két mú ze um ból 
igen nagy ne héz sé gek be üt kö zött meg sze rez ni, 
a köl csön adó mú ze u mok nem ér tet ték, mi ért 
van er re szük ség, és az utol só el fo ga dó nyi lat-
ko za to kat csak jú ni us ban tud tuk „ki va sal ni” a 
mú ze u mok tól, jó val azu tán, hogy a mű tár gyak 
vissza ér kez tek a köl csön adók hoz.
A biz to sí tó tár sa sá gok kal sem volt könnyű dol-
gunk. Tár gya lá so kat foly tat tunk több biz to sí tó-
tár sa ság gal, ame lyek ele in te nem vol tak haj lan-
dó ak a „ve gyes” biz to sí tá si konst ruk ci ó ban3 köz-
re mű köd ni (az itt al kal ma zott úgy ne ve zett „alul-
biz to sí tás”, te hát a mű tár gyak va lós árán alu li 
biz to sí tás ugyan is anya gi és er köl csi vesz te ség-
gel is jár hat a biz to sí tók ré szé ről), ho lott szá-
mos or szág ban év ti ze des gya kor la ta van a mű-
tár gyak ily mó don tör té nő biz to sí tá sá nak.
Kény te le nek vol tunk vé gül hat kü lön bö ző biz to-
sí tó val dol goz ni, mert a köl csön adó mú ze um ra-
gasz ko dott a sa ját biz to sí tó já hoz, il let ve an nak 
köt vé nyé hez, amely nek tar tal mát is me ri, és elég-
sé ges nek ta lál ja ah hoz, hogy a mű tár gyát biz ton-
ság ban tud has sa.
Az ál la mi ga ran cia tér hó dí tá sa mi att ma a ke res-
ke del mi biz to sí tók bi zo nyos fo kú hát tér be szo-
ru lá sá nak le he tünk ta núi. Most már nem prob-

lé ma a kül föld ön annyi ra be vált „ve gyes” biz to-
sí tás al kal ma zá sa, ugyan ak kor alap ve tő kö ve tel-
mény a pon tos jog sza bá lyi hát tér ki ala kí tá sa. 
En nek hí ján ugyan is al ka lo mad tán sem a biz-
to sí tók, sem a köl csön adók nem fo gad ják el a 
– szá munk ra oly elő nyös – ál la mi ke zes ség vál la-
lást. A je len le gi rend szer nem elég spe ci á lis, az 
egy más ra épü lő több sza bály mi att ne he zen át te-
kint he tő a kül föl di ek szá má ra, az el fo ga dó nyi-
lat ko zat „ki kény sze rí té se” pe dig újabb hó na po-
kat vesz igény be.
A Szép mű vé sze ti Mú ze um ban meg ren de zett Mo -
net-ki ál lí tás fő ta nul sá ga volt, hogy min den képp 
szük ség van kü lön tör vé nyi sza bá lyo zás ra ezen a 
té ren, mely több nyel ven hoz zá fér he tő.
A je len le gi nem zet kö zi ten den cia is me re té ben a 
Mo net-ki ál lí tás alatt ki ala kí tott ál la mi ga ran cia-
kon cep ció már túl ha la dott; oly mér té kű a vál to-
zás üte me e té ren, hogy több eu ró pai or szág né-
ha év ti ze dek óta ha tály ban lé vő tör vé nyét épp 
most ve szi re ví zió alá. A best practice-t, az az a 
leg jobb gya kor la tot ma gá é nak tud ha tó Nagy-
Bri tan nia is tör vény mó do sí tást fon tol gat.
A Mo net-ki ál lí tás alatt ki ala kult és je len leg ha tá-
lyos sza bá lyo zást né hány hó na pon be lül fel vált-
ja a költ ség ve té si tör vénnyel mó do sí tott ál lam-
ház tar tá si tör vény mó do sí tá sa, mely be ve ze ti a 
ki ál lí tá si ga ran cia fo gal mát. A jö vő ben a ha tá-
lyos költ ség ve té si tör vény fog ja meg ha tá roz ni 
az er re a cél ra for dít ha tó éves ke ret össze get, 
ami a 2005. év re elő re lát ha tó lag har minc mil li-
árd fo rint lesz.
Egy kü lön tör vénnyel azon ban pon to san a je len-
legi – kon fú zus – gya kor lat meg szün te té sé re nyíl-
na le he tő ség. A kül föl di köl csön zők kel, il let-
ve bizto sí tó tár sa sá gok kal rop pant ne héz meg ér-
tetni a most hasz ná lat ban lé vő több szin tű sza bá-
lyo zá si rend szert, mely nek szint je it az ál lam ház-
tar tá si és a költ ség ve té si tör vény, egy kor mány-
ren de let, egy kor mány ha tá ro zat, egy meg ál la po-
dás és egy ta nú sít vány al kot ja. Az új sza bá lyo zás 
leg fon to sabb in do ka és cél ja épp az át lát ha tó ság 
és az egy sze rű sí tés kell hogy le gyen.
In do kolt len ne a ki ál lí tá so kon kí vül az egyes 
nagy ér té kű mű tár gyak köl csön zé sé re, il let ve 

3  Ez azt je len ti, hogy a mű tárgy ér té ké nek egy meg ha tá ro zott ré szé ig ke res ke del mi biz to sí tást al kal ma zunk, 
ezen ér ték ha tár fö lött pe dig be lép az ál la mi ke zes ség vál la lás.
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mű tárgy cso port ra is ki ter jesz te ni az igény lé si le-
he tő sé get (pél da a Szép mű vé sze ti Mú ze um Ver-
rocchio-kiállítására ér ke ző köl csön a lon do ni 
Vic toria&Albert mú ze um ból).
Prob lé má nak ér zem a jö vő be ni tör vé nyünk-
ben eset leg al kal ma zan dó „ve gyes biz to sí tást”, 
amennyi ben a ke res ke del mi biz to sí tó nál a ki zá-
rá sok kö zött (te hát ami re nem ter jed ki a biz to-
sí tás ha tá lya) több eset sze re pel, mint az ál la mi 
ga ran ci á nál.
Az ilyen „ve gyes” biz to sí tá sok-
nál va la mi lyen mó don ko-
he ren ci á ba kell hoz ni 
a két fé le biz to sí tá-
si for mát (a ke res-
ke del mi biz to sí tó
foly to n vál to zó köt-
vé nye, il let ve a vo-
nat ko zó jog sza bály 
kö zöt ti össz hang). A 
first risk, az az az el ső sor-
ban helyt ál ló biz to sí tó gya kor-
la ta ab ban az eset ben elő nyös csak , mi kor van 
egy ha zai biz to sí tó, amellyel az ál lam szo ro san 
együtt mű kö dik, kü lön ben fo lya ma to san egyez-
tet ni kell a két fé le biz to sí tás tar tal mát a ko he-
ren cia és az át te kint he tő ség ér de ké ben. Sok kal 
tisz tább biz to sí tá si szer ke ze tet te rem te ne az ál-
la mi ga ran cia vagy a ke res ke del mi biz to sí tás 
„nem ke ve ré se”.
Az aláb bi táb lá zat a 2001–2003. idő szak ban a 
kul tu rá lis tár cá hoz ér ke zett igé nyek ről nyújt 
át te kin tést. Kár ese mény, il let ve ah hoz kap-

cso ló dó kár té rí té si igény egy eset ben sem tör-
tént.
Eu ró pá nak je len leg 30 000 mú ze u ma van, mely-
ből mint egy há rom száz fo lya ma to san szer vez 
nem zet kö zi je len tő sé gű idő sza kos ki ál lí tá so kat, 
me lye ket éven te kö rül be lül öt száz mil lió em ber 
lá to gat.
A ki ál lí tá si költ ség ve tés át lag mint egy húsz szá-
za lé kát a biz to sí tás költ sé gei te szik ki, s e szá-
mot te vő összeg csök ken té sé re új meg ol dá so kat 

kel lett ta lál ni.
2004 jú ni u sá ban a fran cia-

or szá gi Nem ze ti Mú ze-
u mok Szö vet sé ge 

(RMN) és a né-
met or szá gi Ber li-
ni Ál la mi Mú ze u-
mok egy, az Eu ró-

pai Unió Bi zott sá-
ga ál tal ki írt pá lyá zat 

nyer te se ként fel mé rést ké-
szí tett az eu ró pai ki ál lí tá sok hoz 

kap cso ló dó ál la mi ga ran cia nem ze ti sza bá lyo-
zá sá ról. En nek cél ja nem a kü lön bö ző nem ze ti 
gya kor la tok har mo ni zá lá sa volt, ha nem az úgy-
ne ve zett „leg jobb gya kor lat” meg ta lá lá sa, amely 
mo dell ként szol gál hat a töb bi eu ró pai or szág 
szá má ra.
A fel mé rés ből ki de rült, hogy har minc egy eu ró-
pai or szág ból csu pán ti zen nyolc ban is me rik az 
ál la mi ga ran cia in téz mé nyét.
Ezek alap ján az Eu ró pá ban is mert há rom biz to-
sí tá si mo dell:

1. táblázat. Állami garanciavállalás 2001–2003 (Ft)

Év

Állami 
kezesség-
vállalási 
igények 
száma

Odaítélt 
állami 

kezesség-
vállalások-

száma

Vissza-
utasított 
igények 
száma

Legalacsonyabb 
odaítélt állami 

kezesség-
vállalási keret 

(kiállításonként)

Legmagasabb 
odaítélt állami 

kezesség-
vállalási keret 

(kiállításonként)

Az odaítélt állami 
kezesség-
vállalás 

teljes összege 
(évenként)

2001 0 0 0 0 0 0

2002 2 2 0 3 158 000 000 15 380 540 508 18 538 540 508

2003 2 2 0 4 515 000 000 24 500 000 000 29 015 000 000

Prob lé má nak ér zem a jö vő be ni tör-
vé nyünk ben eset leg al kal ma zan dó „ve gyes 

biz to sí tást”, amennyi ben a ke res ke del mi biz to-
sí tó nál a ki zá rá sok kö zött … több eset sze re-

pel, mint az ál la mi ga ran ci á nál.
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– Ke res ke del mi biz to sí tás
– Ön biz to sí tás (self-insurance vagy non-insur-
ance)
Sok eu ró pai or szág ban a nagy mú ze u mok gyűj-
te mé nye it nem biz to sít ják, hi szen az ál lam „a sa-
ját ma ga biz to sí tó ja”.4 Ugyan ak kor nagy idő sza-
kos ki ál lí tá sok al kal má val rit kán fo gad ják el ezt 
a meg ol dást, mert kár vagy el ve szés ese té re egy-
ál ta lán nincs fe de zet. Fran ci a or szág ban, Hol lan-
di á ban vagy Né me tor szág ban ta lá lunk pél dát 
ar ra, hogy nem ze ti szin ten bi zo-
nyos in téz mé nyek nem biz-
to sít ják az egy más nak 
köl csön zött mű tár-
gya kat. Rész le ges 
kár ese tén a res ta-
u rá lást a (vét kes) 
köl csön ve vő vég-
zi, a tárgy el pusz tu-
lá sa, el ve szé se ese tén 
pe dig (különmegegyezés 
sze rint) a köl csön adó vagy a köl-
csön ké rő vi se li a tel jes kárt. Ez utób bi oko zott 
egy ki sebb faj ta össze tű zést egy ok tó ber vé gi hol-
lan di ai, az ál la mi ga ran ci á ról tar tott kon fe ren-
ci án,5 ahol ki de rült, hogy míg a hol lan dok va ló-
ban sem mi lyen mó don nem biz to sít ják – nem 
biz to sí tá si meg ál la po dá sok meg kö té se után – a 
köl csön adott mű tár gya kat, az az sa ját ma guk vi-
se lik a mű tárgy ban ke let ke zett kárt, ad dig a fran-
cia rend szer ben a vét kes kár oko zót kár té rí té si 
kö te le zett ség ter he li. A hol land gon dol ko dás 
lé nye ge az, hogy min den mű tár gyat pó tol ha tat-
lan nak tar ta nak, ame lyet a kár té rí tés ki fi ze té se 
ese tén sem tud nak új ra meg vá sá rol ni, ezért in-
kább kü lö nös hang súlyt he lyez nek a köl csön-
ké rő mú ze um ál tal ki töl tött facilities reportra 
(mely a mú ze um fel sze relt sé gét és ál ta lá nos ál-
la po tát tük rö ző ta nú sít vány), amely nek meg vizs-
gá lá sa után dön tik el a köl csön – gyak ran bár-
mi fé le biz to sí tás nél kü li – oda íté lé sét. En nek a 
gya kor lat nak el kö te le zett hí ve töb bek kö zött a 
Rijksmuseum is, amely gyak ran kül föld re is min-

den faj ta biz to sí tá si „fe de zet” nél kül köl csön zi 
mű tár gya it.
– Ál la mi ga ran cia
A vizs gált har minc egy eu ró pai or szág ból ti zen-
hét ben van ál la mi ga ran cia. Svéd or szág volt az 
el ső or szág, amely a vi lá gon elő ször ál la mi ga-
ran ci át adott egy ki ál lí tás ra 1974-ben.
Spa nyol or szág, Nor vé gia, az Egye sült Ki rály ság és 
Svéd or szág kül föl di mú ze u mok nak adott hosszú 
tá vú köl csö nök re is nyújt ál la mi ga ran ci át.

Az ál la mi ga ran cia kü lö nös pél dá-
ja Finn or szág, ahol a finn 

kul tú ra népszerűsíté-
se ér de ké ben az or-

szág ból ki me nő ki-
ál lí tá sok ra is vál lal 
az ál lam ga ran ci-
át. Ugyan ez a hely-

zet Nagy-Bri tan ni á-
ban is, ahol ezt a faj ta 

ál la mi ga ran ci át a Kül ügy-
mi nisz té ri um in té zi, igaz ugyan, 

hogy na gyon szűk a költ ség ve tés ben er re el kü-
lö ní tett pénz ke ret. Né hány or szág, pél dá ul Bul-
gá ria vagy Nor vé gia azt a kü lö nös gya kor la tot 
kö ve ti, hogy ki zá ró lag a ki me nő köl csö nök re 
biz to sít ál la mi ga ran ci át.
A leg jobb gya kor lat nak (best practice) tar tott ál la-
mi ga ran cia-tör vényt az Egye sült Ki rály ság mond-
hat ja ma gá é nak, ahol csak 2003-ban 120 al ka-
lom mal nyúj tott az ál lam ga ran ci át a mű vek re. 
Ez a szám több té nye ző nek is kö szön he tő: min-
den brit mú ze um ké rel mez he ti, nincs mi ni má lis 
összeg ha tár, a ve gyes biz to sí tás ese tén az ér ték ha-
tár (az a kü szöb, amed dig a ke res ke del mi biz to-
sí tó nak en ged nek tért) na gyon ala csony. A har-
minc egy ál lam ban vég zett sta tisz ti kai fel mé rés 
ada tai sze rint csu pán az Egye sült Ki rály ság ban és 
Fin nor szág ban tör tént ed dig kár ese mény, így a 
kár té rí tés so rán al kal ma zott el já rást a leg több or-
szág ban még so ha nem pró bál ták ki.
A szá mos kü lönb ség el le né re azon ban az or szá-
gok ál lás pont ja meg egye zik ab ban, hogy az ál-

4 „State is its own insurer.”
5  2004. ok tó ber 27–29., Há ga, Museum Collections on the Move; a ma gyar fél ré szé ről részt vet tek: dr. Ko-

vács Zi ta (NKÖM), dr. Kiss Ág nes (NKÖM), Cse ri Mik lós (Sza bad té ri Nép raj zi Mú ze um), Mojzer Mik lós 
(Szép mű vé sze ti Mú ze um), dr. Ga lam bos Hen ri ett (Szép mű vé sze ti Mú ze um).

A leg jobb gya kor lat nak tar tott ál la-
mi ga ran cia-tör vényt az Egye sült Ki rály ság 

mond hat ja ma gá é nak, ahol csak 2003-ban 
120 al ka lom mal nyúj tott az ál lam ga ran ci át 

a mű vek re. 
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lam ál tal nyúj tott kár té rí tés ki fi ze té sé nek azon-
na li nak és köz vet len nek kell len nie.
Ve gyes biz to sí tás: Az eu ró pai or szá gok ál la mi 
ga ran ci á i nak egy ré sze al kal maz za ezt a meg ol-
dást, má sok nem. Elő nye ab ban rej lik, hogy ki-
sebb ér té kű kár ese mény nél nem az ál la mi gé-
pe zet nek kell moz gás ba len dül nie, ha nem a ke-
res ke del mi biz to sí tó val szem ben egy vi szony lag 
egy sze rű és gyors el já rás sal ér vé nye sít he tő a 
kár igény. Hát rá nya ugyan ak kor a fent em lí tett 
koherenciaprobléma. Né hány or szág ugyan ak-
kor az „el ső sor ban biz to sí tó” (first risk) ke res ke-
del mi biz to sí tó be vo ná sa he lyett meg ha tá ro zott 
ér ték ha tá rig ön ma gát biz to sít ja (self risk). Ez tu-
laj don kép pen a nem biz to sí tás és a ve gyes biz to-
sí tás na gyon sze ren csés öt vö ze te. A self risk biz-
to sí tás sal ki ik tat juk a biz to sí tó tár sa sá go kat, és 
egy meg ha tá ro zott kü szö big a tu laj do nos vi se li 
a kárt, vagy a kár oko zó fi zet kár té rí tést.
A nem zet kö zi ta nul mány sze rint az ál la mi ga ran-
cia sza bá lyo zá sá nak leg fon to sabb ele mei:
–  Az ál la mi ga ran cia el fo ga dá sá hoz el en ged he tet-

len a pon to san és egy ér tel mű en meg fo gal ma-
zott jog sza bá lyi hát tér, mely nek min den eset-
ben ren del kez nie kell a biz to sí tá si ese mé nyek-
ről és a kár té rí té si el já rás ról. Fon tos, hogy a tel-
jes szö veg az unió egy vagy két hi va ta los nyel vén 
és mi ni mum an go lul el ér he tő le gyen/ren del ke-
zés re áll jon. So kat se gít a köl csön adók nak, ha 
a szö veg mi nél szé le sebb kör ben – bro sú rá kon, 
internetes fe lü le ten – hoz zá fér he tő. Min den or-
szág ban ki kell je löl ni azt a sze mélyt vagy szer-
ve ze tet, aki fel vi lá go sí tást tud ad ni a té má val 
kap cso la tos va la mennyi kér dés ben.

–  Ál la pot fel mé rés, a ki ál lí tó tér kör nye ze ti adott-
sá ga i nak vizs gá la ta (Facilities Report). Min-
den köl csön ké rő in téz mény ren del kez zen ál la-
pot felmérési do ku men tá ci ó val, amely nek tar-
tal maz nia kell a ki ál lí tó tér és az épü let tech ni-
kai, biz ton sá gi és biztonságfelügyeleti pa ra mé-
te re it. Az ál la pot fel mé rés nek va lós ada to kat 
kell tar tal maz nia, mi vel a köl csön el bí rá lá sá-
nak egyik fő té nye ző je, s mint ilyen kö te le zi a 
köl csön ké rő in téz ményt.

–  Nyi lat ko zat ar ról, hogy nem ve szik zár alá vagy 
fog lal ják le az or szág te rü le tén a mű tár gya kat. 
Több or szág kép vi se lő je – köz tük Ma gyar or-
szágé is – azt nyi lat koz ta, hogy a ha tal mi ágak 

szét vá lasz tá sa mi att az ál lam nem te het ilyen 
irá nyú nyi lat ko za tot.

Ugyan ak kor Né me tor szág ban és Svájc ban tör-
vény sza bá lyoz za a kér dést.
–  A mű tár gyak biz to sí tá si ér té ké nek megadása.

Az utób bi idő ben a biz to sí tá si ér té kek ug rás-
sze rű nö ve ke dé sé nek le he tünk ta núi. A kul tu-
rá lis in téz mé nyek fon to ló ra ve het nék, hogy 
az ál ta luk meg adott ér té kek nek nem kell szük-
ség sze rű en a mű tárgy pi a ci ér ték kel meg egyez-
ni ük. A túl ma gas biz to sí tá si ér té kek a mű ke-
res ke dők és a ke res ke del mi biz to sí tók mal-
má ra hajt ják a vi zet.

– Vi szo nos sá gi nem biz to sí tá si meg ál la po dá-
sok. A köl csön ké rő és köl csön adó in téz mé-
nyek egyes ese tek ben meg ál la pod hat nak, hogy 
pél dá ul a ki ál lí tás ide je alatt nem biz to sít ják 
a mű tár gya kat (csak szál lí tás kor), vagy meg-
egyez het nek, hogy kár ese tén a kár oko zó in-
téz mény res ta u rál ja a mű tár gyat, és az ez zel 
eset leg együtt já ró ér ték csök ke nés kor lép csak 
be a biz to sí tó.

– Ter mi no ló gia. Sok eset ben – pél dá ul a fent 
em lí tett holland–francia vi ta kap csán a nem 
biz to sí tás ról – ugyan an nak a ki fe je zés nek me-
rő ben más je len té sét ta lál juk a kü lön bö ző jog-
rend sze rek ben. Egy több nyel vű de fi ní ci ós szó-
tár na gyon so kat se gí te ne a nem ze ti ren del ke-
zé sek meg ér té sé ben.

– Választottbíráskodás (arbitráció). Amennyi ben 
kár ese mény be kö vet ke zé se ese tén a fe lek nem 
tud nak meg ál la pod ni, ta ná csos köz ve tí tő ar bit-
rá tort ki je löl ni. Az ese tek zö mé ben a fe lek is -
me rik egy mást, és ér de kük, hogy a jö vő ben is 
együtt mű köd je nek. En nek ér de ké ben min den-
képp meg éri el ke rül ni a bí ró sá gi el já rást.

Konk lú zi ók

A tag ál lam ok kul tu rá lis sok fé le ség ének elő se-
gí té se ér de ké ben az EU csu pán „tá mo gat hat” 
bi zo nyos tag ál la mi te vé keny sé ge ket: a kul tú rát 
alap ve tő en tag ál la mi kom pe ten ci á ba utal ja.
Az EU Alap ok má nya több ren del ke zést tar tal-
maz a kul tú ra te rü le tén ki fejt he tő kü lön bö ző 
kö zös sé gi te vé keny sé gek ről. A ben nün ket érin-
tő 151. §-t a maastrichti szer ző dés tar tal maz za.

eg oga a ott e vá áso bó .

Út mu ta tó a si ke res lá to ga tás hoz

Imperial War Museum, Lon don:
– Je lent kez zen ide jé ben. Több fog lal ko zás nál van 

túl je lent ke zés, és na pon ta leg fel jebb ti zen öt 
is ko lai cso por tot en ge dé lye zünk. Kér je a le ve-
le ző lis tánk ra va ló fel vé telt, hogy prog ram ja ink-
ról azok in dí tá sa kor tu do mást sze rez zen.

– Jöj jön el hoz zánk egy elő ze tes lá to ga tás ra. Je-
lentkez zen te le fo non 24 órá val a lá to ga tá suk 
előtt az in gye nes be lé pé si le he tő sé gért.

– Ter vez ze meg lá to ga tá su kat kö rül te kin tő en! 
Leg alább húsz perc cel a fog lal ko zás meg adott 
idő pont ja előtt ér kez ze nek meg. Saj nos nem 
ren del ke zünk buszparkolóhelyekkel.

– Ké szít se fel ta nít vá nya it a lá to ga tás ra! Kér je 
őket, hogy vi gyáz za nak a töb bi lá to ga tó ra és a 
mú ze um épü le té re. Ne fe lejt sék el, hogy Önök 
fe le lő sek cso port juk vi sel ke dé sé ért.

– Hasz nál ják internetről le tölt he tő ok ta tá si anya-
ga in kat.

– Holokausztkiállítás: meg te kin té sé hez kü lön elő-
ké szí tés szük sé ges.

Imperial War Museum, Duxford:
– A ta ná rok fe le lő sek cso port juk vi sel ke dé sé ért, 

er re az egész lá to ga tás so rán vi gyáz ni uk kell. 
A meg fe le lő el len őr zés hez az 1:10 ta nár/di ák 
arányt ja va sol juk be tar ta ni.

– Kér jük, biz to sít sa cso port já nak ki sebb, fel ügyelt 
cso por tok ra osz tá sát, el ső sor ban a mú ze u mi 
bolt ban.

– Kér jük, biz ton sá gi okok ból ne hagy ja nak őri-
zet le nül cso ma go kat.

– Kér jük, biz to sít sák cso port juk fel ügye let ét min-
den nyi tott lé gi jár mű nél, mint pél dá ul a Con-
corde.

se edés óde e e ü t á ta á os beve etés
re. A sok kal meg en ge dőbb, „lá to ga tó ba rát” an-
gol pél dá ra ép pen Riemer Knoop, a hol land 
kor mány kul tu rá lis ta nács adó tes tü le té nek tag-
ja hív ta fel a fi gyel me met.

Iro da lom

Ba lázs György

2004 Mú ze u mok in gyen. Ma gyar Mú ze u-
mok 1:21–24.

Model

1999 Model Bezoekvoorwarden. Museum-
wij zer 2:1–4.

Vá sár he lyi Ta más – Sinkó Ist ván
2004 Mú ze um az is ko la tás ká ban. Bu da pest: 
Nem ze ti Tan könyv ki adó.

Museum Visitors’ Code of Conduct

György Balázs – Tamás Vásárhelyi

The decision to provide free entry into state-
owned museums’ permanent exhibitions in 
Hungary has created some problems that are 
not necessarily of financial nature. Some of 
them are the results of a new audience appear-
ing, who had not been regular museum-goers 
before and thus they have not learned the rules 
of how to behave in a museum. It should be tak-
en seriously by the governing organisations and 
a new “code of conduct” should be designed 
and applied in Hungarian museums, similar-
ly to some other foreign examples. naturally 
these “rules” have to be relevant and accepta-
ble for both parties: the institutions as well as 
the visitors. The Dutch Museum Association 
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Az EU Alap szer ző dé se ér tel mé ben (151. §) az 
EU e kul tu rá lis cé lo kat, a kul tu rá lis ja vak moz-
gá sát vagy úgy ne ve zett „ösz tön ző lé pé sek kel” 
– ami eu ró pai szin tű ga ran cia lét re ho zá sát je len-
ti –, vagy „aján lá sok kal” – ami a már lé te ző nem-
ze ti rend sze rek ja ví tá sát, il let ve lét re ho zá sát ta-
kar ja – könnyít he ti meg.
A je len le gi nem ze ti gya kor la tok kü lön bö ző sé ge 
mi att a „leg jobb min tát” (Nagy-Bri tan nia) vagy 
egy ál la mi ga ran cia-mo dellt kel le ne az egyes or-
szá gok nak ala pul ven ni. Ez ki kü szö böl né, hogy 
egyes köl csön ző in téz mé nyek az ál la mi ga ran-
cia mi att ne ad ják köl csön mű tár gya i kat.
Azok a tag ál la mi köl csön adók, akik vissza uta sít-
ják az ál la mi ga ran cia el fo ga dá sát, meg sér tik az 
EU Alap szer ző dé sé nek 151. §-át, mert egy részt 
aka dá lyoz zák a mű tár gyak sza bad moz gá sát, más-
részt az EU ál lam pol gá ra i nak kul tú rá hoz való 
hoz zá fé ré si jo gát gá tol ják.
Az idő sza kos ki ál lí tá sok ra vo nat ko zó EU-ga ran-
cia lét re ho zá sát a ta nul mányt ké szí tő két szer-
ve zet azért is szor gal maz za, mert az új tag ál la-
mo kat job ban be kí ván ják von ni a nem zet kö zi 
ki ál lí tá si kör for gás ba. Ugyan ak kor en nek pénz-
ügyi meg ol dá sa a kö zös sé gi bü dzsé ben elég bo-
nyo lult len ne.
Mi vel az ál la mi ga ran cia tu laj don kép pen az ál-
lam ál tal nyúj tott pénz be li jut ta tás nak szá mít, a 
87. és a 88. §-kat is szá mí tás ba kell ven nünk. 
Az ál la mi pén zek ugyan is po ten ci á li san tor zít-
hat ják a sza bad ver senyt az zal, hogy bi zo nyos 
vál lal ko zá so kat előny ben ré sze sí te nek, s ez ál tal 
a tag ál lam ok kö zöt ti ke res ke del met is be fo lyá-
sol hat ják. Még is meg ál la pí tot ták, hogy az ál lam-
nak ez a faj ta te vé keny sé ge nem be fo lyá sol ja 
oly mér ték ben a ke res ke del met és a sza bad ver-
senyt, hogy az a kö zös sé gi ér de kek kel el len té-
tes len ne.
Az új tag or szág ok nak az EU ki ál lí tá si kör for gá-
sá ba tör té nő be kap cso lá sa ér de ké ben ki emelt 
ki ál lí tá si ter vek kö zös sé gi pénz ügyi tá mo ga tást 
kap hat ná nak. Fel té tel, hogy mind egyik ki ál lí tá si 
ter vet egy fo ga dó or szág gon doz za.

Jö vő kép?

Az ok tó ber vé gi ál la mi ga ran cia-kon fe ren ci án el-
hang zott hol land ál lás pont sze rint (Hol lan di á-
ban óri á si ha gyo má nya van a gyűj te mé nyek mo-
bi li zá lá sá nak) a mű vek egye di sé ge és pó tol ha-
tat lan sá ga mi att szor gal maz ni kell a mű tár gyak 
ér té ké nek le he tő leg ala cso nyabb szin tű meg ha-
tá ro zá sát. A szak ér tők azt ja va sol ják, hogy ke res-
ke del mi biz to sí tó be vo ná sa ese tén biz to sí tást 
ne a kü lön bö ző biz to sí tá si ese mé nyek re kös se-
nek a mú ze u mok, ha nem olyan jel le gű kár ese-
mény re, mi kor pél dá ul egy fő mű tárgy el ve szé-
se vagy meg sem mi sü lé se ese tén mond juk száz-
ezer rel ke ve sebb lá to ga tó ke re si fel a mú ze u-
mot, ami kéz zel fog ha tó be vé tel csök ke nés hez 
ve zet ne. Ugyan ak kor tel jes el kö te le zett sé gü ket 
fe je zik ki az ál la mi ga ran cia és a nem biz to sí tási 
egyez mé nyek mel lett az zal, hogy amennyi ben 
ki elé gí tő nek tart ják a facilities reportban fog lal-
ta kat (ami re vi szont fo ko zott hang súlyt he lyez-
nek), min den fé le biz to sí tá si fe de zet nél kül köl-
csön ad ják a mű tár gya kat akár kül föld re is.
A vi lág ban egy re in kább az a ten den cia ural ko-
dik el – na gyon he lye sen –, hogy a ki ál lí tá si költ-
ség ve té sek ből szűr jük ki az inproduktív költ sé-
ge ket, és a va lós koc ká za tok fel mé ré se után ha-
tá roz zunk a kért, il let ve kí nált biz to sí tás for má-
já ról. Nem új az a gon do lat sem, hogy a ke res ke-
del mi biz to sí tók ki fi ze té sé re el kü lö ní tett össze-
ge ket in kább a mú ze u mi kör nye zet, a mú ze um 
ál la po tá nak (facilities) ja ví tá sá ra for dít suk.
Az Eu ró pai Uni ó ban meg in dult az a fo lya mat 
– mely nek ki ala kí tá sá ban Ma gyar or szág kép vi - 
selői is rend sze re sen és tel jes jog gal részt vesz-
nek –, mely az új tag ál lam ok nak a nagy nem zet-
kö zi ki ál lí tá si kör for gás ba tör té nő be kap cso lá-
sát s en nek ér de ké ben a költ ség ha té kony sá got 
cé loz za, s ez a hu szon öt tag ál lam ban nagy mér-
ték ben elő se gí ti a kö zös eu ró pai iden ti tás ki fej-
lő dé sét is.
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Possible Systems of Insuring Works of 

Art in Hungary and Abroad

Henrietta Galambos

When an item of a collection is on loan it is 
essential to agree on a way of insurance. At 
national and international levels there are three 
accepted methods: commercial insurance, 
state guarantee and non-insurance or self-in-
surance. The advantages and disadvantages 
of these systems are described through the 
example of the Hungarian Museum of Fine 
Arts and its popular exhibition called “Monet 
and his Friends”. The project included an 
agreement between the French and Hungarian 
government with the state guarantee and liability 
of the latter, which was a more favourable 
solution that a single commercial insurance 
policy which would have raised the costs 
immensely. Some of the problems occurred 
due to the lack of relevant regulations and a lot 
of clarification was needed. The outcome was 
a combined insurance in which the basis was 
a commercial insurance and above a certain 
limit the state guarantee was applied. At an 
international level several efforts have been 
made to establish the best practice to be used 
in such cases. The British example is described 
in more detail. Having a co-ordinated system in 
Europe makes it easier to set up cost-effective, 
successful exhibitions, which can contribute to 
the creation of a common European identity.
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Vi zu á lis in for má ci ó kat igény lő ko runk ban a köz-
gyűj te mé nyek ben őr zött ké pi for rás anyag egy re 
in kább az ér dek lő dés hom lok te ré be ke rül: egy-
re több ku ta tó és még több fel hasz ná ló igény-
li kü lön bö ző cé lok ra az ar chí vu ma ink ban, köz-
gyűj te mé nye ink ben őr zött ké pe ket. (Fon tos nak 
tart juk mind a ku ta tók és egyéb, pél dá ul ke res ke-
del mi cé lú fel hasz ná lók, mind a mú ze u mi fény-
kép gyűj te mé nyek és bi zo nyos más ar chí vu mok 
meg kü lön böz te té sét, még ha ezt ter mé sze te sen 
nem is min dig le het egy ér tel mű en meg ten ni.)
A mú ze u mi fény kép gyűj te mé nyek re mind azon 
sza bá lyok és kö ve tel mé nyek vo nat koz nak, ame-
lyek bár mely más mű tárgy gyűj te mény re; az őket 
gon do zó mu ze o ló gu sok ugyan ak kor ar chí vum-
ke ze lői fel ada to kat is el lát nak. Az alap ve tő fel-
adat – amely ről egyet len pil la nat ra sem sza bad 
meg fe led kez nünk – a fény ké pek meg óvá sa, vé-
del me és le he tő ség sze rint mi nél épebb át örö kí-
té se, meg őr zé se utó da ink nak. Ez a mu ze o ló gus 
kö te les sé ge, amit sem mi lyen tech ni kai újí tás, 
di gi tá lis meg őr zés nem pó tol hat, nem he lyet te-
sít het. Je len tő sé gét fo ko zot tan ki eme li az a ma 
már meg sem kérdőjelezhető tény, hogy a va-
ló di fény kép, a vintázskópia, az ere de ti ne ga tív 
rö vid időn be lül ép pen olyan kézművesértékké 
vá lik, mint bár mely 19. szá za di vagy ko ráb bi, meg-
be csült ké zi mun ka. Más fe lől vi szont – s ez spe-
ci á lis a fény kép gyűj te mé nyek ben – szé le sebb 
igényt ki elé gí tő tör té ne ti fo tó ar chí vum ként is ki 
kell szol gál ni uk az egy re nö vek vő „köz”-igényt, 
ami pe dig igen sok szí nű, kezd ve at tól a ku ta tó-
tól, akit a fény kép egé sze mint mű tárgy ér de kel, 

Cs. Len gyel Be at rix – Stemlerné Ba log Ilo na

a történeti-néprajzi-műemléki – és so rol hat nánk 
to vább – szak tu do má nyos igé nyű ku ta tó kon-fel-
hasz ná ló kon ke resz tül a szí nes hír ma ga zin kép-
szer kesz tő jé ig, akit – a fen tebb em lí tett „egyéb 
fel hasz ná ló ként” – „csak ” (s ezt idé ző jel ben mond-
juk, hi szen nem ér ték sor rend ről van szó) a fény-
kép té má ja ér de kel. E ku ta tók és fel hasz ná lók 
mind-mind kü lön fé le mó don vi szo nyul nak a 
gyűj te mé nye ink ben őr zött fény ké pek hez, il let ve 
az azok hoz kö tő dő jo gok hoz, ezért el bí rá lá suk 
is más és más kell hogy le gyen.
A fény kép hez fű ző dő jo gok kö zül leg erő sebb 
a szer zői jog, amely ről a nem rég élet be lé pett 
1999. évi LXXVI. tör vény ren del ke zik, ha tá lyon 
kí vül he lyez ve a ko ráb ban ér vény ben lé vő, a mű-
 vé szi fény ké pek fel hasz ná lá sát sza bá lyo zó 8/1970. 
(VI. 24.) Műv. Min. ren de le tet. (Írá sunk ban nem 
té rünk ki a mun ka vi szony ke re té ben, mun ka kö ri 
fel adat ként lét re ho zott fény kép pel kap cso latos 
szer zői jog ra.) Mit je lent ez a mi szá munkra?
A szer zői jo gi vé de lem a szer ző egész éle té ben 
és – mi vel örö köl he tő – a ha lá lát kö ve tő het ven 
évig fenn áll. A Ma gyar Nem ze ti Mú ze um ban őr-
zött szer zői jog dí jas fény ké pek má so la ta it kül ső 
fel hasz ná ló nak ezért egy űr lap ki töl té se el le né-
ben ad juk át. Az űr lap szö ve ge ér tel mé ben a fel-
hasz ná ló vál lal ja, hogy a fény ké pet csak a szer ző 
ne vé nek fel tün te té sé vel, a szer ző vel meg ál la po-
dott jog díj meg fi ze té se el le né ben hasz nál ja fel. 
A szer ző ne vét, cí mét, el ér he tő sé gét a fény kép-
tár ku ta tó szol gá la ta ad ja meg a fel hasz ná ló nak. 
A mód szer ed dig be vált. A köz gyűj te mény ben lé-
vő szer zői jog dí jas fény ké pek sa ját ki ál lí tá so kon 

*  Az írás elő adás vál to za ta a Kép, do ku men tum, mű tárgy – avagy a fo tog rá fi ák éle tei cí mű, 2004. már ci us 
11–12. kö zött Sze ge den meg ren de zett szak mai kon fe ren ci án hang zott el. 

Ku ta tók, fel hasz ná lók és 
közgyűjtemé nyek

A fény kép fel hasz ná lá sá nak na pi problémái*
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tör té nő be mu ta tá sá hoz ugyan ak kor nem kell a 
szer ző en ge dé lye (és ezért dí ja zás sem jár ne ki); 
azt azon ban ja va sol juk, hogy – már csak ud va ri as-
ság ból is – tá jé koz tas suk a fo tog rá fust, ha ké pét 
ki ál lít juk. A ne vét ter mé sze te sen sa ját ki ál lí tá sa-
in kon is min dig kö te le sek va gyunk fel tün tet ni.
Rész ben a szer zői jog hoz kap cso lód nak a sze mé-
lyi ség hez fű ző dő jo gok is. Ezek ugyan el ső sor ban 
a fo tog rá fust érin tik, de ne künk is tud nunk kell, 
hogy a kép más nyil vá nos ság ra ho za ta lá hoz az érin-
tett sze mély hoz zá já ru lá sa szük sé ges, ki vé ve, ha a 
kép nyil vá nos köz sze rep lés al kal má val ké szült.
Sok kal bo nyo lul tabb a fény kép hez fű ző dő in téz-
mé nyi jo gok kér dé se. Ar ról ugyan is, hogy a mú-
ze um a gyűj te mé nyé ben őr zött mű tár gyak – je-
len eset ben fény ké pek – má so la tá nak kül ső, har-
ma dik fél ál tal tör té nő, kü lön bö ző cé lú fel hasz-
ná lá sá ért, köz lé sé ért pénzt kér het, je len leg sem-
mi fé le jog sza bály nem ren del ke zik.
A ku ta tás ról szó ló 47/2001. (III. 27.) szá mú 
kor mány ren de let ki mond ja, hogy a köz gyűj te-
mé nyek ben a ku ta tás in gye nes. A ku ta tott mű-
tár gyak ról a mu ze á lis in téz mény a ku ta tó ké ré-
sé re és költ sé gé re ku ta tá si cé lú és mi nő sé gű 
má so la tot ké szít het. A má so lat ké szí té sért (a 
szol gál ta tá sért) a mú ze um ter mé sze te sen kér-
het pénzt. Nem tör tént azon ban in téz ke dés a 
nem ku ta tá si szán dék kal meg ren delt – pél dá ul 
a ki fe je zet ten ke res ke del mi cé lú, köny vek hez, 
fo lyó irat ok hoz és más to váb bi ter mé kek elő ál-
lí tá sá hoz fel hasz ná lan dó – fény ké pek, nyom dai 
mi nő sé gű szí nes di ák, nagy fel bon tá sú di gi tá-
lis kó piák má sol ta tá si fel tét ele i ről. A fő kér dés 
te hát az, hogy van-e jo ga a mú ze um nak pénzt 
kér ni az ál ta la őr zött mű tár gyak ilyen jel le gű fel-
hasz ná lá sá ért, köz lé sé ért. Er ről sem a mú ze u mi 
tör vény, sem más ér vé nyes jog sza bály ok nem 
ren del kez nek. Ma már a CD-n, di án el vitt, sőt 
a köny vek ből ki rep ró zott ké pek is olyan szin-
ten ja vít ha tók, hogy újabb nyom dai köz lés re al-
kal ma sak. Nin csen arra ap pa rá tus, em ber, esz-
köz, hogy min den ké pet kö ves sünk, va gyis egy re 
több ször ke rü lünk szem be az zal a prob lé má val, 
hogy egye sek (a már bir to kuk ban lé vő má so lat 
alap ján) új ra fel hasz nál ják a ké pet, ami ért per-
sze is mét fi zet niük kel le ne.
Ko ráb ban a köz gyűj te mé nyek nek vol tak úgy ne-
ve zett „en ge dé lye zé si” jo ga ik, mert 1969-ben a 

mű ve lő dé si mi nisz ter – a 154/1969 (M. K. 14.) 
szá mú MM-utasításában – így sza bá lyoz ta a má so-
lat ké szí tés és fel hasz ná lás fel tét ele it a mú ze u mok-
ban és a könyv tá rak ban őr zött tár gyak ról. Ezen 
uta sí tás sze rint a má so lat ké szí tés en ge dé lye zé-
si díj meg fi ze té se el le né ben tör tén he tett, amely-
nek össze gét a köz gyűj te mény ve ze tő je ál la pí tot-
ta meg, a kul tu rá lis mi nisz ter ál tal meg ha tá ro zott 
irány el vek sze rint. Az irány el ve ket (ös sze ge ket) 
a Mű ve lő dés ügyi Köz löny 1969. évi 21. szá ma 
kö zöl te. (Mind két do ku men tum meg ta lál ha tó A 
kul tu rá lis igaz ga tás ké zi köny ve cí mű kö tet 237–
242. ol da lán [Köz gaz da sá gi és Jo gi Könyv ki adó, 
1977].) A fen ti ek alap ján szá mol tuk fel év ti ze dek 
óta az en ge dé lye zé si (köz lé si, fel hasz ná lá si) dí-
jat a fény kép má so la tok ké szí té se kor, hi szen eb-
ből az uta sí tás ból egy ér tel mű en ki de rült, hogy 
a köz gyűj te mé nyek nek jo guk volt az ál ta luk őr-
zött anyag bir to ká ban en ge dé lye zé si dí jat szed-
ni, amennyi ben a má so la tot más in téz mény vagy 
sze mély ha szon szer zés cél já ból ren del te meg. A 
154/1969. (M. K. 14.) szá mú MM-utasítást azon-
ban a 9/1988. (V. 1.) szá mú MM-rendelet ha tá-
lyon kí vül he lyez te, és a mú ze u mok ban őr zött 
gyűj te mé nyi anyag má so la ta i nak kül ső fél ál ta li 
fel hasz ná lá sá ról az óta sem mi fé le új in téz ke dés 
nem szü le tett. Így a köz lé si/hasz ná la ti díj sze dé-
sé nek tu laj don kép pen nincs jo gi alap ja. 1988 óta 
a mú ze u mok te hát csak szo kás jog alap ján sze dik 
a pénzt a má so la tok fel hasz ná lá sá ért. Fé lő, ha rö-
vi de sen nem tör té nik in téz ke dés en nek leg ali zá-
lá sá ra, nem csak a ha zai, ha nem (kü lö nö sen az 
Eu ró pai Uni ó hoz va ló csat la ko zá sunk kal) a kül-
föl di fel hasz ná lók is bár mi fé le el len ér ték meg fi-
ze té se nél kül hasz nál hat ják mú ze u ma ink anya gát. 
Jo gi lag, mint a fen ti ek ből ér zé kel he tő, nincs a ke-
zünk ben iga zi érv. Az Eu ró pai Uni ó ban ta lán ha-
zánk lesz az egyet len or szág, ahol ezt a kér dést 
nem sza bá lyoz ták. Sür gő sen in téz ked nie kel le-
ne a mi nisz té ri um nak, mert ha be vé te le ket vár-
nak el a mú ze u mok tól, ak kor ké zen fek vő len ne, 
hogy az el ső sor ban alap fel ada tunk ból, az ál ta-
lunk gyűjtött, őr zött, meg ha tá ro zott, eset leg res-
ta u rált gyűj te mé nyi da ra bok má sok ál tal tör té nő 
fel hasz ná lá sá ból szár maz zon, ne a te rem bér le ti 
dí jak ból és ha son lók ból.
Ar ra is sze ret nénk fel hív ni a fi gyel met, hogy min-
den kép pen vi gyáz nunk kell: a kü lön bö ző he lye-
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ken va ló kép köz lés nél mú ze u ma ink jo ga it meg-
fon tol tan és kö rül te kin tő en bás tyáz zuk kö rül, 
és a jo gok át adá sá nak kö rül mé nye it, árát ér té-
kük sze rint ha tá roz zuk meg. Egy re erő seb ben 
érez zük e prob lé ma meg ol dá sá nak szük sé ges sé-
gét és idő sze rű sé gét: szá mos olyan pá lyá zat je le-
nik meg (leg utóbb az Ok ta tá si és az In for ma ti-
kai Mi nisz té ri um ki írá sá ban), ahol a di gi ta li zá-
lás sal és az anyag interneten va ló köz zé té te lé vel 
já ró fel té te le ket (pél dá ul har ma dik sze mély nek 
is to vább ér té ke sít he tik a hoz zá juk ju tott anya-
got) úgy fo gal maz zák meg, hogy a mú ze u mok-
nak úgy mond „egy tál len csé ért” egy szer s min-
den kor ra le kel le ne mon da ni uk az ál ta luk őr-
zött anyag fel hasz ná lá sá nak, sőt to vább adá sá-
nak má ra már csak a szo kás jog alap ján élő, ko-
ráb ban ren de le tek ben biz to sí tott jo ga i ról.
Van nak per sze kö zös ér de ke ink a di gi ta li zá lá si 
pá lyá za to kat meg hir de tő in téz mé nyek kel és cé-
gek kel, de van nak sa já tos köz gyűj te mé nyi ér de-
ke ink is, ame lye ket ne künk ma gunk nak kell kép-
vi sel nünk!
Meg je gyez zük, hogy mi köz ben a mú ze u mok gyűj-
te mé nye i nek kül sők ál ta li fel hasz ná lá sát nem sza-
bá lyoz za sem mi fé le tör vény vagy ren de let, a leg-
na gyobb ha zai fény kép ter me lő in téz mény, a Ma-
gyar Táv ira ti Iro da ko moly lé pé se ket tesz ko ráb-
ban kü lön bö ző mú ze u mi gyűj te mé nyek be ke rült 
fel vé te le i hez fű ző dő jo ga i nak ér vé nye sí té sé re.
Amennyi ben az MTI-nek va ló ban jo gá ban áll 
majd szer zői és tu laj do no si jo ga it vissza me nő leg 
– akár jog előd jei ese té ben is! – ér vé nye sí te ni, ak-
kor ese ten ként va la mi lyen füg get len szak mai és 
jo gi bi zott ság ál lás fog la lás ára lesz szük ség, hi-
szen en nek so rán ko moly jo gi prob lé mák ve tőd-
het nek fel. To váb bi, egé szen spe ci á lis kér dés az 
MTI-nél dol go zó fo tó mű vé szek élet mű vé nek, 
mű vé szi mun kás sá gá nak mú ze u mok ba ke rült 
anya ga. Ha azt fo gad juk el, hogy ott a jog, ahol 
az ere de ti ne ga tív, ak kor ho gyan vi szo nyul eh hez 
a vintázskópia? (Mint tud juk, a vintázskópia a fel-
vé tel lel nagy já ból egy idő ben ké szült, a szer ző ál-
tal szig nált po zi tív kép, amely a mú ze u mok szem-
pont já ból va ló já ban ma gát a mű tár gyat je len ti. 
Szig nó já val a mű vész el is me ri, hogy ilyen nek ál-
mod ta meg ké pét – hi szen a mű al ko tás szem-
pont já ból néz ve a ne ga tív csak nyers anyag nak, 
ki in du ló pont nak te kint he tő. A kép ki vá gás, a tó-

nu sok, a pa pír mi nő sé gé nek, mé re té nek meg-
vá lasz tá sa a mű vész jo ga.) Azt gon dol juk, hogy a 
mú ze u mok nak jo guk kell hogy le gyen ar ra, hogy 
a ki emel ke dő MTI-s szer zők mun kás sá gát rep re-
zen tá ló vintázsfényképeket gyűj te mé nyük ben el-
he lyez zék, al kal man ként eze ket az MTI en ge dé-
lye nél kül ki ál lít has sák, ka ta ló gu sa ik ban sze re pel-
tet hes sék. Ez len ne a fo tog rá fu sok ér de ke is. Ha 
majd az MTI-vel va ló meg egye zést ki dol goz zuk, 
er re a prob lé má ra is meg ol dást kell ta lál nunk.
Az interneten, di gi tá lis hor do zó kon tör té nő 
meg je le ní tés kér dé sé ben ta lán a Nem ze ti Mú-
ze um Tör té ne ti Fény kép tá ra, az or szág leg na-
gyobb tör té ne ti fo tó gyűj te mé nye van a leg ne he-
zebb hely zet ben, hi szen egy alap ve tő en más tí-
pu sú mű tár gya kat gyűj tő kö zeg ben kell meg ta-
lál nunk a ki tö ré si pon to kat. (Nyil ván va ló, hogy 
nem vár hat juk meg, amíg a MNM tel jes mű-
tárgy ál lo má nya a jo gi és más prob lé má kat meg-
old va interneten, CD-n, DVD-n vagy más for má-
ban ku tat ha tó lesz; rá adá sul eb ben a kér dés ben 
bi zo nyá ra más szem lé le tet kép vi sel nek majd a 
ré gész, kö zép kor tör té nész kol lé gák, ami azon-
ban nem köt he ti meg tel je sen a ke zün ket.) Pél-
da ként előt tünk olyan ál la mi könyv tá rak ban őr-
zött fény kép gyűj te mé nyek áll hat nak, mint a pá-
ri zsi és a bé csi nem ze ti könyv tá ra ké. Ezek ben a 
fran cia, il let ve az oszt rák kul tu rá lis kor mány zat 
ko moly össze ge ket for dí tott/for dít konk ré tan 
ar ra, hogy – ki emel ve a ké pi tar tal mat hor do zó 
gyűj te mény egy sé ge ket a töb bi kö zül – rop pant 
anya gi rá for dí tás sal és szel le mi ka pa ci tás sal se-
gít se e kép- és fény kép gyűj te mé nyek anya gá nak 
di gi ta li zá lá sát és meg je le né sét az interneten. 
Ugyan ak kor egy pil la na tig sem ve tő dött fel, 
hogy e gyűj te mé nyek be vé te lei kö zött nem je len-
het meg a fel hasz ná lói, en ge dé lye zé si díj! Egy re 
több köz- és ma gán ar chí vum anya ga is ku tat ha-
tó interneten, il let ve más di gi tá lis hor do zó kon, 
s a fel hasz ná lók egy re in kább a gyors és egy sze-
rű szol gál ta tást nyúj tó kat ke re sik fel. E ten den-
ciá val ne künk is lé pést kell tar ta nunk.
Az egyik leg na gyobb ma gán-, ám köz funk ci ó kat is 
el lá tó olasz fény kép gyűj te mény, az Alinari pél dá ul 
négy ol da las, ap ró be tűs sza bály zat tal vé di anya gát. 
Csak az né ze get he ti a di gi tá lis fo tó tá rat, aki ezt el-
fo gad ta. A kép le tes nek mond ha tó ötveneurós 
évi dí jért ezer ké pet tölt het le ma gá nak a vir tu á lis 
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te ret lá to ga tó, de eze ket csak egye te mis ták hasz-
nál hat ják dol go za tuk hoz, vagy mond juk ku ta tók, 
mun ka kép ként. A könyv ki adók ra és hír ügy nök-
sé gek re más árak és sza bá lyok vo nat koz nak. Az 
Alinari min den ké pe lát ha tó és lát ha tat lan di gi tá-
lis víz jeggyel el lá tott. Ha nem lé pünk e té ren elő-
re, el kép zel he tő, hogy Kos  suth La jos fény ké pét 
tőlük fog ja meg vá sá rol ni szük ség ese tén egy hír-
ügy nök ség, könyv ki adó vagy tör té nész.
Egy má sik pél dá val is sze ret nénk fel hív ni a fi gyel-
met ar ra, hogy a fény kép mi lyen kincs. Bill Gates 
1995-ben meg vá sá rolt egy ti zen egy mil lió fény kép-
ből ál ló gyűj te ményt, ame lyet egy ma gán gyűj tő 
kez dett még a har min cas évek ben össze ál lí ta ni, 
s amely nek anya gá ból kö zölt fény ké pe ket a Life 
és a Newsweek is. A ké pek tönk re me ne tel ének 
meg aka dá lyo zá sá ra már 1995-ben meg vett egy 
penn syl vaniai el ha gya tott érc bá nyát is, ame lyet 
át ala kít va, het ven mé ter mé lyen a föld fel szí ne 
alatt ké pez tek ki egy, a Nem ze ti Mú ze u mé hoz 
ha son lít ha tó ál la po to kat nyúj tó rak tárt a ké pek-
nek, mond ván, hogy így biz to sí tott meg őr zé sük 
kö rül be lül öt ezer év re. A rak tá ri el he lye zés előtt 
min den kép ről di gi tá lis má so lat ké szült, ame-
lye ket fo lya ma to san kar ban tar ta nak (!), s az 
interneten biz to sít ják fel hasz ná lá su kat is. Csak 
azért hoz tuk fel ezt a pél dát, mert vi lá gos sá akar-
tuk ten ni: Bill Gates már ak kor tud ta, amit most 
ne künk is lát nunk kell: mek ko ra és mennyi re 
gyor san nö vek vő nagy sá gú ér té ket őr zünk.
Vé ge ze tül még egy ké nyes té ma: az árak kér dé se. 
Mint a fen ti ek bi zo nyít ják, úgy gon dol juk, a leg-
jobb az vol na, ha di gi ta li zá lás út ján tud nánk a ké-
pi tar ta lom után ér dek lő dő ku ta tó in kat-fel hasz-
ná ló in kat se gí te ni, ki szol gál ni. Ára in kat egyút tal 
a lát ha tó kép mel lé rög zí te nénk, hi szen van nak 
iga zán egye di ké pek, és van nak nagy szám ban 
sok szo ro sí tot tak; nem le het kép-kép ala pon árat 
szab ni. (2004. má jus 1. után vi szont már nem al-
kal maz ha tó kü lönb ség té tel asze rint, hogy ha zai 
vagy kül föl di a ku ta tó, a fel hasz ná ló.) De mi lye-
nek le gye nek ára ink? Elképesztőek a kü lönb sé-
gek az egyes or szá gok, gyűj te mé nyek ál tal al kal-
ma zott árak kö zött. Vi szont min den hol fix ka te-
gó ri ák van nak, s konk rét, meg sza bott, alku tár-
gyát nem ké pe ző árak. Ér de mes vol na te hát ilyen 
ára kat ki dol goz ni ná lunk is – spe ci á li san mú ze u-
mon ként és gyűj te mé nyen ként.

Kö zös ér de künk és fe le lős sé günk, hogy sür gő-
sen lép jünk a jog sza bá lyi hát tér meg te rem té se 
ér de ké ben, hi szen a nem ze ti kép ar chí vu ma ink 
irán ti egy re nö vek vő igény kor sze rű „ki szol gá lá-
sa” azt is elő se gí te né, hogy mú ze u ma ink, mint 
er re fen tebb már utal tunk, el ső sor ban alap fel-
ada tuk ból tud ják a fenn tar tók ál tal el várt be vé-
te le ket elő te rem te ni.

Researchers, Users and Public 

Collections

Current Problems of Using Photographs

Beatrix Cs. Lengyel – Ilona Balogh 

Stemler

Nowadays visual resources are becoming more 
and more sought after, more and more people 
want to have access to photographic archives, 
either for academic purposes or for any other 
reason. Naturally, photographs in public collec-
tions are works of art, so the same kind of regu-
lations and requirements apply as in case of oth-
er items. The main task of the archives – and the 
archivists – is to protect, preserve and pass on 
their collections in a reasonably good condition 
and no digital recording or copy can substitute 
them or take over this responsibility. Using pho-
tographs is regulated, first of all, by copyright 
law. Photos in a public collection can be exhib-
ited without the author’s consent, but royalties 
must be paid if copies are used by an outside 
entity for other purposes than research.Personal 
rights must also be taken into account, but the 
most complicated area is institutional rights – at 
the moment in Hungary there are no regulations 
on allowing the use of duplicates in any form af-
ter charging a fee which could go into the muse-
um budget. Several new issues are brought about 
by the accesion to the EU. The necessity to cre-
ate new regulatons is obvious. First, the relevant 
laws have to be made, providing a suitable legal 
background for the use of photographs in any 
form, then the differentiated fees have to be es-
tablished so that national photographic archives 
would be able to maintain themselves, raising 
funds by their standard activities. 
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A mo der ni zá ci ó val, így a tech ni ka fo lya ma tos 
fej lő dé sé vel szük ség sze rű en a mo dern mu zeo ló-
giának is lé pést kell tar ta nia. Má ra nem zet kö zi 
gya kor lat tá vált, hogy a mú ze u mok alap fel ada tai 
kö zé tar to zó meg őr zés, ál lag meg óvás és pre zen-
tá ció im már nem csu pán a ha gyo má nyos mód-
sze rek kel tör té nik, ha nem di gi ta li zá lás sal is elő-
se gí tik a fen ti fo lya ma to kat. A mű tár gyak nagy 
fel bon tá sú di gi tá lis le ké pe zé sé vel a mű tár gyak jó 
mi nő sé gű rep ro duk ci ói könnyen és gyor san hoz-
zá fér he tők ké vál nak, ez ál tal is meg kí mél ve a mű-
tár gyat a fe les le ges moz ga tás tól és az ez zel já ró 
ká ros ha tá sok tól. A mű tár gyak kí mé le tén kí vül 
a di gi ta li zá lás szá mos to váb bi elő nye mu tat ha-
tó ki. Elég pél da ként a leg lát vá nyo sabb ese tet, 
a mű tár gyak mi nél szé le sebb kö rű köz zé té tel ét 
em lí te ni. A vi lág há ló nyúj tot ta pub li ká ci ós le he-
tő ség gel egyet len nyom ta tott mé di um sem ver-
se nyez het, így a di gi tá lis vi lág a tu dás ala pú tár sa-
da lom leg főbb le té te mé nye se.
A Szép mű vé sze ti Mú ze um a di gi ta li zá lás ele mi 
szük sé ges sé gét fel is mer ve hosszú tá vú cél ként mű-
gyűj te mé nye tel jes di gi ta li zá lá sát tűz te ki. A di gi-
ta li zá lá si fo lya mat azon ban kül ső sze rep vál la lás 
nél kül egy elő re nem kép zel he tő el.
A HP (Hew lett-Packard) az in for ma ti kai pi ac 
ve ze tő vi lág cé ge ként a ha gyo má nyos rek lám esz-
kö zö ket ki egé szí tő szponzorációval él ve nyújt 
tech no ló gi ai se gít sé get a Szép mű vé sze ti Mú ze-
um nak. A HP a sport be li, ok ta tá si és egész ség-
ügyi sze rep vál la lá son túl nagy hang súlyt fek tet a 
tu do mány és a kul tú ra tá mo ga tá sá ra nem zet kö-
zi szin ten is. A tu dás ala pú tár sa da lom ki épí té se 
je gyé ben a HP EMEA1 négy év vel ez előtt Art & 

Schil ling Sá ra

Science né ven in dí tot ta azon nem zet kö zi prog-
ram ját, mely nek fő cél ki tű zé se ként a mű vé sze ti 
al ko tá sok meg őr zé se, lét re ho zá sa és nép sze rű sí-
té se ér de ké ben is hasz nál ni kí ván ja in for ma ti kai, 
il let ve kép al ko tá si tech no ló gi á it. A HP e prog-
ram já nak hát te ré ben há rom ko ráb bi, si ke re sen 
mű kö dő pán eu ró pai kez de mé nye zé se állt. Így a 
HP az Imaging Science and Engineering (ISE) 
ke re tei kö zött el ső sor ban mű sza ki tu do má nyos 
in té ze tek ré szé re aján lot ta fel tech no ló gi ai se-
gít sé gét és együtt mű kö dé sét a ku ta tás fej lesz tés-
ben. A Museums-on-Line (MOL) alap ve tő cél ki-
tű zé se az egyes mú ze u mok gyűj te mé nye i nek szé-
les kö rű meg is mer te té se volt internetes köz zé té-
tel lel. A Digital Imaging & Visual Arts (DIVA) 
prog ram irá nyí tó ja és fenn tar tó ja a bar ce lo nai 
szék he lyű HP Inkjet Commercial Division, a 
nagy for má tu mú nyom ta tók (A1, A0) fej lesz tő-
bá zi sa volt. Kez de mé nye zé sük ben mű vé sze ti és 
for ma ter ve zői is ko lá kat lát tak el nagy mé re tű di-
gi tá lis rep ro duk ci ók ké szí té sé re al kal mas prin te-
rek kel.
Az Art & Science lé nye gé ben e há rom ko ráb-
bi prog ram cél ki tű zé se it egye sít ve jött lét re, így 
a mű sza ki egye te mek ku ta tá si együtt mű kö dé sét 
fel hasz nál va mú ze u mo kat és mű vé sze ti is ko lá-
kat se gí te nek új fej lesz té sű HP-technológiával. 
Az esz köz tá mo ga tá sok azon ban a HP szem szö-
gé ből sem egy sze rű szponzorációs fo gá sok; a tá-
mo ga tott in téz mé nyek vissza jel zé sei ad nak ala-
pot a to váb bi fej lesz té sek re.
A HP ezen kez de mé nye zé se ke re té ben már 
több vi lág hí rű mú ze um gyűj te mé nyé nek di gi ta-
li zá lá sá ra és fej lesz té sé re ke rült sor. Az Art & 

1 „Europe, Middle-East and Africa” ré gió.

A Szép mű vé sze ti Mú ze um 
a Hewlett-Packard Excellence in 

Art & Science prog ram já ban
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Science prog ram ban ed dig hu szon egy je les in-
téz ménnyel kö töt tek meg ál la po dást, töb bek kö-
zött a pá ri zsi Louvre-ral, a fi ren zei Uffizivel, a 
lon do ni National Galleryvel és a mad ri di Pra-
dóval. Az egyes in téz mé nyek ben a HP szé les 
körű sze rep vál la lá sa ér de ké ben egy más tól el té-
rő tá mo ga tá si cé lo kat fo gal maz tak meg; ezek 
kö zött sze re pel res ta u rá lás hoz fű ző dő se gít-
ség, a mű tár gyak nagy fel bon tá sú rep ro du ká lá-
sa, továb bá 3D-s meg ol dá sok, nagy fájl mé re tű 
képek tá ro lá sá val kap cso la tos al-
kal ma zá sok, adat bá zis-ke-
ze lés, webes pub li ká-
ció és vir tu á lis ki ál lí-
tá sok.
A 2004-ben Ex-
cel lence in Art & 
Science né ven új-
ra in dí tott kez de mé-
nye zés im már kizá ró-
lag a vi zu á lis mű vé sze tek-
re kon cent rál va ke re sett a ré gi ó-
ban olyan in téz mé nye ket, ame lyek prog ram juk-
kal új te rü le te ket tár hat nak fel a HP-technológia 
al kal ma zá si le he tő sé gei szem pont já ból.
Idén si ke res pá lyá za ta alap ján a Szép mű vé sze ti 
Mú ze um csat la koz hat a vi lág hí rű mú ze u mo kat 
is a so ra i ban tu dó kez de mé nye zés hez. A meg hí-
vott ma gyar or szá gi pá lyá zók nak a si ker ér de ké-
ben olyan pro jek tet kel lett ki dol goz ni uk, mely 
a prog ram ban részt ve vő ed di gi hu szon egy in-
téz mény egyi ké nél sincs még je len az Art & 
Science-szel össze füg gés ben.
A Szép mű vé sze ti Mú ze um nyer tes pá lyá za ta el-
ső sor ban a ré gi kép tár egyes hát tér ku ta tá si ered-
mé nye i nek, az az a mű tár gya i ról al ko tott inf ra-
vö rös és rönt gen fel vé te lek nek a di gi tá lis fel dol-
go zá sát tűz te ki cé lul. A pá lyá zat ban meg fo gal-
ma zot tak sze rint ez zel pár hu za mo san új ered-
mé nyek vál nak el ér he tő vé az an tik gyűj te mény 
bi zo nyos da rab ja i nak inf ra vö rös vizs gá la tá val. 
Ezen kí vül újabb len dü le tet kap hat a mú ze um-
ban fo lyó mű tárgy-di gi ta li zá lá si prog ram, ki egé-
szít ve a már meg lé vő szignatúrafelvételek di gi tá-
lis fel dol go zá sá val.
Ezek hez a cél ki tű zé sek hez a HP nagy ér té kű 
in for ma ti kai esz kö zök ado má nyo zá sá val já rult 
hoz zá. A prog ram hoz kap cso ló dó di gi ta li zá lá si 

és az azt ki egé szí tő pre zen tá ci ós mun kák hoz a 
HP csúcs tech no ló gi á jú szá mí tó gé pe ket, szken-
ne re ket, di gi tá lis ka me rá kat, nagy for má tu mú 
nyom ta tót és projektort aján dé ko zott a mú ze-
um nak. A Szép mű vé sze ti Mú ze um mun ka tár sa-
i nak a prog ram ban szer zett ta pasz ta la tok ról – a 
HP-technológiát is ele mez ve – rend sze res idő-
köz ön ként nem zet kö zi kon fe ren ci á kon kell be-
szá mol ni uk.
A Szép mű vé sze ti Mú ze um pá lyá za tá ban em lí tett 

inf ra vö rös és rönt gen vizs gá la to-
kat a ré gi kép tár mu ze o ló-

gu sai és res ta u rá to rai 
rég óta al kal maz zák 

már. Az inf ra vö-
rös vizs gá la tok kal 
lát ha tók ká és ku-
tat ha tók ká vál nak 

a fest mé nyek mé-
lyebb ré te gei, így nap-

vi lág ra ke rül het nek a szer-
ves fes ték anyag alatt meg bú jó 

ko ráb bi alá raj zo lá sok is. Ezek a raj zok oly kor 
egé szen új ku ta tá si ered mé nyek hez ve zet nek. Se-
gít sé gük kel re konst ru ál ha tók a mű vész ere de ti 
el kép ze lé sei, kom po zí ci ós meg ol dá sai, ese ten-
ként a szennye ző dés ré teg alatt la pu ló szig na tú-
rá ból a mű vész ki lé te is le lep lez he tő. Az inf ra vö-
rös vizs gá lat a mű vé szet tör té ne ti ku ta tás szin te 
min den je len tős prob lé má já hoz tám pon tul szol-
gál hat – sti lá ris, iko nog rá fi ai, attribúciós és da tá-
lás sal kap cso la tos kér dé sek re vi lá gít hat rá –, így 
az ered mé nyek iránt nem zet kö zi szin ten is nagy-
fo kú az ér dek lő dés.
A Szép mű vé sze ti Mú ze um mű tár gya it – a mú ze-
um gyűj tő kö ré ből adó dó an – ön ma gá ban is ki-
ma gas ló nem zet kö zi ér dek lő dés öve zi. A mú ze-
um éle té ben min den na po sak a mű tár gyak köl-
csön zé sé re irá nyu ló ké rel mek ran gos kül föl di 
ki ál lí tá sok hoz, mű tárgy-rep ro duk ci ók igény lé se 
ka ta ló gu sok hoz, de ana ló gi ák vizs gá la ta ese tén 
sok szor kér nek inf ra vö rös és rönt gen fel vé te le ket 
is. Di gi ta li zált vál to zat hí ján ez utób bi igé nyek ki-
elé gí té sé re a Szép mű vé sze ti Mú ze um nak ed dig 
nem volt le he tő sé ge, hi szen az ana lóg fel vé te lek 
ke ze lé se rend kí vül bo nyo lult. Mos ta ná ig ugyan-
is a mű tár gyak ról ké szült inf ra vö rös fel vé te lek 
több makromódban ké szült rész let fo tó ma nu á-

Az Art & Science prog ram ban ed dig 
hu szon egy je les in téz ménnyel kö töt tek meg-

ál la po dást, töb bek kö zött a pá ri zsi Louvre-
ral, a fi ren zei Uffizivel, a lon do ni National 

Galleryvel és a mad ri di Pradóval.
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lis össze il lesz té sé ből áll tak össze. Ez gya kor la ti-
lag egy mű tárgy par cel la szerű fel osz tá sát je len-
tet te, a par cel lák ról inf ra vö rös makrofelvételek 
ké szül tek, majd ezek ről fe ke te-fe hér na gyí tá sok 
pa pír ra, vé gül a fo tó kat pon to san egy más hoz il-
leszt ve össze ra gasz tot ták. Az ily mó don egy más-
hoz app li kált ké pek al kal ma sint az A0 mé re tet 
is el ér ték.
Az Excellence in Art & Science prog ram azon-
ban le he tő sé get nyújt a már meg lé vő mak ro fel-
vé te lek di gi ta li zá lá sá ra. A di gi tá-
lis rész let fo tó kat egy spe-
ci á lis „var ró”-szoft ver 
se gít sé gé vel pon to-
san össze tud ják il-
 lesz te ni, így a már 
di gi tá lis el já rás sal 
„össze varrt” inf ra-
fel vétellel tet sző le ge-
sen le het el jár ni. Ter-
mé sze te sen a di gi tá lis vál-
to zat szoft ve re sen to vább fi no-
mít ha tó: az oly kor bo nyo lult, ku sza raj zok ból 
a lé nye ges vo na lak fel erő sít he tők, a lé nyeg te le-
nek tom pít ha tók, így a ku ta tás szem pont já ból 
ér de kes ele mek vi zu á li san is ki emel he tők. 
A di gi tá lis tech no ló gia te hát a mű vé szet tör té-
net-ku ta tás és a res ta u rá lás fe lől néz ve is óri á-
si le he tő sé ge ket rejt ma gá ban, így ha eze ket a 
Szép mű vé sze ti Mú ze um is ki ak náz za, az to váb-
bi ala pot ad hat mu ze o ló gu sa i nak a nem zet kö zi 
szak mai élet ben va ló ak tív rész vé tel re.
A tu do má nyos te rü le tek se gí té sén kí vül azon ban 
a HP fon tos cél ként tűz te ki a mú ze u mok ban 
őr zött kul tu rá lis va gyon szé les kö rű meg is mer-
te té sét is. Gabriele Zedlmayer, a HP eu ró pai 
vál la la ti kap cso la to kért fe le lős ve ze tő je, az Art 
& Science prog ram irá nyí tó ja a Szép mű vé sze ti 
Mú ze um ban tar tott saj tó tá jé koz ta tón2 hang sú-
lyoz ta: „A HP ál tal el kép zelt jö vő ben a vi lá gon 

min den ki szá má ra el ér he tő lesz a mo dern tech-
ni ka, amely le he tő sé get biz to sít mun ká ra, ta nu-
lás ra, va la mint a kul tú ra és mű vé szet él ve ze té re. 
Ép pen ezért a HP rend kí vül fon tos nak tart ja a 
kul tu rá lis in téz mé nyek tá mo ga tá sát és az in for-
má ci ós tár sa da lom mi nél szé le sebb kö rű ki épü-
lé sét.” En nek meg fe le lő en a HP és a Szép mű-
vé sze ti Mú ze um kö zös cél ja, hogy a di gi ta li zált 
kul tu rá lis va gyon a szé les nagy kö zön ség szá má-
ra is hoz zá fér he tő le gyen.

Az Art & Science prog ram ban 
vál lalt fő fel adat – az inf-

ra vö rös és rönt gen fel-
vé te lek di gi ta li zá lá-

sa – tu do má nyos 
je len tő sé gén túl a 
nagy kö zön ség szá-
má ra is ér de kes le-

het. Az ere de ti ben 
is ki ál lí tott mű tár gyak 

inf ra vö rös és rönt gen fel-
dol go zá sát a mű tárgy kö ze lé ben 

el he lye zett szá mí tó gé pe ken, il let ve ki ve tí tőn kö-
vet he tik nyo mon a mű hely tit kok ra éhes lá to ga-
tók. A lát vá nyos be mu ta tó ál tal hang sú lyos sá 
vál nak a kész mű al ko tás és a ké szí tés kü lön bö ző 
fá zi sai köz ti kü lönb sé gek. Az ilyen faj ta pre zen tá-
ció a lá to ga tók előtt ko ráb ban el kép zel he tet len 
össze füg gé se ket, tit ko kat lep lez het le, ez ál tal is 
esélyt ad va a mú ze um lá to ga tói szá má nak bő-
vü lé sé re.
Az Art & Science ke re té ben azon ban nem csu-
pán a hát tér ku ta tá sok ered mé nye i nek di gi ta li zá-
lá sá ra ke rül het sor; foly ta tód hat a kü lön bö ző 
pá lyá za ti for rá sok ból már meg kez dett mű tárgy-
di gi ta li zá lá si prog ram is. Mind ez ma gá ban fog-
lal ja a fi zi kai mű tárgy nak vagy an nak film ala pú 
rep ro duk ci ó já nak di gi ta li zá lá sát. A Szép mű vé-
sze ti Mú ze um szá zez res mű tárgy ál lo má nyá ból 
négy szem pont alap ján vá laszt juk ki azo kat a 

2  2004. jú li us 7-én a HP és a Szép mű vé sze ti Mú ze um kö zös saj tó tá jé koz ta tót tar tott az Excellence in Art & 
Science együtt mű kö dés sel kap cso lat ban. A saj tó tá jé koz ta tó ra a Szép mű vé sze ti Mú ze um Dór Csar no ká ban 
ke rült sor. A saj tó tá jé koz ta tón részt vet tek: HP Ma gyar or szág: Beck György, ve zér igaz ga tó; HP Corporate, 
EMEA: Gabriele Zedlmayer; In for ma ti kai és Hír köz lé si Mi nisz té ri um: Cse pe li György po li ti kai ál lam tit-
kár; Nem ze ti Kul tu rá lis Örök ség Mi nisz té ri u ma: Koncz Eri ka köz gyűj te mé nyi és köz mű ve lő dé si he lyet tes 
ál lam tit kár; Szép mű vé sze ti Mú ze um: Mojzer Mik lós fő igaz ga tó, Mi hály Má ria igaz ga tó he lyet tes, Fáy And-
rás res ta u rá tor.

Az ere de ti ben is ki ál lí tott mű tár-
gyak inf ra vö rös és rönt gen fel dol go zá sát 

a mű tárgy kö ze lé ben el he lye zett szá mí tó gé pe-
ken, il let ve ki ve tí tőn kö vet he tik nyo mon a 

mű hely tit kok ra éhes lá to ga tók.
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mű ve ket, ame lyek a mun ka so rán el sőbb sé get 
él vez nek:
–  a pro jekt cél ki tű zés ének meg fe le lő en a már 

el ké szült ana lóg inf ra vö rös és rönt gen fel vé te-
lek, va la mint szig na tú ra rep ro duk ci ók;

–  a fő mű vek, me lyek leg in kább vonz zák a lá to ga-
tó kat; ezek ad ják a mú ze um – fő leg kül föld re 
irá nyu ló – fény kép köl csön zé si for gal má nak 
nagy ré szét;3

–  a kü lön fé le mű faj ok ba tar to zó mű tár gyak; így 
vál to za tos és gaz dag ké pet tár ha tunk a Szép-
mű vé sze ti Mú ze um ról a nagy kö zön ség elé;4

–  a pusz tu lás sal fe nye ge tett, ve szé lyez te tett al ko-
tá sok: óegyip to mi pa pi ru szok, ké ső an tik szö-
ve tek, kö zép ko ri táb la ké pek és fa szob rok, 
va la mint a nem tar tós anya gú kor társ al ko tá-
sok; ide so rol ha tók a 20. szá zad ele jén ké szí-
tett, nagy ér té kű üveg ne ga tí vok is.

A fen ti ek sze rint lét re jö vő di gi tá lis adat va gyont 
a Szép mű vé sze ti Mú ze um ki ál lí tó te re i ben el he-
lye zett kép er nyő kön, va la mint a mú ze um kö zel-
jö vő ben el ké szü lő kor sze rű por tál já nak vir tu á lis 
tár la tán is köz zé kí ván juk ten ni. A kul tu rá lis tar-
ta lom szol gál ta tás mi nél szé le sebb kö rű biz to sí-
tá sa a tu dás ala pú tár sa da lom meg te rem té sé nek 
alap fel té te le. Ez az az el sőd le ges pont, ahol a 
köz gyűj te mé nyi és pi a ci szek tor ér de kei ta lál-
koz nak, és re mél he tő leg egy re gyak rab ban szül-
nek hosszú tá vú együtt mű kö dést.

The Museum of Fine Arts in HP’s 

“Excellence in Art and Science” 

Programme

Sára Schilling

Culture has been slightly neglected as a main 
target of large companies’ sponsoring strate-
gies, but nowadays some of them are beginning 

to realise that in the long term both parties can 
profit from sponsorship-based co-operation. 
HP, as a leading IT company, has been using 
sponsoring besides other, traditional advertis-
ing forms for a while. Its programme called Art 
and Science, launched four years ago aimed 
at preserving, creating and giving publicity to 
works of art, using modern IT and imaging tech-
nology. In the framework of the project several 
collections have been digitalised and developed 
using HP technology. In 2004 the “Excellence 
in Art and Science” programme started with a 
similar objective but it strictly focuses on visual 
arts, finding new fields of application for HP 
technology. This year the Hungarian Museum 
of Fine Arts also took part in the programme, 
so they are given the opportunity to carry out 
the digitalisation of infra-red and X-ray photo-
graphs of their collections. These examinations 
can be used in several areas of research in art 
history and have been widely used, although 
digitalised data present further perspectives for 
research at an international level, on one hand, 
leading to new discoveries by professionals, 
and also providing wider access to works of art 
and information for the public.

3  Az egyes osz tá lyok – az egyip to mi osz tály, az an tik osz tály, a ré gi kép tár, a ré gi szo bor osz tály, a gra fi kai 
osz tály és a mo dern osz tály – olyan, szer te a vi lá gon hí res mű al ko tás ok so rát tár ják a lá to ga tók elé, mint 
pél dá ul Exékias egy fe ke te ala kos am fo rá ja, Raffaello Es ter házy Ma don ná ja, El Greco, Ve láz quez és Go ya 
ké pei, Dü rer If jú kép má sa cí mű mű ve, Le o nar do Lo va sa, Ma net Hölgy le gye ző vel cí mű ké pe vagy Cha gall 
Kék fa lu ja.

4  Az egyip to mi gyűj te mény kul ti kus mű tár gyai, az an tik gyűj te mény klasszi kus al ko tá sai, a mű vé szet tör té ne ti 
gyűj te mé nyek a kö zép kor tól a mo dern iz mu sig.
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2004. má jus 3. és 7. kö zött Taj van szi ge tén, a taj-
pe ji Nem ze ti Pa lo ta mú ze um ban ren dez ték meg 
az ICOM–AVICOM véd nök sé gé vel a F@imp 
2004 (Festival Audiovisuel International Musees 
& Patri moine) el ne ve zé sű nem zet kö zi mú ze u-
mi ta lál ko zót, mely nek ke re té ben a vi lág kü lön-
bö ző or szá ga i ból ér ke zett szak em be rek (mu zeo-
ló gu sok és a mul ti mé dia-fej lesz tő cé gek mun-
ka tár sai) cse rél ték ki ta pasz ta la tai kat, és be mu-
ta tó kat tar tot tak a mú ze u mok ban hasz nált leg-
újabb au di o vi zu á lis tech no ló gi ák ról, va la mint 
di gi tá lis tar ta lom hor do zók ról és -közvetítőkről. 
A dí ja zott al ko tá sok ról a http://avicom.icom.
museum hon lap ról kap ha tunk rész le tes in for-
má ci ó kat.
Be ve ze tés ként az AVICOM te vé keny sé gét és a 
F@imp fesz ti vált mu tat juk be.

Mú ze u mok Au di o vi zu á lis, Új Kép- és Hang- 
 techno ló gi ai Nem zet kö zi Bi zott sá ga (AVICOM 
Comité international des musées pour l’audio-
visuel et les nouvelles technologies de l’image 
et du son)
 
Az 1991 jú ni u sá ban ala pí tott AVICOM egyi ke 
az ICOM (International Council of Museums) 
nem zet kö zi bi zott sá ga i nak, és kö zü lük az egyet-
len, amely nek szék he lye Pá rizs ban van. Öt ven 
or szág kép vi se le té ben több mint 480 tag gal ren-
del ke zik. Ve ze tő sé gét, mely egy el nök ből, há-
rom al el nök ből, egy fő tit kár ból, egy pénz tá ros-
ból, va la mint egy ta nács adó tes tü let ből áll, há-
rom éven te, a nem zet kö zi ICOM-közgyűlés ke-
re té ben újít ják meg. A bi zott sá got gyűj te mény-
ke ze lő mu ze o ló gu sok és tu do má nyos ku ta tók, 

te hát a leg mo der nebb au di o vi zu á lis tech no ló-
giá kat mú ze u mok ban, va la mint más kul tu rá lis 
és gaz dál ko dó in téz mé nyek ben al kal ma zó szak-
em be rek al kot ják, de ta nács ko zá si jog gal tag jai 
le het nek ma gán sze mé lyek is.
Az AVICOM vál la lá sai a kö vet ke zők:
–  Tá jé koz tat ja a mú ze u mi szak em be re ket a leg-

újabb au di o vi zu á lis tech no ló gi ák al kal ma zá si 
le he tő sé ge i ről, és ta ná cso kat ad fő ként pe da-
gó gi ai, in for ma ti kai, promóciós és ke res ke del-
mi vo nat ko zás ban.

–  Aján lá so kat tesz kü lön bö ző kul tu rá lis ren dez-
vé nyek és mú ze u mok be szer zé si te vé keny sé ge, 
il let ve gaz da sá gi költ ség ve té se vo nat ko zá sá-
ban az au di o vi zu á lis tech no ló gi ák szá mí tás ba 
vé te lé re.

–  Ta nul má nyoz za a kép- és hang tech ni ka, a mul-
ti mé dia, va la mint a ká bel há ló za ti és rá dió-
adás ok jo gi és pénz ügyi ke re te it.

–  Szám ba ve szi a mú ze u mi in téz mé nye ket, gyűj-
te mé nye ket, mű sza ki be ren de zé se ket, pro duk-
ci ó kat, adat bá zi so kat és adat ban ko kat.

–  Tá mo gat ja a leg kü lön fé lébb au di o vi zu á lis do-
 kumen tu mok meg óvá sá ra vo nat ko zó tu dás 
meg szer zé sét.

–  Elő moz dít ja a tech ni ka tör té ne ti is me re tek ter-
jesz té sét.

– Ösz tön zi az au di o vi zu á lis tech no ló gi ák al kal-
ma zá sá val kap cso la tos cse re prog ra mok szer-
ve zé sét és ku ta tó há ló zat ki épí té sét.

Az éven te több nyel ven (fran ci á ul, an go lul, spa-
nyo lul, né me tül, ola szul) meg je le nő tá jé koz ta-
tó fü zet, az AVICOM-Flash in for mál ja a ta go-
kat a szer ve zet ter ve i ről és te vé keny sé gé ről. A 
bi zott ság ren des köz gyű lés ének min den év ben 

Tari Já nos

Új tech no ló gi ák a vi lág mú ze u ma i ban
F@imp 2004. má jus 3–7.

National Palace Museum, Tajpej
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más-más fo ga dó or szág ad otthont spe ci fi kus té-
má jú ren dez vé nyek kel (kon fe ren ci ák, szak mai 
na pok, fesz ti vál), és az ese mé nye ket a kul tu rá lis 
in téz mé nyek igé nyei sze rint in for má lás és ref le-
xi ók cél já ból köz zé te szik és ter jesz tik.
Az AVICOM 1994-ben két szak irá nyú mun ka-
kö zös sé get (Groupe de Travail Spécialisé, GTS) 
ho zott lét re. A „Photo” mun ka kö zös ség össze-
ál lít ja a mú ze u mok ban, le vél tá rak ban és könyv-
tá rak ban fel lel he tő do ku men tu mok ál lo mány-
jegy zé két, a „Cinéma–Vidéo–Multi média” mun-
ka kö zös ség pe dig a hely szí nen fel mé ri az au dio-
vi zu á lis pro duk ci ó kat és fel sze re lé se ket, az al-
kotók be vo ná sá val film- és mul ti mé dia-be mu ta-
tó kat szer vez, va la mint in for má ci ók kal szol gál a 
F@imp ré szé re.
A bi zott ság ke re si a kap cso la tot a me ce na tú-
rá val és a kü lön fé le tá mo ga tó in téz mé nyek kel, 
hogy – sa ját for rá sa it fel tár va – meg te remt se az 
anya gi fel té te le ket cél jai el éré sé hez.

F@imp – mú ze u mok és köz in téz mé nyek 
nem zet kö zi au di o vi zu á lis fesz ti vál ja

A F@imp az ICOM-nak alá ren delt AVICOM égi-
sze alatt szer ve zett kul tu rá lis ren dez vény, amely 
az UNESCO tá mo ga tá sát él ve zi, és az ICOM 
alap sza bá lya ér tel mé ben az éven ként vál ta ko zó 
hely szín mi att nem zet kö zi vé. Fel ada ta egy részt 
a mú ze u mok és köz in téz mé nyek szak em be rei 
ál tal al ko tott au di o vi zu á lis (fil mek, vi de ók) és 
mul ti mé di ás (internetoldalak és CD-ROM-ok) 
ter mé kek ké szí té sé nek és ter jesz té sé nek ösz tön-
zé se, va la mint a kü lön bö ző kul tu rá lis és tech no-
ló gi ai part ne rek kö zöt ti cse re kap cso la tok fej-
lesz té se, mul ti mé di ás és au di o vi zu á lis po li ti ka 
vagy ter ve zet ke re tén be lül. Ösz tön zi az új mul-
ti mé dia- és au di o vi zu á lis tech no ló gi ák lé nye gi 
kér dé se i vel fog lal ko zó be mu ta tók és vi ta fó ru-
mok ren de zé sét.
Bár a fesz ti vál el ső sor ban a kul tú rá val, az au dio-
vi zu á lis tech ni ká val és a kom mu ni ká ci ó val fog-
lal ko zó szak em be re ket fog ja össze, ren dez vé-
nye i nek nagy ré sze nyit va áll a kö zön ség előtt 
is.
A F@imp a kö vet ke ző ren dez vé nye ket fog lal ja 
ma gá ban:

–  A Pá rizs ban ülé se ző zsű ri szer ve zé sé ben au dio-
vi zu á lis és mul ti mé di ás al ko tá sok ver se nye, 
mú ze u mok és mű ve lő dé si in téz mé nyek (mint 
gyár tók, al ko tók, kez de mé nye zők és ta nács-
adók), va la mint kul tu rá lis CD-ROM-okat lét-
re ho zó szak em be rek ré szé re. Az al ko tá sok 
be mu tat hat nak egy mű ve lő dé si in téz ményt, 
gyűj te ményt, mú ze u mot, köz in téz ményt, mű -
vészt vagy mű vé szet tör té ne ti té mát, és jel le gü-
ket te kint ve le het nek pe da gó gi ai, tá jé koz ta tó 
vagy promóciós cél za tú ak, il let ve mű vé szi ér té-
kű ek. A ver seny győz te se i nek ki hir de té sé re és 
a dí jak át adá sá ra a fesz ti vál záróestélyén ke rül 
sor.

 Az „Au di o vi zu á lis” ka te gó ria dí jai: Grand Prix, 
Prix Spécial (kü lön díj), Prix à la Création (al-
ko tói díj) a mű ve lő dé si in téz mé nyek ré szé re. 
A „Mul ti mé dia” ka te gó ria dí jai: Prix Web’Art 
(arany, ezüst, bronz) a weboldalak és Prix Mul  t i-
médi’Art (arany, ezüst, bronz) a mű ve lő dé si in-
téz mé nyek, il let ve Prix Spécial Mul ti médi’Art 
(arany, ezüst, bronz) a ma gán tár sa sá gok CD-
ROM-jaiért.

–  A hi va ta los vá lo ga tás te ma ti kus prog ram cso-
port ja i ban fil mek és vi de ók ve tí té se.

–  A fesz ti vál ra ki vá lasz tott CD-ROM-okat be mu-
ta tó mul ti mé dia-ki ál lí tás.

–  A fesz ti vá lon ver seny ző hon la pok ki ál lí tá sa a 
Cyber-múzeum ke re té ben.

–  A kon fe ren ci át ma gá ban fog la ló szak mai na-
pok (me lyet az al ko tói mű he lyek be mu ta tói 
egé szí te nek ki), a té má hoz kap cso ló dó tech-
no ló gi ai, muzeográfiai, deontológiai és jog-
tu do má nyi gon do la tok fó ru ma, ahol a részt-
ve vők a mú ze u mi és köz in téz mé nyi rend szer 
mű ve lő dés- és tu do mány po li ti ká já ban al kal-
ma zott tech ni ká i ról foly tat nak vi tá kat.

2000. no vem ber 22-től 25-ig az AVICOM-ot és 
a F@imp-ot Bu da pes ten, a Nép raj zi Mú ze um-
ban ren dez ték meg, ahol egyet len ma gyar részt-
ve vő, a Ma gyar Nem ze ti Mú ze um (www.origo.
mnm.hu) kapott di csé rő ok le ve let „a vir tu á lis ki-
rán du lá sért”.

A to váb bi ak ban a szer ző ál tal a kon fe ren ci án ké-
szí tett be szél ge té sek ből köz lünk rész le te ket.
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Bernice Murphy,
az ICOM al el nö ke, Auszt rá lia

Az AVICOM ál tal ren de zett kon fe ren ci án a Mú ze-
u mok Vi lág szer ve zet ének, az ICOM-nak az egyik 
fel ső ve ze tő je ként kép vi sel tet te ma gát, ez zel is ki-
emel ve a ren dez vény je len tő sé gét. Ő fo gal maz ta 
meg a mo dern tech ni ka vív má nya i nak gyors el ter-
je dé sé ből fa ka dó és mély re ha tó tár sa dal mi ha-
tá suk mi att sür gő sen meg vá la szo lan dó di lem má-
kat, me lyek az egész kon fe ren ci át át ha tot ták.

Az UNESCO -n és az ICOM-on be lül évek óta 
na gyon jól ér tik, hogy az or szá gok kö zött iga-
zán a mú ze u mok azok az in téz mé nyek, ame lyek 
in for má ci ó kat köz ve tí te nek az em be rek és a kul-
tú rák kö zött. Na gyon fon tos ez az egyes or szá-
gok ön ké pe szem pont já ból, ame lyet a vi lág nak 
meg mu tat nak.
Az UNESCO -nak a vi lág kul tu rá lis hely ze té ről 
szó ló je len té sé ben is sze re pel, hogy va ló já ban 
nem a gaz da ság, ha nem a kul tú ra vi szi elő re a 
vi lá got. A kul tú ra a kulcs, mely tá jé koz tat a gaz-
da sá gi és tár sa dal mi dön té sek ről. Ez az egyet-
len do log, mely alap ján meg ter vez he tő, hogy 
egy or szá gon be lül, de kü lö nö sen az egyes or-
szá gok kö zött mi lyen fej lesz tés szük sé ges, mert 
ki eme li a köz tük meg lé vő kü lönb sé ge ket. Rá kell 
hogy döb ben jünk ar ra, hogy a kul tú ra óri á si erő, 
amely je len tős ha tás sal van a tár sa dal mi fo lya-
ma tok ra, va la mint a gaz da sá gi és po li ti kai inf-
rast ruk tú rá ra. Se gít ab ban, hogy gon dol kod junk 
a vi lág jö vő jé ről, hogy el dönt sük, mit kell és mit 
aka runk ten ni (pél dá ul a ge ne ti ká ban eti kai meg-
fon to lá sok és kul tu rá lis vo nat ko zá sok me rül-
nek fel), mert a kul tú ra min den do log gal össze-
függ, és sem mi től sem vá laszt ha tó el (pél dá ul a 
tár sa dal mi-fej lesz té si dön té sek től, a nem zet kö zi 
kap cso la tok tól, a tár sa dal mi, po li ti kai és val lá si 
konf lik tu sok tól).
Vi lá go san lát juk, hogy egy re bo nyo lul tabb vi lág-
ban élünk, mely ben az em be ri kap cso la tok rom-
lá sa rend kí vü li mér ték ben le rom bol hat ja a tár-
sa da lom sta bi li tá sát. So kan meg jó sol ták, hogy 
a 21. szá zad a val lás há bo rúk szá za da lesz. Egy-
fe lől – úgy ér zem – en nek né ha túl nagy je len tő-
sé get tu laj do ní ta nak, más fe lől vi szont rend kí vül 
fon tos, hogy a hét köz nap ja ink ban is el fo gad juk 

és meg ért sük a kul tu rá lis kü lönb sé ge ket és a gon-
dol ko dás kü lön bö ző sé gét, mert ez el en ged he tet-
len fel té te le az em be rek együtt mű kö dé sé nek. A 
kul tu rá lis szer ve ze tek nek ez a leg fon to sabb cél-
juk, a tech no ló gia sze re pe pe dig az, hogy se gít-
sen a kul tú rák kö zöt ti is me ret anyag meg is mer te-
té sé ben és ter jesz té sé ben.
Az új tech no ló gi ák nak meg van a po zi tív és a 
ne ga tív ol dala is. Né hány év vel ez előtt a mú ze-
u mok na gyon ag gód tak, hogy a fej lett vi lág 
túl sá go san elő re ha lad a tech no ló gia fel hasz ná lá-
sá ban, ami hez a sze gé nyeb bek egy ál ta lán nem 
jut hat nak hoz zá, s így a sza ka dék egy re csak nő. 
A meg szer zett tu dás al kal ma zá sát nem fog hat juk 
vissza, ezért min den képp fi gyel nünk kell a tu dás-
anyag eti kus cse ré jé re, a tu dás meg osz tá sá ra és 
szé les tö me gek be vo ná sá ra a fel tárt új is me re tek 
al kal ma zá sá ba. Az öt let, hogy in te rak tív kap cso-
lat ba lép jünk a töb bi em ber rel, a leg fon to sabb 
le he tő ség, és az zal, hogy be visszük az egye te mes 
tu dást az em be rek ott ho ná ba, an nak ha té kony-
sá ga na gyobb lesz, mint bár mi kor az em be ri ség 
tör té ne té ben. Az új tech no ló gi ák se gí tik a kul tu-
rá lis in for má ci ók cse ré jét, sza ka dé ko kat te met-
nek be, és gyor sab ban meg szün te tik a kü lönb-
sé ge ket, mint va la ha (pél dá ul Auszt rá liá ban az 
ős la ko sok nyel vi és tech no ló gi ai fel zár kóz ta tó 
tan fo lya mai), al kal ma zá suk azon ban az em be ri 
kap cso la tok el ide ge ne dé sét okoz hat ja, ezért alap-
ve tő kul tu rá lis dön té se ket kell hoz ni. Tu da to sí-
ta ni kell az em be rek ben, hogy mi ként hasz nál-
ják az új tech no ló gi át a tár sa da lom kü lön bö ző 
szint je in, ne hogy el vessze nek a globalizált tech-
no ló gia di cső í té sé nek eu fó ri á já ban. Nem iga zán 
ér de kel az a sok szor is mé telt ha mis frá zis, hogy a 
globalizáció az em be re ket bol do gab bá te szi. Az 
em be rek nek ön ma guk nak kell meg hoz ni sa ját 
tár sa dal mi, kul tu rá lis és po li ti kai dön té se i ket.
A kul tú ra az a té nye ző, amely for mát ad ezek-
nek a kér dé sek nek.

Herminia Wei-hsin Din,
az Ame ri kai Mé dia- és Tech no ló gi ai Tár sa ság 
taj va ni szü le té sű kép vi se lő je

Az Ame ri kai Mú ze u mok Szö vet sé gé nek kép vi se-
lő je ként a MUSE-díjak oda íté lé sé nél mű kö dik 
köz re. Negy ven mú ze u mi szak em ber rel együtt 
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kö zö sen dön te nek ar ról, hogy me lyek a leg-
jobb, dí ja zás ra ér de mes mul ti mé di ás al ko tá sok 
a vi lá gon. Eze ket a dí ja kat min den év má ju sá-
ban New Orleansben ad ják át.

Az Ame ri kai Mú ze u mi Szö vet ség kül dött je ként 
ve szek részt a kon fe ren ci án. Ál ta lá ban mi, Ame-
ri ká ban a 136 be ne ve zett al ko tás ra har minc dí-
jat adunk ki ame ri kai pro duk ci ók ré szé re, itt 
azon ban szé le sebb nem zet kö zi mú ze u mi anyag 
van: eu ró pai (ma gyar, fran cia, an gol, né met stb.) 
és egyéb (pél dá ul a taj va ni National Palace Mu-
seum két dí jat is ka pott, mely re na gyon büsz-
kék va gyunk). Az ame ri kai mé dia gyár tás fő leg 
an go lul ké szít ter mé ke ket, míg az eu ró pai pro-
duk ci ók mi nél több nem ze tet pró bál nak el ér ni 
az ál tal, hogy több nyel vű pro duk ci ó kat hoz nak 
lét re. A National Palace Museum ezüst ér mes 
CD-ROM-ja is az utób bi ra pél da, mi vel an gol és 
kí nai nyel ven író dott. A lé nye gi el té rés a kul tu-
rá lis kü lön bö ző ség ből adó dik, mely ab ban áll, 
hogy Eu ró pá ban és Ázsi á ban job ban oda fi gyel-
nek ar ra, hogy a mul ti mé di ás ter mé kek mi nél 
több em ber hez jus sa nak el a vi lág kü lön bö ző ré-
sze in. A vi zu á lis nyel ve zet meg ér té se, te hát az 
él mény be fo ga dá sa sok kal ért he tőbb kü lön fé le 
val lá si és kul tu rá lis kör nye zet ben, mert a mű vé-
sze tek szép sé ge a ké pek se gít sé gé vel min den ki 
szá má ra ért he tő vé vá lik nem zet kö zi szin ten is.

Kirill Merov,
az Orosz Ál la mi Tör té ne ti Mú ze um szá mí tás-
tech ni kai és lát vány osz tá lyá nak ve ze tő je

A mul ti mé dia-köz pont ve ze tő je ként nem zet-
kö zi pá lyá za to kon ke resz tül irá nyít ja az orosz 
kul tu rá lis örök ség di gi ta li zá lá sát. Tu do má nyos, 
ok ta tá si és ke res ke del mi cél ból az orosz mú ze-
u mok ban rej lő fel be csül he tet len nem ze ti örök-
sé get te szi köz zé az orosz és a nem zet kö zi mul-
ti mé dia-pi a con.

A Nem ze ti Mú ze um ré vén sok, ki sebb mú ze um-
mal mű kö dünk együtt Oro szor szág ban és Eu-
ró pá ban. Az egyik fő part ne rünk a Louvre, de 
több eu ró pai uni ós nem zet kö zi prog ram ban is 
részt ve szünk. A mi új tech no ló gi ánk min den 
eu ró pai mú ze um ban hasz ná la tos. Ez a nagy fel-

bon tá sú PYRAMIDAL.JPEG tech no ló gia, me-
lyet a kö zel jö vő ben JPEG 2000-nek fog nak hív-
ni. Ez le he tő vé te szi, hogy mú ze u mi ké pe ket 
igen nagy fel bon tás sal di gi ta li zál junk, me lye ket 
biz ton sá gi okok ból az interneten te he tünk köz-
zé az ISO-szabványoknak meg fe le lő en. A nagy 
fel bon tás nem csak a kü lön bö ző rész le tek ta nul-
má nyo zá sá hoz szük sé ges (pél dá ul tér ké pek, szö-
ve gek, raj zok, do ku men tu mok), de a kü lön fé le 
anyag vizs gá lat ok hoz is el en ged he tet len. A pa-
pír struk tú rá já nak vagy a mű tár gyak anya gá nak 
ál la pot fel mé ré sét is le he tő vé te szi az új el já rás. 
Az esz kö zök kö zül ál ta lá no san be vált tech no-
ló gi át hasz ná lunk: a leg egy sze rűbb Flatback és 
a Pro ject ion szken ne re ket, me lyek mind nagy 
fel bon tá sú ké pe ket hoz nak lét re. Mú ze u munk 
fon tos alap el ve, hogy ami a 140 év vel ez előtt 
ala pí tott mú ze um ba be ke rült, az ma a di gi tá lis 
adat hor do zók (CD-ROM) tá ro ló i ban mind lát-
ha tó le gyen. Az el ső szin tű tár lók ban a leg fon-
to sabb tár gyak lát ha tók, ha pe dig ki nyi tunk egy 
há tul só tár lót, ak kor ott a kap cso ló dó, ke vés bé 
fon tos tár gyak he lyez ked nek el. Ez olyan mul ti-
mé di ás alap elv, mely nek se gít sé gé vel egy re mé-
lyebb re ha tol ha tunk az in for má ci ók ten ge ré be. 
Az osz tá lyun kat kö rül be lül tíz éve hoz ták lét re. 
Há rom kap cso ló dó osz tály ból áll: mul ti mé di ás 
tech no ló gi ai osz tály, vi zu á lis osz tály és ál lag vé-
del mi osz tály.

Mar ina Elzesser,
a moszk vai Tretyakov Ga lé ria igaz ga tó he lyet te-
se, Orosz or szág

Az 1856-ban ala pí tott Tretyakov Ga lé ria az orosz 
nem ze ti mű vé szet be mu ta tá sát szol gál ja. A 130 
ezer ki ál lí tá si tárgy a 12. szá zad tól nap ja in kig 
rep re zen tál ja a kü lön fé le mű vé sze ti ága kat. 1998 
óta van sa ját hon lap ja, és 2002-ben fej lesz tet ték 
ki azt a CD-ROM-ot, mely nem csu pán az ada-
to kat, de a mú ze um fest mé nye it is hoz zá fér he-
tő vé te szi elekt ro ni kus for má ban. A jö vő ben új 
ok ta tá si és mul ti mé di ás köz pont nyí lik a ga lé ria 
épü le té ben az IBM tá mo ga tá sá val, va la mint a 
ter vek kö zött sze re pel, hogy né hány he lyi mú ze-
um is el ér he tő le gyen a ga lé ria internetes hon-
lap ján Vir tu á lis nagy kö vet ség cím mel, mely az 
orosz mű vé szek mun ká it mu tat ja majd be.
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Mú ze u munk ké szí tett egy CD-ROM-ot, me lyet 
az Ál la mi Tretyakov Ga lé ria cím mel lát tunk el. Ez 
a CD-ROM kép vi sel te mú ze u mun kat a F@imp 
2004 fesz ti vá lon, és a nem zet kö zi zsű ri dí jaz-
ta. A mú ze um tör té ne té ről, a ki ál lí tá sok ról és 
a Tretyakov Ga lé ria szer ve ze té ről óri á si mennyi-
sé gű in for má ci ót tar tal maz. 314 tár gyat, 410 il-
 luszt rácót, ti zen hat elő adást és még sok más 
in for má ci ót tar tal maz. A CD-ROM na gyon gyor-
san, egy év alatt ké szült el an nak el le né re, hogy 
mú ze u munk nak ez volt az el ső ilyen pró bál ko-
zá sa. A ké szí té sé ben tar tal mi lag a mú ze um tu-
do má nyos ku ta tói mű köd tek köz re , az Orosz 
Nem ze ti Mul ti mé dia-köz pont pe dig a szoft ver-
fej lesz tést vé gez te. Lét re ho zá sán összes sé gé ben 
egy húsz fős, kü lön le ges csa pat dol go zott.
A hon la pun kon je len leg a CD-ROM-ról szin te 
az összes in for má ció meg ta lál ha tó, de ter vez-
zük, hogy az IBM köz re mű kö dé sé vel egy még 
kor sze rűbb hon la pot ké szí tünk. Va ló szí nű leg a 
CD-ROM tar tal má nak na gyobb ré sze ezen szin-
tén sze re pel ni fog. A dia tá runk nagy mennyi sé-
gű ké pet tar tal maz, és a CD-ROM el ké szí té sé-
hez ezek ről sok di gi tá lis má so la tot ké szí tet tünk. 
A ki ad vány rend kí vül nép sze rű, mi vel az el ső ki-
adás ból há rom száz ezer da rab ké szült, me lyet ki - 
fe je zet ten csak a Tretyakov Ga lé ria köny ves bolt-
já ban áru sí tot tunk, még is fél év alatt tel je sen el-
fo gyott. 2004 jú ni u sá ra ter vez zük a CD-ROM 
má so dik ki adá sát.

Helen Lancastar,
a Bri tish Muse um mul ti mé di ás fej lesz tő je, Egye-
sült Ki rály ság

A Bri tish Muse um ok ta tá si és in for ma ti kai rész-
le gé ben, az új mé di ák szek ci ó ban sa ját mul ti mé-
di ás fej lesz té si csa pat tal internetes hon la pok 
ter ve zé sé vel és ké szí té sé vel fog lal koz nak. Emel-
lett fő te vé keny sé gük an nak vizs gá la ta, hogy az 
em be rek a hon la po kat mi ként hasz nál ják. Há-
rom di men zi ós mo del le ző és webfejlesztő rész te-
vé keny sé gük mel lett a di gi ta li zá lá si mun kák elő-
ké szí té se ként sok fény kép fel vé telt is ké szí te nek.

A Bri tish Museumban fo lyó mul ti mé di ás fel-
dol go zás so rán na gyon ér de kes, rend kí vül ér-
té kes for rá sok kal és vi lág hí rű egye di, ere de ti 

tár gyak kal dol go zunk. Gyak ran hasz nál juk a 
mul ti mé diás esz kö zö ket a da ra bok ra hul lott 
vagy el szín te le ne dett tár gyak ere de ti for má já-
nak és szí né nek re konst ru á lá sá ra. 2004 már-
ciu sá ra négy új hon la pot ké szí tet tünk. A fő ol-
dal a www.ancientcivilizations.co.wuk, mely 
össze függ még hat ko ráb bi ol dal lal. Ezek er nyő-
ként fog ják össze kü lön fé le idők ci vi li zá ci ó i nak 
tör té ne tét (pél dául a val lá si té mát kí sé rik vé gig a 
tör té ne lem kü lön bö ző össze füg gé se i ben).
Hat éve kezd tük a gye re kek nek ter ve zett pro-
jek te ket, és azt lát juk, hogy ez a ge ne rá ció az új 
tech no ló gi á kat sok kal ügye seb ben és ha té ko-
nyab ban hasz nál ja, mint akár a ta ná ra ik. Ne héz 
el bű völ ni őket, és ha tást gya ko rol ni rá juk ezen 
a te rü le ten. Az ok ta tá si ka bi net ben a gyer me-
kek szá má ra je len leg is ké szí tünk pa pír ra nyom-
ta tott prog ra mo kat, de a költ ség kí mé lő elekt ro-
ni kus for ma ma már sok kal el ter jed tebb. A fej-
lesz tés so rán há zi fel adat ként kap ják meg a fej-
lesz tés alatt ál ló hon la po kat tesz te lés re. Az is ko-
lá sok szá má ra – 9–11 éves kor osz tály – könnyen 
na vi gál ha tó prog ra mok és hon la pok ké szí té sé-
re tö rek szünk. A csil lo gó for má tum he lyett az 
ért he tő ség és a könnyű ol vas ha tó ság a fő szem-
pont. Kü lön le ges ha tá sú ele me ket és esz kö zö-
ket csak rend kí vü li ese tek ben hasz ná lunk, de so-
ha sem ön cé lú an.

Anne Ambouroue Avaro,
az International Teaching Cen ter Pro ject ko or-
di ná to ra, Gabon

Fő te rü le te a mú ze u mi me nedzs ment, a gyűj-
te mé nyek nyil ván tar tá sa, a hon la pok és CD-
ROM-ok ké szí té se, va la mint a mu ze o ló gu si szak-
em ber kép zés. Leg utóbb, 2003-ban a Núbiai 
Mú ze um internetes hon lap ja it ké szí tet te el az 
UNESCO meg bí zá sá ból, ko ráb ban pe dig a Ku-
va i ti Isz lám Mú ze um ha son ló pro jekt jén dol go-
zott (internetcímek: www.numibia.net/nubia; 
www.epa-prema.net).

Kö zép-Af ri ká ban je len leg a gyűj te mé nyek és a 
tárgyak ké zi do ku men tá lá sa fo lyik ha gyo má-
nyos kar to nok ra. Di gi ta li zá lás az el kö vet ke ző 
öt–tíz év ben nem vár ha tó. Sok he lyütt te le fon 
sincs, nem hogy szá mí tó gép. En nek el le né re nem 
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sza bad el ve szí te ni a fo na lat. Kö vet nünk kell, hogy 
mi tör té nik a vi lág mú ze u ma i ban. Ok ta tá si prog-
ra mok ke re té ben ta nít juk a do ku men tá lást, a di-
gi ta li zá lás ra va ló elő ké szí tést és az alap fo kú szá-
mí tó gép-hasz ná la tot. Az ilyen nem zet kö zi kon-
fe ren ci ák – mint a F@imp 2004 ese mé nyei hez 
kap cso ló dók – na gyon fon to sak a szak mai esz-
me cse re fo lya ma tos sá gá nak fenn tar tá sa szem-
pont já ból.
Is ko lánk ban ti zen négy fős sze mély zet dol go-
zik (Benin, Porto-Novo); hu szon hat or szág ban 
fran ci á ul, por tu gá lul és kü lön fé le af ri kai nyel ve-
ken ké pez zük egy-két hé tig a mu ze o ló gus szak-
em be re ket a ha gyo má nyos do ku men tá lás és az 
alap fo kú szá mí tó gé pes is me re tek (gé pe lés, fájl-
ke ze lés, e-mail kül dés és internethasználat) el-
sa já tí tá sá ra. A pénz hi ány mi att a szá mí tó gép-
hasz ná lat sza ka szo san ter jed (hol land és bel ga 
gép park és adat bá zis már el ju tott Af ri ká ba), a 
kü lön bö ző rend sze rű adat bá zis ok vi szont ne-
he zí tik az in for má ció cse rét. Sok is me re tet ad-
hat nánk át, ha az af ri kai mű vé szet ről is ké szül-
het ne olyan mú ze u mi mul ti mé di ás CD-ROM, 
mint pél dául a Louvre-é, de el ké szí té sé hez nem 
csu pán a tech no ló gi ai tu dás, ha nem át fo gó 
muzeológiai is me ret anyag is szük sé ges. Af ri-
ká ban a kul tu rá lis kép zés rend kí vül ala csony 
szintű, ezért az ok ta tás ban a mú ze u mi gyűj te-
mé nye ket és a vi zuá lis mű vé sze ti al ko tá so kat 
csak rit kán hasz nál ják. Az af ri kai em be rek-
nek meg kell ta nul ni uk, hogy mi ként kell egy 
mű al ko tást szem lél ni, de je len leg en nek saj-
nos nincs he lye az af ri kai ok ta tás ban. Ha son-
ló jel le gű mű vé sze ti kép zés az is ko lák ke ve-
sebb mint tíz szá za lé ká ban fo lyik, ezért szük-
ség van egy új faj ta szem lé le tű ok ta tás ra. Af ri ka 
ha tal mas föld rész, ezért a kü lön bö ző né pek 
más és más mó don né zik ugyan azt a mű al ko-
tást. Sok szor egyes tár gyak meg te kin té sét val-
lá si dog mák is tilt ják.

Danila Curcio,
az Abaco Soft ware Group-Infobyte Spa tar ta-
lom fej lesz tő je, Olasz or szág

Több ok ta tá si CD-ROM el ké szí té sé ben vett 
részt, va la mint olasz és ame ri kai hon la pok ké-
szí té sé ben is köz re mű kö dött.

Az Olasz Ok ta tá si Ta nács is a be fo ga dás fo lya-
ma tá nak szem lé let vál to zá sát tart ja szem előtt, 
mi e lőtt el kez de né az új tech no ló gi ák al kal ma zá-
sát. Az Olasz Nem ze ti Ku ta tá si Ta nács sze rint 
a ta nu lás, a fi gye lés és a szó ra ko zás együt tes él-
mény ként kell hogy meg je len jen. Így az agy sok-
kal ér zé ke nyebb lesz több fel adat egy ide jű el vég-
zé sé re, a több szem pon tú fel adat be fo ga dás ra. 
A kulcs szó a per cep ció (be fo ga dás) a fi a ta lok 
szá má ra, hi szen tud juk, hogy ők gyor san el fá-
rad nak, ha va la mi re hosszabb ide ig kell fi gyel-
ni. A vir tu á lis va ló ság a mi al ter na tív gon dol ko-
dás mó dunk kal le he tő vé te szi a fi a tal ság nak is a 
mű vé szet fel fe de zé sét és meg ta nu lá sát egy ver-
ti ká lis és ho ri zon tá lis úton, a dol gok egy ide jű 
kom bi ná lá sá val. Min dent na gyon gyor san meg 
aka runk ér te ni, ezért ezen vir tu á lis elő adá sok 
so rán kü lön bö ző idő szem lé let ural ko dik.
A fest mé nyek elem zé se pél dá ul egy joystickkal 
le het sé ges, mely hez kü lön fé le hang ha tá sok tár-
sul nak. A fest mény rész le tek hez kap cso lód hat-
nak kü lön bö ző mul ti mé di ás in for má ci ók, pél-
dául Gust fest mé nyén a ba le ri na fi gu rá ja. Ez 
olyan do log, mint mi kor a be fo ga dás az összes 
ér zék szer ve met vá la szok ra kész te ti, mely ben az 
egész tes tem részt vesz. A tech no ló gia ezért so-
ha sem győz he ti le az em be ri dol go kat.

Kar ina Rebeca Durand Velasco,
ant ro po ló gus ként fel ső ok ta tá si és mú ze u mi ad-
mi niszt ra tív fel ada to kat lát el a Me xi kói Ant ro-
po ló gi ai Mú ze um ban és az egye te men

Több együtt mű kö dé si és tu do má nyos kon fe ren-
cia ke re té ben dol go zott au di o vi zu á lis mú ze u mi 
prog ra mok meg al ko tá sá ban az új tech no ló gi ák 
se gít sé gé vel.

2002-ben Ecu a dor ban tar tot ták a la tin-ame ri kai 
mú ze u mok kon fe ren ci á ját, ahol a fő té ma az új 
tech no ló gi ák kal kap cso lat ban a re á lis és a vir-
tu á lis be mu ta tás volt. Ter mé sze te sen ez nem 
csu pán a te le ví zió, a szá mí tó gé pek és a mú ze-
u mok szá má ra je lent nagy ki hí vást, ko moly fel-
adat a kü lön bö ző anya gi for rá sok meg szer zé se 
is. Fon tos sze re pe van az ILEM-nek (La tin-ame-
ri kai Mú ze u mi Szö vet ség), mely nek köz pont ja 
San Joséban van. Itt mű köd te tik a la tin-ame ri-
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kai mú ze u mok szá mí tó gé pes por tál ját. Fon tos 
ta nul ság, hogy meg kell te rem te ni az egyen súlyt 
a kü lön bö ző or szá gok kö zött, ami hez fi gye lem-
be kell ven ni a konk rét or szág tár sa dal mi fej lett-
sé gi szint jét. La tin-Ame ri ka kö rül be lül öt száz- 
mil lió la ko sá ból har minc öt mil lió ren del ke zik in-
ter net tel. Me xi kó ban százmillióan él nek, és kö-
zü lük csak tízmillióan csat la koz nak a vi lág há ló-
hoz, en nek el le né re az új mé di u mok nak ér de kes 
új kö zön sé gük van.
De mi a hely zet a kö zön ség gel? He te ro gén cél-
kö zön sé günk van (az új tech no ló gia iránt ér dek-
lő dők, a gye re kek, az idő seb bek stb.), ezért a 
CD-ink nek és a DVD-inknek rend kí vül ki dol go-
zot tak nak kell len ni ük (pél dá ul a szí nek rend kí-
vül fon to sak). Tör té nel münk so rán kul tú rán kat 
kü lön fé le kul tu rá lis és ér zel mi ha tá sok ér ték a 
ko rai spa nyol idők től kezd ve egé szen a mai et-
ni kai cso por tok kul tú rá já ig. Me xi kó fon tos ke-
res ke del mi köz pont Észak- és Kö zép-Ame ri ka 
kö zött, ezért kü lön bö ző et ni ku mok él nek itt, kü-
lön bö ző, egy mást gaz da gí tó kul tú rá val. Ter mé-
sze te sen ázsi ai, eu ró pai és af ri kai ele mek is ke ve-
red nek eh hez, ezért mi ke vert kul tú ra va gyunk. 
Ma már a ha tá rok nak nincs iga zi el vá lasz tó sze-
re pük, és kü lö nö sen az észa ki or szá gok ba na-
gyon je len tős a be ván dor lás (USA, Ka na da). A 
mú ze um az ok ta tá son kí vül egy ben a tár sa dal mi 
vál to zá sok és prob lé mák be mu ta tá sá nak he lye 
is, ezért vál to zó kül de té sé ben az új tech no ló gi-
ák nak ki emel ke dő sze re pük van.
Me xi kó ban öt ven hat fé le et ni kai cso por tot tar ta-
nak nyil ván, ezért a sok szí nű ség be mu ta tá sa nem 
könnyű; sok ku ta tást és anya gi for rást igé nyel. A 
ko ráb bi vá ro si mú ze u mok mel lett kü lön, et ni kai 
ala po kon szer ve ző dött mú ze u mok is meg je len-
tek. Ez tá vol áll a na ci o na lis ta szem lé let től, mert a 
mú ze u mok ban kü lön bö ző kö zös sé ge ket is merhe-
tünk meg, és tart hat juk ve lük a kap cso la tot, te hát 
az em be rek itt nem csu pán be fo gad ni, de egy ben 
kö zöl ni is akar nak dol go kat. Fon to sak a kö zös sé-
gek sa ját ké szí té sű hon lap jai, mi vel így más em-
be rek kel és cso por tok kal ke rül het nek kap cso lat-
ba az új tech no ló gia ál tal. Me xi kó ban a vi zu á lis 
ant ro po ló gia nagy fej lő dé sen megy ke resz tül. Az 
a kon cep ció, hogy az egyes et ni kai cso por tok ön-
ma guk ról ké szí te nek fil met a mú ze u mok és a tör-
té ne ti ar chí vu mok ré szé re. Ér de kes pél da a bo lí-

vi ai koroma nép cso port, mely nek egész éle te a 
szent tex tí li ák kö rül fo rog. Egy szer va la ki el lo pott 
ezek kö zül né há nyat, és ez iga zi ka taszt ró fát oko-
zott. A tex tí li ák na gyon ré gi ek vol tak, és az egész 
tu dá su kat és ha gyo má nyu kat ezek mo tí vu ma i val 
áb rá zol ták. Né hány ant  ro po ló gus hall ga tó val lép-
tek kap cso lat ba, akik meg kér dez ték őket az el tű-
nés kö rül mé nye i ről; azt vá la szol ták, hogy csak a 
sa ját kö zös sé gük ből lop hat ta el va la ki őket. Nyo-
mo zás kép pen egy ri port fil met ké szí tet tek a kö zös-
ség ben az el tű nés kö rül mé nye i ről, és a vi lág min-
den ré szé re el küld ték azért, hogy se gít sé get kér je-
nek a tex tí li ák meg ta lá lá sá hoz. Egy New York-i 
ügy vé di iro da in gye nes se gít sé get aján lott eh hez, 
így vé gül a tex tí li ák nyolc van szá za lé ka is mét a kö-
zös ség bir to ká ba ju tott. Szá mom ra ez a kis tör té-
net bi zo nyít ja leg job ban az új tech no ló gi ák je len-
tő sé gét, mert egy kis ka me ra új ra le he tő vé tet te a 
kö zös ség iden ti tá sá nak meg őr zé sét.

Takeo Fukazawa,
a Texnai high-tec cég el nö ke, Ja pán

Az el múlt tíz esz ten dő ben több di gi tá lis ar chí vum 
és vir tu á lis ki ál lí tás lét re ho zá sá ban mű kö dött köz-
re, fő ként a ré gé szet és az ant ro po ló gia szak te rü-
le tén. A Texnai cég ál tal ki fej lesz tett fotó-vr tech-
no ló gi á val egy re valósághűbb há rom di men zi ós 
mul ti mé di ás prog ra mo kat ké szí te nek.

A tér ha tá sú fel vé te lek ké szí té sé nél há rom fé le, 
a SHARP ál tal ki fej lesz tett rend szert al kal maz-
ha tunk: a tisz ta szí nű, a ke vert szí nű és a szür-
ke anaglif rend sze re ket. Ezek hát rá nya, hogy a 
kép csak egy pont ból lát ha tó tér ha tá sú nak (fix 
né ző pon tú sztereoszkopikus display). Mi azon-
ban ké szí tet tünk olyan ké pe ket is, me lye ket egy-
szer re sok em ber néz het, több né ző pont ból. Az 
új tech no ló gia elő nye, hogy nem kell há rom di-
men zi ós mo zi ba men ni, ha nem a ha tás ott hon, 
a szá mí tó gép kép er nyő jén is él vez he tő. A ké pek 
há rom di men zi ós mo ni tor nél kül, ha gyo má nyos 
mo ni tor ral is él vez he tők, de ak kor a tér ha tás el-
éré sé hez vö rös-zöld szem üve get kell hasz nál ni. 
Ez na gyon ol csó, és bár hol hoz zá le het jut ni. 
Nem ér tem, hogy mi ért az ame ri kai szem üve-
gek a leg job bak, de mi ezt Ame ri ká ból im por tál-
juk (de csak is ezt).



Múzeumi Közlemények69

V
i
l
á
g

A di gi tá lis ka me rá val elég könnyű szte reosz ko-
pikus ké pe ket al kot ni. A múlt ban fény ké pe ző-
gép pel ez sok kal ne he zebb volt, mert leg alább 
két po zí ci ó ból kel lett a tár gyat le fény ké pez ni. A 
szte reo fény ké pe zés nél jobb és bal ol da li ké pet 
ké szí tünk. Ha moz gó ké pet kell szte re ó ban fény-
ké pez ni, ak kor sok-sok ál ló ké pet kell ké szí te-
ni egy más után. Ha a tárgy nem mo zog, ak kor 
csak egy fény ké pe ző gé pet kell hasz nál ni, de ha 
moz gás ban van (pél dá ul fo rog), ak kor leg alább 
két ka me rá val kell dol goz ni. Sok prob lé ma van 
a ha gyo má nyos ka me rák kal, mert a fel vé te le ket 
be kell szkennelni, és ek kor már egy kis el té rés 
is prob lé mát okoz hat, mi vel egy kis el moz du lás 
ese tén a há rom di men zi ós kép már nem áll össze. 
Di gi tá lis ka me rák kal azon ban fix ké pek ké szít he-
tők, s így ez a hi ba for rás ki kü szö böl hető.
Ja pán ban ma a sztereoszkopikus tech ni ka rob-
ba nás sze rű nö ve ke dé sé vel egy re több ilyen kép 
szü le tik a mú ze u mi te rü le ten is. A mú ze u mok-
nak ez a tech ni ka azért elő nyös, mert rend kí vül 
élet hű ké pet ad. Két ség kí vül sok kal hi te le seb-
bet, mint az ere de ti, két di men zi ós ké pek. A kul-
tú ra és az üz let ta lál ko zik, ha ilyen ér té kes tar tal-
mat dol goz ha tunk fel. A nagy sze rű új tech ni ka 
je len tő sé gét jól mu tat ja pár sok ol da lú pél da. A 
jö vő hé ten pél dá ul Spa nyo lor szág ba uta zunk, 
ahol paleolitikus bar lan gok raj za it fil mez zük újra 
két ka me rá val. Ah hoz, hogy egy ér té kes öt per-
ces kom pu ter gra fi kát lét re hoz zunk, több éj sza-
kát kell dol goz ni, na po kon át. A ja pán Vé nusz-
szo bor ké pé re va gyok a leg büsz kébb, hogy egy 
ilyen gyö nyö rű, öt ezer év vel ez előtt ké szült mes-
ter mű vet tud hat ma gá é nak Ja pán.

Katsuhiko Nakamura,
a Nissha Printing Co., Ltd. (a ren dez vény egyik 
fő szpon zo ra) igaz ga tó ja, Ja pán

Sok fé le di gi tá lis ar chí vum lét re ho zá sán dol go-
zott. Részt vett töb bek kö zött a Tadataka Ino 
ál tal Fran ci a or szág ban, egy far mon meg ta lált, 
Ja pánt áb rá zo ló ré gi tér ké pek di gi ta li zá lá sá ban. 
Ez a nyolc da rab, egyen ként két mé ter hosszú 
és más fél mé ter szé les tér kép sze let egy más hoz 
il leszt ve Ja pán tel jes, rész le tes tér kép ét ad ta ki. 
Egy sze let di gi ta li zá lá sá hoz az ere de ti mi nő ség-
ben kö rül be lül egy bil lió pi xel szük sé ges.

Ki o tói nyom dai cé günk nek kez det től fog va az 
volt a cél ja, hogy a leg ma ga sabb mű vé sze ti ér-
ték kel bí ró al ko tá so kat, kul tu rá lis em lé ke ket a 
leg jobb mi nő ség ben tud juk meg őriz ni és do ku-
men tál ni, va la mint rep ro du kál ni. A mai leg fej-
let tebb di gi tá lis mul ti mé di ás esz kö zök hasz ná-
la tá val a le he tő leg jobb mi nő sé gű fény ké pe ket 
hoz zuk lét re, rend kí vül nagy fel bon tás ban. A fő 
cé lunk meg va ló sí tá sá ról szólt a mai elő adá som 
is, mely a ré gi tér ké pek di gi ta li zá lá sá val kap cso-
la tos új ki hí vá sok ról szólt. Tö ké le te sen rep ro du-
kál juk a di gi ta li zá lá si fo lya mat után az el de for má-
ló dott, el sza kadt, rész ben hi á nyos tér ké pe ket, 
il let ve fa li kár pi to kat. A rossz ál la pot és a ne héz 
kö rül mé nyek el le né re nagy pre ci zi tás sal rög zít-
jük a rész le te ket, me lye ket azu tán a szá mí tó gép 
se gít sé gé vel egy nagy egy ség gé ál lí tunk össze. 
Kü lön er re a cél ra fej lesz tet tük ki új szoft ve rün-
ket, mely a fel vé tel ké szí té se köz ben kor ri gál ja a 
fény ké pe zés tor zu lá sa it és a fény egyen lőt len el-
osz lá sát a tár gya kon. A ja ví tá sok el vég zé se után 
egyen le tes és szép di gi tá lis má so lat jön lét re. Ezt 
meg al kot va az ere de ti vel azo nos nagy sá gú és 
mi nő sé gű má so lat tá rul elénk, amely a to váb bi-
ak ban a tu do má nyos cé lok ra tör té nő fel hasz ná-
lás ki in du ló pont já ul szol gál hat. A nagy kö zön ség 
szá má ra is sok kal át te kint he tőb bek ezek a tér-
kép- és fa li kép má so la tok, ame lye ket ki vá ló an le-
het hasz nál ni az is ko lai ok ta tás ban is. Ér té kes 
tar tal mat hor do zó for gal ma zást és áru sí tást tesz 
le he tő vé a mű tárgy má so la tok ezen for má ja, de 
ez csu pán egy pél da a di gi ta li zá lás nyúj tot ta fej-
lesz té si le he tő sé gek re. Ezt a tech no ló gi át va ló-
szí nű leg szer te a vi lá gon ké pe sek lesz nek al kal-
maz ni a ha son ló an részletgazdag tér ké pek és 
szö vött fa li ké pek ese té ben, ame lyek má so la ta-
it mo dern épü le tek dí szí té sé re is hasz nál hat ják. 
Az ilyen jel le gű ér té kes kul tu rá lis ha gya ték ki vá-
ló mi nő ség ben tör té nő rep ro du ká lá sa igen hasz-
nos, új tech ni kai vív mány.

Moya McFadzean,
fő mu ze o ló gus, Australian Society and Tech nol-
ogy Department

Az Auszt rál Vik tó ria Mú ze um tár sa dal mi és 
tech no ló gi ai osz tá lyán dol go zik. Részt vesz ki-
ál lí tá sok és mul ti mé di ás pre zen tá ci ók lét re ho zá-
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sá ban. Mú ze u má nak ki ál lí tá sa i hoz az in ter ak ti vi-
tást hasz nál ják fel tör té nel mi és kor társ té mák 
be mu ta tá sá ra. Az ál ta luk hasz nált mul ti mé di ás 
prog ra mok kal a ki ál lí tás szer ves ré sze ként a lá-
to ga tók ak tív rész vé te lé vel a tar ta lom le he tő leg-
tö ké le te sebb köz ve tí té sé re tö rek sze nek. Ilyen 
mó don a mú ze u mok a tár sa dal mi fo lya ma tok 
tör té ne tét ma gya rá zó funk ci ót lát nak el, ez zel 
se gít ve a je len le gi ese mé nyek meg ér té sét.

Az öt éve nyit va tar tó ki ál lí tá sunk ról sok olyan 
vissza jel zés ér ke zik, hogy több ere de ti tár gyat 
néz né nek meg a lá to ga tók, és sze ret né nek olyan 
in te rak tív be mu ta tá si for má kat lát ni, melyek nek 
ők is ak tív ré sze sei le het né nek. Ez egy sze rű ké-
rés ugyan, de a meg va ló sí tás so rán az érin tő kép-
er nyős rend szer ben bo nyo lult fo lya ma tok zaj la-
nak, ami vel a lá to ga tók nagy ré sze a bo nyo lult 
ke ze lé sű tech no ló gia mi att ne he zen bol do gul. A 
vá szon ra ve tí tett ké pe ket és a fil met, ahol va ló di 
ar co kat és sor so kat lát nak, könnyeb ben be fo gad-
ják. A fil men az em be rek egy az egy ben ugyan-
olyan mé re tű ek, mint a vász non, és így könnyeb-
ben meg ér tik, hogy mi lyen le he tett egy ide gen 
or szág ban él ni. Egy olyan or szág ban, mely ko- 
ráb ban na gyon ke mény be ván dor lá si po li ti kát foly-
ta tott. Az in te rak tív mú ze u mi prog ram ba be ik tat-
tuk a kí nai nők kel ké szült ri por to kat. Az 1920-as 
évek ben a kí nai nők el len diszk ri mi na tív po li ti kát 
foly tat tak, egy ál ta lán nem te le ped het tek le az or-
szág ban. Ez elég ke mény és bru tá lis do log volt. 
Ez ál tal szem be sül nek a lá to ga tók a be ván dor lá si 
po li ti ká val, mely még ma is elég szi go rú, de már 
sok kal ke vés bé diszk ri mi na tív. Az is nyil ván va ló, 
hogy egy ál ta lán nem könnyű ilyen jel le gű in ter-
jú kat  ké szí te ni. Né hány je le ne tet for ga tó könyv 
alap ján szí né szek ol vas nak fel, ame lyet mű vé-
sze ti ren de ző irá nyít úgy, mint egy szín ház ban 
vagy rö vid film ben. Meg pró bál juk tel je sen va ló-
ság hű en be mu tat ni a be ván dor lók éle tét. Pél dá-
ul a gö rö gök ese té ben a sze rep lők gö rö gül be-
szél nek, a kí nai in ter jú nál pe dig fel ira toz zuk a 
ri por tot, mert a sze rep lő egy ál ta lán nem be szél
an go lul. Ez zel ki hang sú lyoz zuk, hogy mi lyen ne-
héz, mi kor egy ál ta lán nem tu dod és nem ér ted, 
hogy mi zaj lik kö rü löt ted. Tu laj don kép pen sok-
kal több je len ko ri és tör té ne ti be szél ge tés sel is 
bő vít het nénk a ki ál lí tás anya gát, de en nek anya-

gi korlátai van nak. Ti zen nyolc hó nap pal ez előtt 
nyi tot tuk meg a mú ze um új ki ál lí tá sát, cí me: 
Getting in. Az auszt rál be ván dor lá si po li ti ka 
múlt ját és je le nét mu tat ja be az el múlt két száz 
év re vissza me nő leg. Tör té ne ti-el be szé lő stí lus-
ban il luszt rál ja a 19. szá za di arany láz kor sza kát, 
a brit be ván dor lás hosszú fo lya ma tát, míg Auszt-
rá lia 1901-ben a Brit Nem zet kö zös ség tag já vá 
vált, a szi go rú be ván dor lá si po li ti ka kor sza kát 
(mely nek ele mei ma is meg van nak), a má so dik 
vi lág há bo rú utá ni nagy be ván dor lá si hul lá mot 
Eu ró pá ból, egé szen a mai na pig, ami kor a be-
ván dor lá si po li ti ka szi go ra né mi leg eny hült, de 
a be fo ga dot tak szá ma ma is kor lá to zott. Hang-
súlyt fek te tünk a kü lön bö ző tí pu sok be mu ta tá-
sá ra, mint a spe ci á lis ké pe sí té sű be ván dor lók, 
a csa lád egye sí té sek, a me ne kült prog ra mok stb. 
Ezek kel kap cso lat ban sok-sok tár gyat ál lí tunk ki, 
sze mé lyes tör té ne te ket mu ta tunk be. Mi u tán a 
té nye ket és a sta tisz ti ká kat meg szem lél te a lá to-
ga tó, köz vet len él mé nye le het a be ván dor lók éle-
té ből is. Ugyan a be ván dor lás min de nütt lé te ző 
je len ség, de csak Auszt rá li á ban van két be ván-
dor lá si mú ze um, mi vel Auszt rá lia tör té ne té ben 
ez a leg fon to sabb do log. Ez a vi lá gon na gyon rit-
ka. A nagy bevándorlónemzetek (mint pél dá ul 
Ka na da, az USA, az Egye sült Ki rály ság vagy Új-
Zé land) ezt nem ér zik tör té nel mük fon tos ré szé-
nek, és ezért nem fek tet nek nagy hang súlyt mú-
ze u mi be mu ta tá sá ra sem.

Lin James Quo-ping,
az International Management Cen ter igaz ga-
tója – National Palace Museum, Taj van

A National Palace Museumban fo lyó, az egész 
kí nai tör té nel mi örök sé get fel öle lő kul tu rá lis ér-
ték men tés és be mu ta tás ki ál lí tá so kon, ok ta tás 
ke re té ben, va la mint a mu ze á lis ku ta tá sok so rán 
va ló sul meg. A jól szer ve zett mú ze u mi ve ze tés 
és a ha té kony pub li ci tás ré vén az al kal ma zott 
ult ra mo dern digitalizációs tech no ló gia se gít sé-
gé vel vég zett mun ka sok re for mot és új ki hí vá-
so kat ho zott, és nagy je len tő sé gű be fek te tés nek 
bi zo nyult a tár sa da lom jö vő jét il le tő en.

Ko ráb ban a Tajpej Egye tem pro fesszo ra vol tam, 
ahol le he tő sé gem volt a ta pasz ta lat szer zés re ha-
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son ló mú ze u mi mun ká ban. A National Palace 
Museum tár gyai na gyon ré gi ek és ér té ke sek, 
ezért di gi ta li zá lá suk rend kí vül ne héz, mi vel a 
fény ké pé szek nem fér het nek hoz zá a mű tár-
gyak hoz. Egy fel vé tel hez res ta u rá to rok, tu dó-
sok, mu ze o ló gu sok, fény ké pé szek és tech ni ku-
sok egy ide jű je len lé te és össze han golt mun ká ja 
szük sé ges.
Je len leg a ki ál lí tá sa ink hoz kap cso ló dó DVD-k
gyár tá sát pro jekt mun ká ban vé gez zük, ahol az 
ál la mi tu do má nyos ala pít vány vagy más ala pít-
vá nyok ad ják a pénzt. In kább pro jekt-, mint 
piac ori en tál tak va gyunk. Tar tunk at tól, hogy 
az ilyen kul tu rá lis pro duk tu mok pi a ca rend kí-
vül ki csiny. A jö vő ben sok kal pi ac ori en tál tab-
 bak nak kell len nünk, és fi gyel nünk kell ar ra, hogy 
a National Palace Museumot pi ac ké pe seb bé te-
gyük.
Mun kán kat két irány ból kell szem lél nünk: egy-
fe lől a di gi ta li zá lás kor a mű tárgy ké pét kell te-
kin te nünk (fel bon tás, kép mi nő ség, fel hasz ná-
lá si cél), más fe lől a metaadatok fel hasz ná lá sát 
kell szol gál nunk a tu do má nyos ku ta tá sok hoz. 
Mar ke ting szem pont ból az ere de ti tár gyak rep-
ro duk ci ó in nagy fel bon tás szük sé ges. Saj nos 
egy elő re a metaadatok be mu ta tá sát a nagy kö-
zön ség szá má ra nem tud juk biz to sí ta ni, mert 
eh hez nincs sem ele gen dő idő, sem ele gen dő 
sze mély zet, ezért eze ket csak a ku ta tók szá má ra 
tesszük hoz zá fér he tő vé, mely hez adat bá zi sunk 
tö ké le tes. Ké sőbb ta lán több hu mán erő for rást 
tu dunk biz to sí ta ni eh hez, hogy a tu dás hoz min-
den ki hoz zá fér hes sen.
Az ere de ti tár gya kat rend kí vül gon do san óv ják, 
ezért ne héz a di gi tá lis má so la tok lét re ho zá sa. 
A kép fáj lok hoz öt fé le szem pont kap cso ló dik, 
me lye ket a kö zön ség nek a hon la pon JPG for-
má tum ban te szünk köz zé. Lát tam olyan má so la-
tot is, mely az ere de ti hez tö ké le te sen ha son lít, 
ezért le het, hogy a jö vő ben ez a má so lat he lyez-
he tő el a ki ál lí tá son, mi ál tal az ere de tit sok kal 
ha té ko nyab ban le szünk ké pe sek vé de ni és kon-
zer vál ni. Vé le mé nyem sze rint azon ban a nagy-
kö zön ség nek ez nem tet szik, és be csap va ér zi 
majd ma gát. A di gi tá lis má so la tok kal egy hoz zá-
adott ér ték jön lét re, ami azon ban so ha sem he-
lyet te sít he ti az ere de ti tár gyat.

Tu Cheng-sheng,
a National Palace Museum igaz ga tó ja, Taj van je-
len le gi kul tu rá lis mi nisz te re

A National Palace Museumnak több mul ti mé-
diás ki ad vá nya van CD, DVD, internetes hon lap, 
il let ve ok ta tó prog ra mok for má já ban, me lyek ál-
ta lá ban két-há rom nyel ven ké szül nek. Gye re kek-
nek kü lön nép sze rű sí tő- és ok ta tó prog ra mo kat 
is gyár ta nak. A mú ze um cél ja a tu do má nyos és 
muzeológiai tu dás anyag köz zé té te le, kor sze rű 
for má ban.

Az anya gi be fek te tés két for rás ból szár ma zik: 
ál la mi-mú ze u mi for rás ból, va la mint a tech no ló-
gi ai cé gek be fek te té sé ből. Min den eset ben kü-
lön, egye di szer ző dés sza bá lyoz za a ré sze se dés 
ará nyát az anya gi ha szon ból, de ál ta lá ban mind-
két ol dal ról je len tős pénz össze ge ket fek tet nek 
be. A mú ze um kül ső tech no ló gi ai cé gek kel dol-
go zik: a sa ját for rás biz to sít ja a szak anya got, a 
szak mai tu dást és a ki ál lí tá si tár gya kat, a kül ső 
cég pe dig a szá mí tás tech ni kai hard ver- és szoft-
ver hát te ret ad ja.
Az AVICOM-mal kö zö sen szer vez tük a mú ze u-
mok nem zet kö zi au di o vi zu á lis fesz ti vál ját azért, 
hogy tá jé ko zód junk, és be mu tat has suk sa ját mú-
ze u munk mul ti mé di ás fej lesz té se it. Ed dig húsz 
kü lön bö ző di gi tá lis mul ti mé di ás prog ra mot ké-
szí tet tünk. A F@imp 2004 fesz ti vá lon kul tu rá-
lis cse re zaj lik mú ze u mok és or szá gok kö zött, 
mely nek – re mé lem – nagy hasz na lesz.

New Technologies in the Museums 

of the World

F@imp, 3-7 May 2004, 

National Palace Museum, Taipei, Taiwan

János Tari

The F@imp 2004 festival was organised in 
Taipei under the auspices of ICOM-AVICOM, 
where several professionals from museums and 
companies dealing with multimedia develop-
ment gathered from all over the world to ex-
change their views, to make and see presenta-
tions on state-of-the-art audiovisual technology 
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and digital devices. The AVICOM is one of 
the international committees of ICOM spe-
cialised in new audiovisual technology. It was 
founded in 1991 and its headquarters are in 
Paris. 50 countries are represented in it with 
480 members who are mostly museologists, re-
searchers, who apply the most modern audio-
visual devices in their museums, and also peo-
ple from related institutions. AVICOM’s main 
objectives are informing, counselling, studying, 
monitoring and promoting the use of new tech-
nologies. Two specialised workgroups called 
„Photo” and „Cinema-Video-Multimedia” were 
formed within the committee. Annual confer-
ences, workshops and festivals are held to sup-
port and inform professionals. The F@imp 
Festival is one of these events, supported by 
the UNESCO as well, aiming at encouraging 
the production and distribution of audiovisual 
and multimedia projects as well as promoting 
exchange programmes withing set-up frame-
works or policies. Presentations and discus-
sions are organised, fims and videos are shown, 
CD-ROMs are on display and websites are ac-
cessible at the Cyber Museum. Hungary hosted 
one of the F@imps in 2002 in Budapest. The 
article also provides a summary of some of the 
discussions at the AVICOM conference, focus-
ing on different aspects of culture and technol-
ogy. 
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A kü lön bö zõ mú ze u mi be mu ta tá sok al kal má-
val a fény ké pek nek na gyon sok ré tû fel hasz ná lá-
suk va ló sul hat meg. A több irá nyú fel hasz ná lást 
le he tõ vé te szi a fo tók tar tal mi, for mai sok fé le-
sé ge, va la mint a fény ké pek mû fa ji dif fe ren ci ált-
sága – le het nek mû vész-, do ku men tum-, ama tõr 
fo tók, pil la nat fel vé te lek, vagy ké szül het nek tu-
do má nyos cél lal is. A fény ké pek to váb bi sa já tos 
jel lem zõ je a több ér tel mû ség és idõ be li-tér be li 
tö re de zett ség, mely több sí kú üze net köz ve tí té-
sé re ad le he tõ sé get. Ahogy Elisabeth Edwards 
ír ja, a fo tók ter mé sze tük nél fog va nem csak po-
li szé mi ku sak és fragmentáltak, ha nem meg je-
le ní té si mód ja ik is erõ sen helyspecifikusak, il-
let ve a szem lé lõ vel ki ala kí tott köl csön ha tá suk 
do mi nán san szub jek tív (Edwards 2002:45). A 
klasszi kus nép raj zi ki ál lí tá sok azon ban több nyi-
re igye kez nek a ké pek sok ré tû jel lem vo ná sa it ki-
kü szö böl ni, a di dak ti kus és klasszi kus rá utaló 
jel leg elõ tér be ál lí tá sá val. A ké pek csu pán a va ló-
ság tö re dé kei, ezért a mel lé jük ren delt szö ve gek, 
va la mint az azo nos kon cep ció sze rin ti egy más 
mel lé he lye zés se gít het nek a va ló ság na gyobb 
fe lü le té nek meg ra ga dá sá ban, pél dá ul ak kor, ha 
a fo tó kat úgy  is fi gye lem be vesszük, mint idõ- és 
tér be li kon tex tus ba he lye zett tár sa dal mi tár gya-
kat. A Nép raj zi Mú ze um Szí nes nép raj zi fo tók 

Vö rös Gab ri el la

cí mû idõ sza ki ki ál lí tá sa – túl lép ve a „ha gyo má-
nyos” ké pi hasz ná la ton – az 1900-as évek ele jén 
ké szült autokróm fel vé te le ket egy ilyen tágabb 
ér tel me zé si ke ret ben kí sé rel te meg be mu tat ni, 
ami vel a ké pek más di men zi ói is lát ha tó vá vál-
hat tak. Elem zé sem ben a ki ál lí tás tárgy hasz ná-
la tát fo gom vizs gál ni, azt hogy mi lyen mó don 
mu tat ták be az el té rõ szán dék kal ké szült fel vé-
te le ket, a ké pek mint tár gyak és a ké pek te ma-
ti kus egy más mel lé il lesz té se, vi szony ba ál lí tá sa 
mennyi ben se gí tet ték a ki ál lí tás üze ne té nek hoz-
zá fér he tõ vé té te lét, a köz ve tí tett tu dás meg is me-
ré sét.

Autokróm fel vé te lek mint ku ri ó zu mok

A Nép raj zi Mú ze um Szí nes nép raj zi fo tók címû 
ki ál lí tá sa2 olyan szí nes di a po zi tí vo kat tár a lá-
to gatók elé, me lyek ér de kes sé ge, hogy ko rai 
üveg leme zes tech ni ká val ké szül tek, va la mint tu-
do mány tör té ne ti do ku men tum ként so kat el-
árul nak az 1900-as évek nép raj zo sa i nak tö rek-
vé se i rõl, szem lé le té rõl, de nem csak tech ni ka-, 
ha nem for rás tör té ne ti szem pont ból is fon tos 
anyag ez a nép rajz tu do mány szá má ra. A ki ál-
lí tott anyag ja va részt Gönyey (Ébner) Sán dor 

1 Nép raj zi Mú ze um, Bu da pest, 2004. ja nu ár 22.–szeptember 30. Ren dez te Fogarasi Klá ra.
2  Ki zá ró lag ma gát az önál ló ins tal lá ci ót és ka ta ló gu sát vizs gá lom, a meg nyi tó – mint a ki ál lí tás hoz tar to zó 

kom men tár –, va la mint a Szí nes ma gyar cí mû, már le bon tott, na gyobb ki ál lí tás nél kül. Ez utób bi val szo ros 
kap cso lat ban állt a szí nes nép raj zi fel vé te lek be mu ta tá sa. (A ren de zõk a két ki ál lí tást tér ben is úgy he lyez-
ték el, hogy ki egé szít sék egy mást.)

Ké pek tár gya, tár gyak ké pe 
és a kép mint tárgy

A Szí nes nép raj zi fo tók. Autokróm 
felvételek a Nép raj zi Mú ze um gyûjteményébõl 

cí mû ki ál lí tás1 tárgy rep re zen tá ci ói
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mun ká ja (ki egé szít ve más szer zõk ké pe i vel, mint 
pél dá ul Bátky Zsig mond, Viski Kár oly), aki an-
nak a fel ké rés nek tett ele get az 1920–1930-as 
évek ben, hogy szí nes ké pe ken örö kít se meg a 
ko ra be li fa lu si vi se le tet. A tu do má nyos mun ká-
nak és a mú ze u mi do ku men tá lás nak ez a mód-
ja el ter jedt volt, hi szen pénz és hely hi á nyá ban 
nem tud tak min den ter ve zett tár gyat be sze rez-
ni, ezért a mú ze u mok ban a gyûj tés fon tos ré-
sze volt a fény kép fel hal mo zás. A fény ké pek 
– barthesi ér te lem ben vett – indexikális jel leg-
gel bír tak leg in kább (vö. Hägele 2001; Edwards 
2002; Fogarasi 2004). A szí nes kép hasz ná la tá-
nak cél ja a hi te le sebb áb rá zo lás, a do ku men tá-
lás volt (Fogarasi 2004:15). A fény ké pe zés a 
gyûj tés ré szé vé vált: „A mun ka igé nyes és költ-
sé ges autokróm tech ni ká val ké szült fel vé te lek 
egy ré sze a nép rajz ko ra be li meg ha tá ro zó tö rek-
vé sei szel le mé ben a múlt ré gi es vo ná sa it igye-
kez tek rög zí te ni, más részt a ko ra be li Ma gyar-
or szág lát vá nyos nép vi se le te it, ame lyek ép pen 
ab ban az idõ szak ban a vál to zás nak egy sa já tos 
kor sza kát él ték meg.” (Fogarasi 2004:20.) Te-
hát, ahogy Fogarasi is ír ja, a nép raj zo sok „nem 
a ku ta tás tár gyát, ha nem esz kö zét lát ták” a fény-
ké pé szet ben (Fogarasi 2004:20). Pél dá ul egy ki-
ál lí tás ba a fel vé te le ken ke resz tül emel ték be a 
be mu tat ni kí vánt tár gyat. A ké pe ken áb rá zolt 
tár gyak, je le ne tek úgy rep re zen tá lód tak az ins-
tal lá ci ók ban, mint ha azok ma guk is ki ál lí tott 
tár gyak vagy il luszt rá ci ós ele mek len né nek. Ezt 
a rá uta ló stí lust erõ sí tet ték a ké pek fel ira tai is 
(pél dá ul „a” fo nó ház, „az” el adó lány).
A nép vi se let-ku ta tás hoz kap cso ló dó üveg le me-
zes fel vé te lek bõl ma több mint négy száz da rab 
ta lál ha tó a Nép raj zi Mú ze um di a po zi tív-gyûj te-
mé nyé ben. A ki ál lí tás eb bõl mû tárgy vé del mi ok- 
 ból csak há rom ere de tit mu tat be. A töb bi fel-
vé tel a mú ze um ban nem rég meg in dult di gi ta li-
zá ciós fo lya mat ered mé nye ként ere de ti mé re tû 
kó pi á kon lát ha tó. A mú ze um autokróm fel vé te-
lei most ke rül tek elõ ször a nagy kö zön ség elé. 
Ez a ki eme lés ere de ti funk ci ó juk hoz ké pest lé-
nye ge sen át mi nõ sí tet te a ké pe ket: do ku men tu-
mok ból, tu do má nyos mun kák il luszt rá ci ó i ból 
ki ál lí tott tár gyak let tek.

A ki ál lí tás tár gyá ról

Az et nog rá fi ai tár gyak be mu ta tá sát il le tõ en 
Kir shenblatt-Gimblett az in terp re tá ció és je-
len tés szem pont já ból meg kü lön böz tet két egy-
mást nem ki zá ró ki ál lí tá si stra té gi át: az úgy ne-
ve zett in situ és az in context rep re zen tá ci ós 
mó dot (Kirshenblatt-Gimblett 1998:19–23). Az 
in situ meg kö ze lí tés lé nye gé ben a tár gyak ere-
de ti kon tex tu sá nak, úgy mond a tárgy kör nye-
zet nek a va ló ság hû re konst ru á lá sát és rep re zen-
tá ci ó ját cé loz za meg mú ze u mi ke re te ken be lül. 
Az in context be mu ta tás pe dig a tár gya kat és 
a té má kat kontextus(ok)ba he lye zi a kü lön fé le 
kom men tá rok (fel irat ok, ki ad vány ok, kul tu rá-
lis/tu do má nyos prog ra mok stb.) se gít sé gé vel, 
ez ál tal mint egy el mé le ti, in terp re tá ci ós ke re tet 
biz to sít a ki ál lí tás ban el he lye zett tár gyak nak. 
A Szí nes nép raj zi fo tók cí mû ki ál lí tás meg fo-
gal ma zott üze ne te a kö vet ke zõ: „Mi vel ezek 
a fel vé te lek nap ja in kig nem vol tak sok szo ro-
sít ha tók, így pub li ká ci ók ban nem ta lál koz hat-
tak ve lük az ér dek lõ dõk, ezért bí zunk ben ne, 
hogy fo ko zott fi gye lem kí sé ri a két vi lág há bo-
rú kö zöt ti idõ szak gaz dag nép mû vé szet ének 
be mu ta tá sát.”3 Az üze net azt su gall ja, hogy az 
ins tal lá ció in context be mu ta tás ra – te hát az 
el ren de zés ben egy faj ta jel zés vi lág fel épí té sé re, 
be ke re te zés re – tö re ke dett. A be mu ta tás és az 
ins tal lá ció alap ján lát ha tó, hogy a lá to ga tók 
ket tõs in terp re tá ci ós ke ret ben is hoz zá fér het-
tek a ki ál lí tott anyag hoz. Egy részt a ki ál lí tás-
ban meg ra gad ha tó volt egy tu do mány tör té-
ne ti sík, amely a ké pet mint tár gyat mu tat ja 
a nép rajz tu do mány és a fo to grá fia „hõs ko rá-
ból”, el sõ sor ban a do ku men tá lás kér dés kö ré-
nek hang sú lyo zá sá val. A ki ál lí tás be mu tat ta 
az autokróm és egyéb ko rai rög zí té si el já rá so-
kat, azok ma gyar or szá gi el ter je dé sét, va la mint 
Gönyey Sán dor mun kás sá gát és ez zel együtt 
a nép rajz tu do mány hu sza dik szá zad ele ji gon-
dol ko dás mód ját, va la mint vi szo nyát a fény ké-
pek hez. Más részt ki emel ték a ké pek té má it és 
tár gya it: leg in kább a két vi lág há bo rú köz ti ün-
ne pi vi se le te ket és szo ká so kat, ar chai ku sabb 
ru ha da ra bo kat, va la mint cse ké lyebb mér ték-

3 E szö veg a mú ze um hon lap ján ol vas ha tó: http://www.neprajz.hu/kiallitasok/szines_neprajzi.html.
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ben hét köz na pi je le ne te ket (mint pél dául az 
ara tás, a ka pá lás stb.) is.

A ki ál lí tott tár gyak ról

A ki ál lí tás ban fel hasz nált fel vé te lek több funk-
ci ó ban vol tak lát ha tók: ki ál lí tá si tár gyak ként, il - 
luszt rá ci ók ként és kom men tá rok ként. A be fo-
ga dó szá má ra eze ket a sze re pe ket a tár gyak in-
for má ci ó ba ágya zott sá ga és az üze net nek meg-
fe le lõ egy más hoz vi szo nyí tott el he lye zé se te he ti 
egy ér tel mû vé. A tu do mány tör té ne ti kon tex tus 
fel épí té se so rán a ki ál lí tás el sõ fe lé ben a ké pe-
ken kí vül más tár gyak is sze re pel tek, úgy mint le-
mez do bo zok, szû rõk, írott do ku men tu mok (a 
Lumière-vállalat, va la mint a Ma gyar Fo tó ipar 
Részvény-Társaság le ve lei stb.). Ezek a tár gyak 
ala po san do ku men tál tak, és min den eset ben van 
uta lás ere de tük re és ko ra be li sze re pük re. Az áll-
vá nyos fény ké pe zõ gép ki vé tel, ugyan is azt csak 
il luszt rá ci ó ként emel ték be, mert nem si ke rült 
a ko ra be li tech ni ka al kal ma zá sá nak meg fe le-
lõ ilyen tár gyat be sze rez ni – ahogy ezt a szer-
zõ a tárgy kí sé rõ szö ve gé ben és a ka ta ló gus ban 
(Fogarasi 2004:17) is em lí ti. Ezek mel lett meg-
ta lál ha tók azok a fest mé nyek, ké pek, me lyek a 
szí nes fény ké pe zés elõz mé nye i nek te kint he tõk, 
va la mint Gönyey (Ébner) Sán dor ról né hány élet - 
kép. A fel hasz nált tár gyak és fo tók kö zül az in-
terp re tá ci ót leg in kább még is az a né hány fe ke-
te-fe hér fel vé tel se gí ti, mely a fény ké pe zés kö-
rül mé nye it és Gönyeyt örö kí tet te meg mun ka 
köz ben. Ezek a ké pek a tár gyak mel lé he lyez ve 
je len eset ben nem il luszt rá ci ók, ha nem kom-
men tá rok, me lyek ugyan olyan fon tos sze re pet 
töl te nek be a kon tex tus fel épí té sé ben, mint a 
tár gyak mel lé ren delt szö ve gek, fel irat ok. Így 
vál nak ért he tõ vé az autokróm fel vé te lek sta ti-
kus be ál lí tá sai, szo kat lan hely szí nei, az adat köz-
lõ, a ku ta tó és a fény ké pe zés vi szo nya, min den 
olyan re le váns in for má ció, me lyet egy fel vé tel 
indexikális jel le ge nem hor doz hat: a fény ké pe-
zést meg elõ zõ hosszas ké szü lõ dés, a ku ta tók és 
adat köz lõk in ter ak ci ói, a ko rai tech ni ka igé nye 
sze rin ti be ál lí tá sok meg szer kesz té se.
A szö ve ges kom men tá rok is na gyon fon tos sze-
re pet ját sza nak a ki ál lí tás ban, egy részt azért, mert 

a ké pek hez tar to zó több ér tel mû sé get kell hogy 
tisz táz zák, más részt csak jól fel épí tett szö ve ges 
ma gya rá zat tal bont ha tó ki a ki ál lí tás össze tett, 
ré teg zett üze ne te. A ki ál lí tás fel ira tai, szö ve gei 
en nek meg fe le lõ en az ins tal lá ció el sõ ré szé ben 
ki dol go zot tab bak, mint a di a po zi tí vo kat be mu-
ta tó má so dik rész ben. A ki ál lí tás má so dik ré-
szét azok a – mennyi ség ben és lát vány ban is do-
mi nán san al kal ma zott – di a po zi tív-má so la tok 
al kot ják, me lyek a ko ra be li nép rajz ér dek lõ dé-
si te rü le tét és ki tün te tett té má it rep re zen tál ják. 
Fogarasi ezek kö zül hár mat emel ki: az öl töz kö-
dést mint a ha gyo mány át adás egy le het sé ges for-
má ját, a fõ kö tõ ket mint az öl tö zet egy tárgy fé-
le sé gét és az ün ne pi vi se let ki egé szí tõ it. A há-
rom té mát vi zu á li san hat-hat da rab ki emelt, na-
gyí tott má so lat mu tat ja be, me lyek hez szö ve ges 
is mer te tés és szá mos ere de ti nagy sá gú fel vé tel-
má so lat is kap cso ló dik, tab ló for má ba ren dez-
ve. Be mu ta tá suk azon ban tö re de zet ten va ló sul 
meg, mert eze ken a tab ló kon nem a ki emelt té-
mák nak meg fe le lõ en cso por to sul nak a fel vé te-
lek, ha nem föld raj zi lag ta gol va (1. tab ló: a Dél-
Du nán túl és né hány kép Hunyad me gyé bõl, 
2. tab ló: a Ti szán túl észa ki ré sze és né hány Ma-
ros men ti me gye, 3. tab ló: a Du na-Ti sza kö ze 
és né hány észa ki ma gyar te rü let). De ez csak ak-
 kor vá lik vi lá gos sá, ha a lá to ga tó ala po san vé-
gigbön gé szi a tab lók mel lé füg gesz tett jegy zé-
 ke ket, ame lye ken a kö vet ke zõ do ku men tá ci ós
alap in for má ci ók ta lál ha tók: té ma, föld raj zi hely, 
ké szí tés ide je, ké szí tõ ne ve, a kép mú ze u mi lel-
tá ri szá ma, a kép ere de ti mé re te.
Az em lí tett te ma ti kus szö ve gek tar tal ma is hi á-
nyos. Ugyan meg pró bál nak a ki emelt egy-egy 
té ma kap csán tá gabb kon tex tus ban be szél ni (pél-
dá ul: meg em lí ti a ru ha da rab funk ci ó ját, a kü-
lön bö zõ tí pu so kat, az azok hoz kap cso ló dó al-
kal ma kat, hasz ná la ti gya kor la tot), de ér zõ dik 
a meg fo gal ma zás tö mör sé gén, hogy az a köny-
nyû és gyors fo gyaszt ha tó sá got szol gál ja. Azon-
ban meg kell je gyez ni, hogy a ké pe ket kí sé rõ 
in for má ció hi ány ab ból is adód hat, hogy e ko-
rai fel vé te lek hez ke vés kom men tárt, fel jegy-
zést fûz tek ké szí tõ ik. Ezt a prob lé mát ki fej tik a 
kiállításkatalógus ta nul má nyá ban, vi szont a ki ál-
lí tás szö ve ge i ben nem. Míg a ka ta ló gus sok ér-
de kes sé get meg em lít a ké pe ken lát ha tó ru ha da-
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rab ok ról, azok fo tó zá sá ról, ad dig a ki ál lí tás ban 
lé võ kom men tá rok ezt el ha nya gol ják. Ez ál tal 
hang sú lyo sab bá vá lik a ké pek for mai, esz té ti kai 
je gye i nek ki eme lé se, mint a tár sa dal mi/kul tu rá-
lis kon tex tus be mu ta tá sa; te hát a ki ál lí tás ezen 
ré szé ben el he lye zett tár gyak és a hoz zá juk ren-
delt szö ve gek vi szo nyá ban a be mu ta tás ed dig 
fel épí tett kon cep ci ó ja (a két vi lág há bo rú köz ti 
idõ szak autokróm tech ni ká já nak ala kí tó ha tá sa 
a nép raj zi gyûj tés szem pont ja i ra, il let ve a ko ra-
be li nép raj zi szem lé let re) csak rész le te i ben va ló-
sult meg.
A ki ál lí tás ren de zõ je az zal a be mu ta tá si tech ni ká-
val, hogy a ké pe ket ki ál lí tott tárgy ként, il luszt rá-
ci ó ként és kom men tár ként egy aránt hasz nál ta, 
kí sér le tet tett a kü lön bö zõ mû faj ok és funk ci ók 
egyen súly ba ál lí tá sá ra. Ez a kon cep ció túl lép a 
klasszi kus nép raj zi be mu ta tás ke re te in. Job ban 
ki hasz nál ja a ké pek poliszémikusságát, ami en-
nél a ki ál lí tás nál kü lö nö sen fon tos, hi szen a 
ké pet mint tár gyat, va la mint a fel vé te lek té má it 
egy aránt be mu tat ják Elisabeth Edwards meg-
fo gal ma zá sá ban a ké pek „a szán dé kuk, for má-
juk és tar tal muk sze rint meg kü lön böz te tett di a-
lek tu sok” (Edwards 2002:47), mely di a lek ti kus 
sa ját sá gok fi gyel men kí vül ha gyá sa a je len tés át-
vi tel ro vá sá ra me het. A kü lön bö zõ tar tal mú ké-
pek egy más mel lé he lye zé se sok eset ben csak va-
la mi lyen ma gya rá zat, kom men tár se gít sé gé vel 
ké pes egy ér tel mû üze ne tet meg fo gal maz ni. Er-
re a már em lí tett fény kép té mák (öl töz kö dé si fo-
lya mat, fõ kö tõk, ün ne pi vi se let ki egé szí tõi) kö-
ré cso por to sí tott so ro za tok nál ta lá lunk pél dát, 
ugyan is nem min dig le het el dön te ni, hogy a ren-
de zõ a vi se le tek be mu ta tá sát vagy még is a ko ra-
be li fény ké pe zés mód ját sze ret né in kább hang-
sú lyoz ni, eset leg a ket tõt együtt. Ez a ket tõs ség 
ér zé kel he tõ pél dá ul az öl töz te tést meg je le ní tõ 
so ro zat ban, ahol a kö vet ke zõ kép alá írás ol vas-
ha tó: „Me nyecs ke ru há ját édes any ja a fo tó zás-
hoz iga zít ja”, majd egy má sik kép alatt: „A temp-
lom ba ké szü lõ me nyecs ke ru há ját az édes any ja 
iga zít ja”. A két kép kap csán em lí tett ké szü lõ dés 
a fo tó zás ér de ké ben zaj lott, a fo tós a temp lo mi 
vi se le tet sze ret te vol na ve le be mu tat ni. A ki ál lí-
tás ezen ré szé ben a ké pek tar tal má ra uta ló fel-

ira to zá sok ban a rá mu ta tó jel le gû kom men tá rok 
for dul tak elõ gyak rab ban, ami a ké pek tar tal má-
nak le írá sán kí vül nem mond el több re le váns 
in for má ci ót. Né hol ap ró el írá sok is fel lel he tõk 
(mint pél dá ul a kép mel lé ren delt szö veg más 
hely sé get ne vez meg, mint ami a kép do ku men-
tá ci ós jegy zék ben sze re pel, és eh hez ha son lók). 
A ké pek el ren de zé se és a hoz zá juk ren delt, szûk-
re sza bott ma gya rá za tok csak la zán kap cso lód-
nak a ki ál lí tás el sõ ré szé hez. Úgy tû nik, hogy a 
di a po zi tí vo kat leg in kább esz té ti kai szem pont ok 
alap ján vá lo gat ták ki, és a ki ál lí tás ban nem egyen-
le tes a kulturális/társadalmi/tudományos kon-
tex tus be mu ta tá sá ra tö rek vés. Így a di a po zi tív-
má so la to kat be mu ta tó kor szak a lá to ga tó ban 
csu pán az 1930–1940-es évek vi se le te i rõl ala kít 
ki egy faj ta imp resszi ót, és nem se gít a ké pek tár-
gya in túl lát ni.
Ezt erõ sí ti a ki ál lí tás tér be li fel épí té se is. Ugyan-
is egy át ve ze tõ fo lyo són he lyez ke dik el, ami 
egyéb ként egy ilyen kis mé re tû idõ sza ki ki ál lí tás-
nak ide á lis te rep, eb ben az eset ben vi szont az 
volt a prob lé ma, hogy a lá to ga tók a fõ be já rat fe-
lõl ér kez ve a ki ál lí tást a vé gé tõl az ele jé ig, te hát 
for dí tott sor rend ben te kin tet ték meg. A ké pe-
ken te kin te tü ket vé gig fut tat ták, a mel let tük lé-
võ ke vés szö ve ges in for má ció és a fel vé te lek ke-
vés bé struk tu rált el he lye zé se a ké pek esz té ti kai 
ol da lá nak hang sú lyo zá sát ér te el, és nem se gí tet-
te a hoz zá fé rést a meg fo gal ma zott üze net hez. 
(Hoz zá kell ten ni, hogy ez a ki ál lí tás ere de ti leg a 
Szí nes ma gyar4 cí mû ki ál lí tás hoz kap cso ló dott, 
ami kor a lá to ga tó az elõ zõ ki ál lí tás meg te kin té-
se után úgy ér ke zett a kamarakiállítás fo lyo só já-
ra, hogy azt a ki ál lí tók szán dé ká nak meg fe le lõ 
sor rend ben jár hat ta vé gig.) Azon ban az igé nye-
sen szer kesz tett, rend kí vül im po záns ka ta ló gust 
kéz be vé ve ezek a bi zony ta lan sá gi pon tok szer-
te fosz la nak. Az autokróm fel vé te lek sok ol da lú 
vizs gá la tát meg va ló sí tó ta nul má nyok ban a szer-
zõ job ban kö rül jár ja a ki tün te tett té mák ko ra-
be li ké pi rep re zen tá lá sá nak sa já tos sá ga it, ezért 
a ka ta ló gus ban nem lel he tõ fel az a ket tõs ség, 
amely az ins tal lá ció struk tú rá já ra jel lem zõ volt. 
A pre fe rált té mák ki bon tá sa itt szo ro san il lesz-
ke dik a fo to grá fia, a nép rajz tu do mány tör té ne-

4 Nép raj zi Mú ze um, 2003. ok tó ber 29.–2004. feb ru ár 29., ren dez te Var ga F. Já nos és Jerger Krisz ti na.
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ti ke re té be, és nem kü lö nül el oly mó don, mint 
a ki ál lí tás ban, ahol – mint már em lí tet tem – a 
ké pek esz té ti kai je len tõ sé ge ke rül in kább elõ tér-
be a hi á nyos vagy ke vés bé jól szer kesz tett kom-
men tá rok mi att. Ezen fe lül meg tud hat juk, hogy 
a ké szü lõ dés a fo tó zás hoz nem volt ide gen az 
ak ko ri pa rasz ti kul tú rá tól (Fogarasi 2004:19). 
Ez az in for má ció tel jes mér ték ben le gi ti mál ja 
a „Me nyecs ke ru há ját édes any ja a fo tó zás hoz 
iga zít ja” fel ira tú kép beeme lé sét az öl töz te tést 
be mu ta tó so ro zat ba. A fel vé te lek hez tar to zó 
do ku men tá ci ós jegy zék ben fel lel he tõ né hány el-
írás ra is ma gya rá za tot kap ha tunk. „[…] Itt a szo-
ká sos nál több a té ve dés le he tõ sé ge […] A fény-
ké pe zés sel egy idõ ben nem ké szül tek a ké pek re
vo nat ko zó írá sos jegy ze tek; sok kal ké sõb bi idõ-
pont ban, eset leg nem is ugyan az a sze mély lel tá-
ro zott […]” (Fogarasi 2004:15). Azt vi szont csak 
sej te ni le het, hogy a föld raj zi el he lyez ke dés sze-
rint tab ló for má ba ren de zett ké pek ar ra kí ván-
tak utal ni, hogy a „szí nes fel vé te lek ké szí té se 
cél já ból Gönyey Ma gyar or szág nagy ré szét be-
jár ta” (Fogarasi 2004:16) – ahogy ez a ka ta ló-
gus ban ol vas ha tó. A ka ta ló gus te hát rend kí vül 
fon tos ki egé szí té se a ki ál lí tás nak, de va ló já ban 
nem fel ada ta az önál ló ki ál lí tás ban fel lel he tõ hi-
á nyos sá gok pót lá sa.
Vé ge ze tül meg kell em lí te ni a na gyí tás sal ki-
emelt hát tér ké pe ket (há rom da rab), me lyek a szí-
nes di a po zi tí vok meg is mé telt má so la tai. Te hát 
ugyan azok a tár gyak sze re pel nek hát tér ként, me -
lyek kontextuális je len tés sel is bír nak. Ez az al-
kal ma zás a tar tal mi je gyek kel szem ben a for mai 
je gyek do mi nan ci á ját tá masz ta ná alá ak kor, ha 
az esz té ti ka i lag rend kí vül meg ra ga dó na gyí tá-
sok kal nem len ne pár be széd ben az a két, szin-
tén na gyí tott, fe ke te-fe hér fel vé tel, mely a fény-
ké pe zés fo lya ma tát áb rá zol ja. Ez a pár na gyí tott 
kép így egy más mel lé he lyez ve, egy mást kom-
men tál va és a té mát il luszt rál va min den bi zony-
ta lan sá got el osz lat va ké pes tük röz ni a ki ál lí tás 
mon da ni va ló ját. A ki ál lí tás té má já nak vá lasz-
tott két in terp re tá ci ós ke ret egy más sal szo ro san 
össze függ, hi szen a ki ál lí tás nem csak ar ra ad vá-
laszt, hogy mi ként rep re zen tá ló dott a ko ra be li 
vi se let és más pre fe rált té mák, ha nem ar ra is, 
hogy mi ért ép pen úgy.
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Pictures as Subjects, Objects and 

Exhibits

The Object Representation in the 

Exhibition called “Colourful 

Ethnographic Photographs. 

Autochrome Pictures from the 

Collections of the Museum of 

Ethnography”

Gabriella Vörös

Photographs can be used in many different 
fields, given their diversity of content, form and 
genre, and they also enable the communication 
of a multi-level message in terms of meaning, 
time and place. The Museum of Ethnography 
set up an exhibition of autochrome photo-
graphs from the early 1900s, transcending the 
traditional ways of photographic representa-
tion, putting them into a broader context, let-
ting their other dimensions be seen. The au-
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thor discusses the way photographs were used 
as physical objects or exhibits, how they were 
represented, to what extent and how their top-
ics and their arrangement contributed to the 
understanding of the message and the informa-
tion that the exhibition was meant to be con-
veying. The photographs are, on one hand, sci-
entific evidences of the photographic technique 
used and also the ethnographic documentation 
of the subjects photographed. Originally they 
were used as tool of research, not as the subject 
itself. The exhibition combines the “in situ” 
and the “in context” approaches of representa-
tion, the photographs  being the exhibits them-
selves as well as the illustrations and comments 
to other subjects in a double interpretation.
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Előz mé nyek

Mú ze u ma ink nak min dig ki emelt fel ada tuk volt 
a gyűj te mé nye ik be ke rült tár gyak lel tá ro zá sa, nyil-
ván tar tá sa. Er ről ta nús ko dik, hogy ter mé szet tu-
do má nyos pél dát hoz zunk, a Nem ze ti Mú ze um 
el ső lel tár köny ve is, mely ben az 1803. szep tem-
ber 9-i be jegy zés ar ról szól, hogy gróf Szé ché-
nyi Ferencné szü le tett gróf Fes te tics Ju li an na vá-
lo ga tott és ér té kes ma gyar or szá gi ás vány gyűj te-
mé nyét lel tár ba vet ték. (Be tű hí ven la ti nul: „Die 
9a Sept. Excell. ac Ill. Domina Comitissa Ju-
liana Szé ché nyi natn. Comitissa Festetich do-
navit selectam et pretiosam Collectionem mi-
ne rarum hungaricarum”.) A lel tá ri mun ka fon-
tos sá gát jel zi Mil ler Fe renc igaz ga tó nak a ná-
dor hoz be nyúj tott fel ter jesz té se, mely sze rint az 
1817-es év vel be in dít ja va la mennyi osz tály ban, 
gyűj te mény ben a lel tár köny vek szi go rú ve ze té-
sét. „Min den új tár gyat – meg mu tat va az igaz-
ga tó nak – szép, tisz ta, nem el si e tett írás sal kell 
be ve zet ni a nap lók ba. A nap lók ro va tai a kö-
vet ke zők: hol ta lál ták a ne ve zett tár gyat, ki től 
szár ma zik, van-e va la mi bel ső ér té ke, a be jegy-
zés éve, hó nap ja, nap ja.” (Az ily mó don ve ze tett 
lel tár köny vek sok ér de kes, ne megy szer ma már 
de rűt kel tő be jegy zést tar tal maz nak. Kö zü lük 
csak egyet em lí tünk itt az 1824. évi lel tár könyv-
ből, szin tén be tű hí ven: „Ha va si ürgény, 1 db, 
Flittner I. liptai or vos urtól”.) E kez det le ges sza-
bály zat nak ne vez he tő elő írás után szá mos, már 
va ló di sza bály zat kö vet te egy mást az év ti ze dek 
so rán. A 20. szá zad má so dik fe lé re már jog sza-

bá lyi súlyt kap tak. Kö zü lük meg ha tá ro zó je-
lentő sé gű volt az 1963. évi 9. tör vény ere jű ren-
de let, va la mint vég re haj tá si uta sí tá sa (2/1965. 
szá mú MM-rendelet) és ügy ren di sza bály za ta 
(136/1966. szá mú MM-rendelet). Ezek, ki sebb 
mó do sí tá sok kal, ér vény ben vol tak a je len, ha tá-
lyos ren de le tig.

A je len leg ha tá lyos sza bály zat

A 20/2002. (X. 4.) NKÖM-rendelet a mu ze á lis 
in téz mé nyek nyil ván tar tá sá ról cí met vi se li. Je len 
köz le mény nek nem cél ja a ren de let is mer te té-
se, egy részt mert min den mu ze o ló gus nak ál-
lan dó vademecumja kell hogy le gyen, más részt 
mert a ren de let kon cep ci ó já ról, új ele me i ről 
nagy sze rű ta nul mányt írt Nagy Lász ló Gá bor a 
Mú ze u mi Köz le mé nyek 2003. évi 2. szá má ban. 
Itt mind össze ar ra vál lal ko zunk, hogy a ren de-
let szer ke ze tét ad juk, el ső sor ban azért, hogy ész-
re vé te le in ket, il let ve prob lé má in kat a meg fe le-
lő fe je ze tek hez tud juk ren del ni, má sod sor ban, 
mert ta pasz ta la ta im sze rint nem árt a sza bály zat 
vá zát is mé tel ten em lé ke ze tünk be idéz ni.
A ren de let ki lenc fe je zet ből, ben ne 1–24. §-ból, 
va la mint két mel lék let ből áll. Rö vid át te kin té se: 
Ál ta lá nos sza bá lyok (1–2. §). Ha gyo má nyos nyil-
ván tar tá si for mák (3–10. §). Szá mí tó gé pes nyil ván-
tar tás (11–18. §). Kü lön nyil ván tar tások (19. §). 
A nyil ván tar tá si esz kö zök őr zé se (20. §). Tör lés 
a nyil ván tar tás ból (21. §). A nyil ván tar tást vég-
ző sze mé lyek (22. §). Ha tály ba lé pés (23. §). Át-

Kecs ke mé ti Ti bor

*  A vitaindító előadás a ter mé szet tu do má nyi mu ze o ló gu sok XXII. or szá gos ta lál ko zó ján (2004. au gusz tus 
25–27., Ka pos vá r)  hang zott el.

A mú ze u mi nyil ván tar tás 
a ter mé szet tu do má nyi gyűj te mé nyek ben

Sza bály zat és gya kor lat*
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me ne ti ren del ke zé sek (24. §). Az 1 szá mú mel-
lék let: Tar tal mi kö ve tel mé nyek. A gya ra po dá si 
nap ló ról (1–3. pont). A lel tár könyv ről (4–10. 
pont). A szek rény ka tasz ter ről (11–14. pont). A 
duplumnaplóról (15. pont). Az alap lel tá rak hi te-
le sí té sé ről (16. pont). A le író kar ton ról (17–18. 
pont). A szá mí tó gé pes ada tok alap ján elő ál lí-
tott lel tár könyv ről, nap ló ról és szek rény ka tasz-
te ri lap ról (21–27. pont). A szá mí tó gé pes nyil-
ván tar tás le író- és mu ta tó kar ton-rend sze ré ről 
(28–29. pont). A nyil ván tar tá si esz kö zök elő ál lí-
tá sá ról és tá ro lá sá ról (30–31. pont). A 2 szá mú 
mel lék let: I. fe je zet: Tar tal mi kö ve tel mé nyek. 
II. fe je zet: A ter mé szet tu do má nyi szak anyag 
nyil ván tar tá sa. II/A) al fe je zet: Ál lat-, nö vény-, 
ás vány- és ős lény ta ni anyag. II/B) al fe je zet: Em-
ber ta ni anyag. II/C) al fe je zet: Szek rény ka tasz-
teri nyil ván tar tás.

A sza bály zat leg fon to sabb ele me i nek vi tá ra 
bo csá tá sa

Az elő adás e ré szé ből itt csak azo kat a ré sze ket 
emel jük ki, me lyek pon to sí tá sa vagy is mét lé se a 
ta pasz ta la tok sze rint na gyon is kí vá na tos. E pont-
hoz az anya got fő ként a szak fel ügye le ti lá to ga tá-
sok so rán nyert ta pasz ta la tok ból me rít jük.
A ha gyo má nyos nyil ván tar tá si for mák so rá ban 
pon to sí tot tuk az alap lel tá rak (a gya ra po dá si nap-
ló, a szak- és egyéb lel tár köny vek, a szek rény ka-
tasz ter és a duplumnapló) funk ci ó ját, tar tal mát, 
ki töl té si mód ját. Itt a leg több prob lé ma a szek-
rény ka tasz te ri anyag nem kel lő pon tos sá gú de -
fi ní ci ó já ból fa kad (vö. Fe hér Zol tán és Var ga 
And rás kor re fe rá tu mát). Be ha tó an fog lal koz tunk 
a le író kar to nok kal, a mu ta tó kar ton-rend sze-
rek kel, va la mint a kü lön nyil ván tar tás ok kal. Az 
utób bi ra vo nat ko zó an hi á nyos is me re te ket és 
sok fél re ér tést ér zé kel tünk. Az is ki de rült, hogy 
a szá mos nap ló faj tá ból (le té ti, bí rá la ti nap ló, 
pre pa rá lás ra át vett anya gok nap ló ja, moz ga tá-
si, res ta u rá lá si nap ló), nem min den hol ren del-
kez nek mind egyik kel. Egyes meg nyil vá nu lá sok 
nem ér zé kel ték kel lő kép pen a köl csön vett és 
köl csön adott tár gyak nap ló ja kö zöt ti kü lönb sé-
get. A szá mí tó gé pes nyil ván tar tás nak min den ki 
hí ve, az eredménycentrikus szem lé let és a mi nél 

gyor sabb és a mi nél tel je sebb fel hasz ná lás ra tö-
rek vés len dü le té ben azon ban né hány „bü rok-
ra ti kus nak” vélt elő írás nem érvényesül(t). Ilye-
nek: a bel ső sza bály zat el ké szí té se a nyil ván tar-
tás ke ze lé sé ről, üze mel te té sé ről, biz ton sá gá ról 
és a fe le lős sze mé lyek ről, va la mint a tárgy szó lis-
ta össze ál lí tá sa. De prob lé mák adód tak a szi go-
rú an a lel tár nak meg fe le lő nyil ván tar tás és a ku-
ta tá si cé lo kat szol gá ló adat bá zis kö rül is. Igény-
ként je lent ke zett az ada tok kon ver tál ha tó sá ga, 
kom pa ti bi li tá sa és a di gi tá lis fo tó-nyil ván tar tás-
sal kap cso la tos pa ra mé te rek ki ala kí tá sa. Úgy tű-
nik, nem kap csol ták be kel lő kép pen a tesz te lés-
re ki je lölt Herman Ot tó Mú ze um Ás vány tá rá-
nak szak em be re it a Free soft prog ram ba. Több 
prob lé ma volt ész lel he tő a nyil ván tar tá si esz kö-
zök őr zé se vo nat ko zá sá ban. Hang sú lyoz ni kel-
lett a nyil ván tar tás ok ok irat jel le gét (a szá mí tó gé-
pe sét is), va la mint hogy azo kat adat tár ban kell 
el he lyez ni. Fél re ér té sek vol tak a nyil ván tar tás-
ból va ló tör lés kö rül is (el ide ge ní tés, se lej te zés, 
ezek lel tár köny vi do ku men tá lá sa). A lel tá ro zá si 
„sánc mun ká tól” va ló hú zó do zás ér ző dött a spe-
ci a lis ták ré szé ről, ugyan is őket érin ti el ső sor ban 
a nyil ván tar tást vég ző sze mély ren de le ti elő írá sa 
(szak irá nyú fel ső fo kú vég zett ség és meg bí zás). 
Az át me ne ti ren del ke zé sek kö zül szin te is me ret-
len volt az, hogy az in for ma ti kai szak fel ügye let-
nél je lez ni kell a szá mí tó gé pes nyil ván tar tás ra 
való át té rést, va la mint hogy a Kul tu rá lis Köz löny 
2002. évi 20. szá ma rész le te sen is mer te ti a szá-
mí tó gé pes nyil ván tar tás kö ve tel mé nye it.
Meg elé ge dés sel fo gad ták a kol lé gák, hogy az 
új sza bály zat meg szün tet te a drá ga kö vek, va la-
mint a ne mes fé mek és a be lő lük ké szült la bo ra-
tó riu mi esz kö zök kü lön nyil ván tar tá sát. Eze ket 
a to váb bi ak ban a meg fe le lő szak lel tár könyv ben, 
il let ve fogyóeszközleltárban kell nyil ván tar ta-
ni. Vi szont úgy tűnt, nem volt fe les le ges hang-
sú lyoz ni, hogy a szak lel tár köny vek ről, il let ve a 
kü lön bö ző nap lók ról to vább ra is kö te le ző kü lön 
nyil ván tar tást ve zet ni. Eb ben össze fog la lóan ben-
ne kell len nie a mu ze á lis in téz mény va la mennyi 
osztálya/tára/gyűjteménye min den tí pu sú lel-
 tár köny v é nek és nap ló já nak („lel tár köny vek lel tár-
köny ve”). Itt ki kell emel ni azt az el vet, hogy in-
tézmé nyi egy sé gen ként (osztály/tár/gyűj temény) 
kell ve zet ni min den lel tár köny vet és nap lót.
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Fel ada tok

Leg fon to sabb fel adat a gya ra po dá si nap ló be-
szer zé se (ahol ed dig még nem tör tént meg) és 
kö te le ző ve ze té se. El osz la tan dó az a fé le lem, 
hogy en nek ve ze té se na gyon idő igé nyes. Nem! 
Ugyan is eb be nem ke rül be le a szek rény ka tasz-
te ri, va la mint a mú ze um ba ke rült, de sé rült sé ge 
vagy multiplikátum vol ta mi att úgy ne ve zett elő-
vá lo ga tott anyag. Az egye di leg nyil ván tar tan dó 
nem tö meg anyag rend sze res nap ló zá sa (a hang-
súly a rend sze res sé gen van!) kis idő rá for dí tás sal 
meg old ha tó.
Nél kü löz he tet len az egye di leg nyil ván tar tan dó 
tár gyak le író kar ton ja i nak el ké szí té se. Mi vel ezek 
adat tar tal ma gyűj te mé nyen ként több nyi re más 
és más, ezért cél sze rű, ha az egyes mú ze u mi in-
téz mé nyek sa ját adat rend sze rük sze rint ké szít te-
tik el e kar to no kat. Na gyobb prob lé ma ezen tár-
gyak ké pi meg je le ní té se, ugyan is e té ren nagy a 
le ma ra dás. En nek le dol go zá sa je len tős időt és 
költ sé get je lent. Se gít sé get je lent het e vo nat ko-
zás ban a di gi tá lis áb rá zo lá si mód al kal ma zá sa.
Na gyobb gon dot kell for dí ta nunk a kü lön nyil-
ván tar tás ok (ez a kü lön bö ző nap ló kat fog lal ja 
ma gá ban) ve ze té sé re. E nap lók kö zül több nem 
a mú ze um sa ját anya gá val, hely te len meg ne ve-
zés sze rint „törzs anya gá val”, ha nem ide gen tu-
laj do nú anyag gal fog lal ko zik. Itt je gyez zük meg, 
hogy a törzs anyag, a ren de let sze rint (988. p.) 
„a gyűj te mé nyek be ré geb ben be ke rült, ki de rít he-
tet len, il let ve nem tisz táz ha tó ere de tű da ra bok-
nál hasz nál ha tó”. A kü lön nyil ván tar tás ok te rén 
ve gyes a kép: a nap ló faj ták kö ré nek tel jes meg lé-
té től a hé za go sig, a he lye sen és nap ra ké szen ve-
ze tet től a hi á nyo san ve ze tet tig min den fo ko zat 
meg ta lál ha tó. Ne héz sé get je lent, hogy a ve ze té-
sük re és ada ta ik ra vo nat ko zó elő írá so kat tar tal-
ma zó mu ze á lis in téz mé nyek ügy ren di sza bály za-
tát so kan nem is me rik, sőt el hang zott az is, hogy 
en nek új vál to za ta még meg sem je lent.
A duplumanyag pon to sabb és nap ra kész nyil-
ván tar tá sa (duplumnapló!) le he tő sé get ad a cse-
rék re, ez zel a gyűj te mé nyek gya ra pí tá sá ra, bi zo-
nyos hi á nyok pót lá sá ra. Ér de mes e le he tő ség gel 
bát rab ban él ni!
A szek rény ka tasz te ri nyil ván tar tás ban az össze-
ve tést le he tő vé te vő azo nos szek rény ka tasz te ri 

egy sé ge ket kell hasz nál nunk. Ilyen alap egy ség az 
al sóbb ren dű nö vé nyi anyag ban, al gák nál a mik-
ro szkó pi tárgy le mez, mo hák nál, zuz mók nál a ta-
sak (kap szu la), a ma ga sabb ren dű nö vé nyi anyag-
ban a her bá ri u mi la pok kö te ge (faszcikulus), az 
al sóbb ren dű ge rinc te len (ro va rok stb.) anyag-
ban a ro var do boz, fo lya dé kos ké szít mé nyek-
nél a gyűj te mé nyi üveg (ben ne több fi o lá val), a 
mikropaleontológiai anyag ban a fi o la, Franke-
cella, csi szo lat, elekt ron mik ro szkó pi holder.
Fon tos fel ada tunk az egyes szak te rü le te ken ál ta lá-
no san hasz nál ha tó egy sé ges tárgy szó lis ta össze ál-
lí tá sa a szá mí tó gé pes nyil ván tar tás hoz. E té ren 
a mineralógusok (ás vány ku ta tók) és a mam mo-
ló gusok (em lős ku ta tók) tet ték a leg töb bet, de 
még ne kik is so kat, a töb bi szak mű ve lő i nek pe-
dig igen so kat kell ten ni. Eb ben a ter mé szet tu-
do má nyi és az in for ma ti kai/szá mí tó gé pes szak-
fel ügye let kö zös mun ká ja szük ség sze rű.
Bár sza bály zat nem ren del ke zik ró la, még is fon-
tos fel ada tunk kell le gyen az ori gi ná lis ka ta ló gu-
sok össze ál lí tá sa. Ez zel gyűj te mé nye ink leg ér té-
ke sebb ré szének nyil ván tar tá sát és köz re a dá sát 
vé gez zük el, füg get le nül at tól, hogy egye di leg 
vagy szek rény ka tasz ter ben vet tük azo kat szám-
ba. Egyéb ként ez zel tu do má nyos ér té ke ink jobb 
és tel je sebb ha zai és nem zet kö zi meg is mer te té-
sét is szol gál juk. Az ős lény tan vo na lán (ős nö vé-
nyek, -állatok) már fo lyik ilyen mun ka, s kí vá na-
tos len ne, hogy a töb bi szak te rü let is meg kezd je 
az ez irá nyú mun kát.

Ja vas la tok

A prob lé má kat ta pasz tal va úgy tű nik, él nünk 
kell a ha tá lyos ren de let 2. szá mú mel lék le té ben 
meg adott le he tő ség gel, mi sze rint „A je len mel-
lék let ben kö te le ző en elő ír ta kon túl va la mennyi 
szak mai nyil ván tar tás tar tal maz hat a mu ze á lis in-
téz mény ál tal sa ját ha tás kör ében meg ál la pí tott 
egyéb ada to kat/ro va to kat; az in téz mény hasz-
nál hat egyéb ki egé szí tő (ha gyo má nyos vagy szá-
mí tó gé pes) nyil ván tar tá si rend sze re ket” (Kul tu-
rá lis Köz löny 2002[20]:984).
En nek nyo mán el ső és leg fon to sabb fel ada tunk 
az len ne, hogy min den mu ze á lis in téz mény ké-
szít se el a ha tá lyos ren de let füg ge lé ke ként bel ső 
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hasz ná lat ra sa ját szabálykiegészítését, mely ben 
pon to san rög zí ti az egye di leg, il let ve szek rény-
ka tasz ter ben nyil ván tar tan dó ter mé szet tu do má-
nyi szak anyag kö rét.
Az ed di gi – nem egy sé ges! – gya kor lat alap ján ja-
va sol juk egye di nyil ván tar tás ba ven ni a kö vet ke-
ző szak anya got:
–  a ge rin ces ál la tok kö ré ből a ha lak, a két él tű ek, 

a hül lők ki ké szí tett szá raz, il let ve ned ves pre pa-
rá tu ma it, a ma da rak ki tö mött és bőr be pre pa-
rált pél dá nya it (a fész ke ket, a fu tó ma da rak to já-
sa it?), az em lő sök ki tö mött pél dá nya it, ge  rez-
ná ját, tró fe á it, nagy em lő sök váz ele me it, be le- 
 ért ve az ele fánt agya rat (ele fánt csont);

–  a ge rinc te len ál la tok kö ré ből a for gal mi ér ték-
kel bí ró ko ral lo kat és pu ha tes tű e ket (nagy há zú 
csi gák, kagy lók, nautilusok);

–  a nö vé nyek kö ré ből a tu do mány tör té ne ti ér té kű 
her bá ri u mi la po kat, fa ne mek ré sze it be mu ta tó 
ka zet tá kat („fa köny vek”);

–  az ás vá nyo kat, kő ze te ket, me te o ri to kat, ta  laj-
monolitokat;

–  az ős ma rad vá nyok kö ré ből az ős nö vé nye ket, 
a nagy ge rin ces ős ál lat ok váz ele me it (ko po nya, 
agancs, fog, hosszúcson tok), a ter mé szet já té-
ka i ként (lusus naturae) is mert konkréciókat;

–  az em ber ta ni anyag kö ré ből az em be ri váz ele-
me ket (ko po nya, hosszú- és egyéb cson tok), 
va la mint a mú mi á kat.

To váb bi szem pont le het a nö vé nyek és az ál la-
tok (be le ért ve a fosszi lis fa jo kat is) egye di nyil-
ván tar tás ba vé te lé nél az ori gi na li tás (tí pus pél dá-
nyok), il let ve a tu do mány tör té ne ti ér ték.
A ter mé szet tu do má nyi szak anyag min den, az 
előb bi ek ben nem em lí tett egyéb ré szét a szek-
rény ka tasz te ri nyil ván tar tás ba vé tel re ja va sol juk. 
Ezek fel so ro lá sát itt nem tesszük meg, egy részt 
rend kí vü li vál to za tos sá ga, más részt a szak kö-
rök kel va ló egyez te tés hi á nya mi att. Ami kor a 
szak ma e te kin tet ben tel jes kon szen zus ra jut, 
a szabályzatkiegészítésben e tár gyak kö ré nek 
taxatív meg je lö lés sel kell majd sze re pel nie.
Hang sú lyoz ni kell, hogy e sza bály zat ki egé szí té-
sek csak a fő ha tó ság en ge dé lye után lép het nek 
ha tály ba.

* * *

Ta nács ko zá sunk te ma ti ká já nak össze ál lí tá sa so-
rán az előb bi prob lé mák áll tak a leg szo ro sabb 
kap cso lat ban a nyil ván tar tá si sza bály zat elő írá-
sa i val és gya kor la tá val. A té ma rész le te sebb át-
te kin té se so rán még több olyan kér dés is fel ve-
tő dött, mely kü lön tár gya lást is meg ér de melt. 
Ezek kö zül vá lasz tot tuk ki a kor re fe rá tu mok té-
máit. Egy me gyei gyűj te mény nyil ván tar tási hely-
ze té nek vál to zá sa i ról ké szí tett eset ta nul mány, 
egy egye di leg lel tá ro zott tárgy cso port (ás vá nyok) 
szá mí tó gé pes nyil ván tar tá si prob lé má i nak be-
mu ta tá sa, a mú ze u mi és ter mé szet vé del mi ren-
del ke zé sek ér de kes üt kö zé se (úgy ne ve zett tar tá-
si en ge dély), va la mint az egye di és szek rény ka-
tasz te ri nyil ván tar tás ha tár mezs gyé jén ál ló fa u-
na cso port (pu ha tes tű ek) be so ro lá si prob lé mái 
vol tak a leg in kább köz ér de kű ek. Eze ket ol vas-
hat juk a kö vet ke zők ben Áb ra hám Le ven te, Fe-
hér Bé la, Fűköh Le ven te, va la mint Fe hér Zol-
tán és Var ga And rás pre zen tá ci ó já ban.

Museum Documentation in Natural 

History Collections

Regulations and Practice

Tibor Kecskeméti

The article gives an account of how museum doc-
umentation and registration were and are regulat-
ed in Hungary. Since the early 1800s there have 
been different practices and requirements on 
how to carry them out. From a simple set of rules 
regulations have developed into real laws and ex-
ecutive orders. Currently it is the law of 20/2002 
that is valid in case of museums and their doc-
umentation and inventory practices. The main 
points of the law are highlighted first, then soem 
key issues are pointed out. Some of the recom-
mendations and objectives are emphasised by 
the author, who prepared the talk to serve as a 
starting point for further, more detailed discus-
sions at the 22nd national conference  of natural 
history museologists in August 2004. 
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Tör té ne ti át te kin tés

A mis kol ci Herman Ot tó Mú ze um Ás vány tá ra 
1980-ban ala kult meg. A lel tá ro zás kez det ben csak 
ké zi úton tör tént, azon ban a tár mun ka tár sai már 
ha mar fel is mer ték az elekt ro ni kus nyil ván tar tás-
ban rej lő elő nyö ket, és az 1980-as évek vé gé től 
szá mí tó gé pes nyil ván tar tást is ve zet tek, még pe dig 
a FoxBase ne vű, DOS-ala pú prog ram fel hasz ná lá-
sá val. Ez zel egy idő ben vissza me nő leg a ko ráb bi 
évek lel tár köny ve i nek anya gát is fel vet ték, így az 
egész ás vány tá ri nyil ván tar tás szá mí tó gé pen volt.
1994-ben az tán át tér tünk egy mo der nebb, de még 
min dig DOS-ala pú szoft ver, a DataEase hasz ná-
la tá ra. Je len ta nul mány szer ző je 1995-ben ke rült 
a mú ze um ba, úgy hogy már ez zel a nyil ván tar tá-
si prog ram mal ta lál ko zott elő ször. A DataEase 
nagy elő nye volt, hogy nagy adat bá zis ok is vi-
szony lag kis he lyet igé nyel tek. Pél dá ul az ás vány-
tár több mint ti zen hét ezer té telt szám lá ló gyűj-
te mé nyé nek tel jes adat bá zi sa rá fér két 3,5”-es 
haj lé kony le mez re (flopira). Hát rá nya vi szont – a 
leg több DOS-ala pú prog ram hoz ha son lóan – a 
ne héz kes hasz ná lat, amely a fel hasz ná ló ré szé-
ről né mi szak ér tel met fel té te lez az adat bá zis-ke-
ze lő prog ra mok te rü le tén. Idő köz ben az 1994 
előt ti, FoxBase-ben író dott anya got kon ver tál-
ták, azon ban a szak em be rek va la mi lyen ok nál 
fog va ezt nem tud ták egye sí te ni az újabb adat bá-
zis sal, így két, egy aránt DataEase-alapú „lel tár-
köny vünk” lett.

Az 1990-es évek vé gé től már a mú ze u mok ban 
is kezd tek el ter jed ni a nagy tel je sít mé nyű szá mí-
tó gé pek, il let ve a nagy ter je del mű ada tok ar chi-
vá lá sá ra al kal mas CD-írók. Az adat bá zis-ke ze lő 
szoft ve rek kel kap cso lat ban is új igény me rült 
fel; már nem volt el sőd le ges szem pont a mi nél 
tö mö rebb adat tá ro lás, ha nem egy re in kább fon-
tos sá vált a prog ra mok könnyű ke zel he tő sé ge, 
va la mint az egy re nö vek vő igé nyek – ami lyen pél-
dá ul a ké pek tá ro lá sa – ki elé gí té se. En nek kö vet-
kez té ben egy re több mú ze um, mú ze u mi osz tály 
állt át Win dows-ala pú szoft ve rek al kal ma zá sá ra. 
So kan az igen nép sze rű Mic ro soft Access prog-
ram ban hoz tak lét re sa ját íz lé sük nek meg fe le lő 
nyil ván tar tá si rend szert, míg má sok a pi a con 
ad dig ra már meg je le nő, ki mon dot tan a mú ze u-
mok szá má ra írt szoft ve rek ből vá lo gat hat tak.
Ná lunk, az ás vány tár ban is nagy volt a csá bí tás 
egy hasz nál ha tóbb, na gyobb tu dá sú szoft ver al-
kal ma zá sá ra, de mi 2002 vé gé ig ki tar tot tunk a
DataEase mel lett. En nek az volt az oka, hogy 
már évek óta re bes get ték, hogy a kul tu rá lis kor-
mány zat előbb-utóbb kifejleszt(et) egy mo dern, 
min den igényt ki elé gí tő, a hi va ta los nyil ván tar-
tá si sza bá lyok nak meg fe le lő adat bá zis-ke ze lő 
rend szert, mely ké pes lesz a ko ráb ban be vitt, 
DataEase-alapú ada tok (a leg több mú ze um ezt a 
szoft vert al kal maz ta, ha egy ál ta lán ve ze tett elekt-
ro ni kus nyil ván tar tást) kon ver tá lá sá ra. 2002-ben 
jött el az idő ar ra, hogy az el kép ze lé se ket tet tek 
kö ves sék.

Fe hér Bé la

*  Az írás korreferátum formájában a természettudományos muzeológusok XXII. országos találkozóján 
(2004. augusztus 25–27., Kaposvár) hangzott el.

Egy új elekt ro ni kus nyil ván tar tá si 
rend szer ta pasz ta la tai 

a Herman Ot tó Mú ze um 
Ásványtárában*
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Az új elekt ro ni kus nyil ván tar tá si rend szer 
ta pasz ta la tai az ás vány tár ban

Az új mú ze u mi nyil ván tar tá si szoft ver ki fej lesz-
té sé re a FreeSoft Kft. nyert meg bí zást a kul tu-
rá lis tár cá tól. Né hány mú ze um mun ka tár sát – 
köz tük a mis kol ci Herman Ot tó Mú ze u mét is 
– szakértőként fel kér ték a prog ram el ké szí té sé-
re. Je len ta nul mány szer ző je az ás vány ta ni tárgy-
szó lis ta össze ál lí tá sát vé gez te el.
Ar ra nem vál lal ko zom, hogy ezt az új nyil ván tar-
tá si szoft vert be mu tas sam, mi vel so kan van nak, 
akik ná lam job ban ér te nek hoz zá. Csu pán né-
hány ta pasz ta la to mat sze ret ném meg osz ta ni az 
ol va sók kal. 
 A prog ram ne ve „Mú ze u mi nyil ván tar tá si rend-
szer”, rö vi den MNYR. Va ló já ban ez nemcsak a 
lel tár köny vet he lyet te sí ti, ha nem a kö vet ke ző 
mú ze u mi alap nyil ván tar tás ok ke ze lé sét is biz to-
sít ja:
–  gya ra po dá si nap ló a mú ze um ba ke rült mu ze á-

lis ja vak nyil ván tar tás ára a lel tá ro zást meg elő-
ző en,

–  szak lel tár könyv,
–  szek rény ka tasz ter és
–  duplumnapló.

A tár gyak moz ga tá sá val kap cso la tos kü lön nyil-
ván tar tá sok:
– le té ti nap ló,
– köl csön vett tár gyak nap ló ja,
– bí rá la ti nap ló a szak mai vé le mé nye zés re, vizs-

gá lat ra, bí rá lat ra át vett tár gyak ról,
– res ta u rá lás ra át vett anya gok nap ló ja,
– moz ga tá si nap ló a mú ze um gyűj te mé nye i ből, 

il let ve a bir to ká ban lé vő egyéb anyag ból ide ig le-
ne sen ki ke rült tár gyak ról, in téz mé nyen be lül,

– in téz mé nyen kí vül re köl csön adott tár gyak nap-
ló ja és

– res ta u rá lá si nap ló.

Fel épí té se gyűj te mény tí pu son ként más és más, 
de a ter mé szet tu do má nyo kat – ha son ló an a ha-
gyo má nyos ké zi lel tár könyv höz – nem vá lasz-
tot ták szét tu do mány te rü le ten ként. En nek az a 
hát rá nya, hogy a prog ram szá mos olyan be vi-
te li me zőt tar tal maz, ame lyet ás vány gyűj te mé-
nyek ese té ben nem szo kás ki töl te ni. Ezek: faj, 

kor, geo ló gi ai ré teg, élet kor, ivar. Mi vel az előbb 
fel so rolt me zők nem kö te le ző en ki töl ten dők, 
ezért prob lé mát nem je len te nek, csu pán za va ró 
a je len lét ük. A szoft ver elő nye azon ban, hogy 
sa ját be vi te li me ző ket is lét re hoz ha tunk, így a 
sa ját igé nye ink nek meg fe le lő en tud juk mó do sí-
ta ni az adat bá zis szer ke ze tét.
Az MNYR nagy elő nye, hogy bi zo nyos be vi te li 
me zők tárgy szó lis tá ról töl ten dők ki, így el ke rül-
he tők a gé pe lé si hi bák, ez ál tal a ké sőb bi ke re sé-
sek is si ke re sek lesz nek. Itt azon ban egy prob lé-
má ról is ér de mes szót ej te ni. A „meg ne ve zés” 
me ző be saj nos csak egy név ír ha tó be. Ez azért 
baj, mert bi zo nyos da ra bok több fé le ás ványt is 
tar tal maz hat nak, ame lyek mind egyi két fel sze-
ret nénk ven ni a meg ne ve zé sek kö zé. Saj nos ezt 
csak a sza bad szö ve ges be vi te li me ző be te het jük 
meg, amit vi szont már nem tárgy szó lis tá ról töl-
tünk ki, s így a gé pe lé si hi bá kat nem le het ki kü-
szö böl ni.
A lel tár könyv ben le he tő ség van ret ros pek tív 
adat fel vé tel re is. Itt a nor mál lel tár könyv höz ké-
pest szá mos en ged ményt ka punk. Ezek rész le te-
zé sé re most nem tér nék ki. Az ás vány tár 2003-
as lel tá ri anya gát ezen adat bá zis ban rög zí tet te. 
Egy nagy prob lé ma itt is ki de rült: a ret ros pek-
tív adat bá zis hoz nem le het meg fe le lő en fo tó-
anya got csa tol ni, mi vel a csa tolt fo tók ugyan azt 
a ne vet kap ják, s így az utol só nak be vitt fo tó 
min dig fe lül ír ja a ko ráb bi csa to lá so kat. Ilyen és 
ha son ló hi bák még fel-fel buk kan nak a rend szer-
ben, amit a fej lesz tő cég fo lya ma to san ki ja vít, így 
egy re újabb és újabb ver zió szá mú fris sí té sek je-
len nek meg. Azt re mél jük, hogy a jö vő év el-
ső fe lé ben már vég le ges nek te kint he tő prog ra-
munk lesz. Eh hez per sze az kell, hogy a kol lé gák 
in ten zí ven hasz nál ják az MNYR-t, hogy a még 
meg bú vó ap ró hi bák is elő buk kan ja nak.
Ma gá nak a lel tá ro zás me ne té nek is a szoft ver-
hez kell iga zod nia. Míg ré geb ben a lel tá ro zás 
fo lya ma ta az zal kez dő dött, hogy az egyes da ra-
bo kat lel tá ri szám mal lát tuk el, majd kö vet ke-
zett a lel tár könyv ki töl té se, ad dig most a szá-
mí tó gé pes lel tá ro zás sal kell kez de ni a mun kát, 
hi szen az egyes tár gyak nak az MNYR ad lel tá ri 
szá mot, s csak ez után le het a da ra bo kat a lel tá ri 
szám mal meg je löl ni, majd a ké zi lel tá ro zást el vé-
gez ni. Ez ala po san fel for gat ta az ed di gi mun ka-
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fo lya ma tot, egy kis idő kel lett ah hoz, hogy hoz-
zá szok junk, de most már gör dü lé ke nyen megy 
min den. Ez zel a mód szer rel ki kü szö böl he tő az, 
hogy két té tel ugyan azt a lel tá ri szá mot kap ja, 
il let ve az is, hogy egy lel tá ri szám ki ma rad jon. 
(Meg kell je gyez nünk, hogy ilyen ná lunk ko ráb-
ban sem for dult elő.)
A Herman Ot tó Mú ze um Ás vány tá ra te hát 2003-
ig vissza me nő leg hasz nál ja ezt az új nyil ván tar tá-
si rend szert. A 2003-as lel tá ri anya got ret ros pek-
tív adat ként rög zí tet tük, míg a 2004-es té te lek 
már a nor mál lel tár könyv be ke rül nek be. 
Iga zá ból még csak most is mer ke dünk a szoft ver-
rel, ki csit még ide gen ke dünk tő le, de az már is biz-
tos, hogy sok kal hasz nál ha tóbb lesz, mint a ko-
ráb bi ak. Né hány hi bá ja még csak most buk kan 
elő, re mél he tő leg eze ket a kö zel jö vő ben ki ja vít-
ják. Ab ban is bí zunk, hogy a ko ráb bi, DataEase-
alapú adat bá zi sa ink át vi he tők lesz nek eb be az új 
rend szer be.

Findings of Using a New Electronic 

Recording and Documentation System 

in the Mineral Collection of the Ottó 

Herman Museum

Béla Fehér

The Mineral Collection of the Ottó Herman 
Museum of Miskolc was established in 1980. 
At the beginning all documentation was done 
manually, then in the late 1980s a new, compu-
terised system was introduced. Until the end of 
the 1990s museums used DOS-based databases 
for storing their inventory, which was advanta-
geous on one hand the databases needed little 
storage capacity, on the other hand these pro-
grams were not very easy to use. Widows-based 
and specifically developed museum softwares 
made it possible to fulfill special needs, they 
were more user-friendly and hardware facilities 
became much more diverse and efficient. The 
Ministry of Culture had a special database-soft-
ware designed, which is modern, fulfills any 
specific needs, meets relevant documentation 
requirements and it is able to convert data from 
previously used databases. Several Hungarian 

museum professionals took part in the pilot-
ing programme and in the article the author 
discusses some of their findings in using the 
new software at the Mineral Collection. The 
new Museum Documentation System enables 
museums to keep their records of their stock. 
The application of the database programme re-
quires the modification of the stock-taking and 
recording practice but museums are looking 
forward to a new system that they can use in 
their daily activities more efficiently.
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Áb ra hám Le ven te

A ter mé szet tu do má nyos mu ze o ló gu sok idei ka-
pos vá ri konferenciáján* el hang zott elő adá som 
cél ki tű zé se ként az aláb bi a kat je löl tem meg:
– az elő adás mu tas sa be rö vi den a So mogy Me -

gyei Mú ze um ter mé szet tu do má nyi osz tá lyá nak 
szak nyil ván tar tá si tör té ne tét;

– a kon fe ren cia részt ve vői is mer jék meg a he lyi 
nyil ván tar tá si ta pasz ta la to kat;

– az elő adás fog lal ja össze azo kat a vi dé ki, el ső-
sor ban me gyei szer ve zet ben dol go zó, ter mé-
szet tu do má nyos muzeológusi ta pasz ta la to kat, 
ame lyek a mú ze u mi nyil ván tar tá si ren de let mó - 
do sí tá sá hoz ja vas lat ként szol gál nak.

A So mogy Me gyei Mú ze um ter mé szet tu do má-
nyi osz tá lyá nak tör té ne te, mint sok más ha son-
ló hely ze tű me gyei mú ze u mi in téz mény ben lé-
vő szak ági gyűj te mé nyé, a mú ze u mi nyil ván tar-
tások szem pont já ból kor szak ok ra ta gol ha tó.
A he lyi ter mé szet tu do má nyi gyűj te mény ben az 
el ső nyil ván tar tott tár gyak a két vi lág há bo rú kö-
zöt ti idő szak ból szár maz nak. Ám bár az ek kor be-
gyűj tött vagy a mú ze um nak aján dé ko zott tár gyak 
a má so dik vi lág há bo rú kul tu rá lis kin cse ink ben 
okozott pusz tí tá sát nem él ték túl, de az eb ből a 
kor szak ból szár ma zó lel tár könyv és né hány le író-
kar ton – mint a gyűj te mény egyet len hi te les, ma 
már tu do mány tör té ne ti for rá sa – fenn ma radt.
Át te kint ve az egy ko ri nyil ván tar tá si gya kor la-
tot meg ál la pít hat juk, hogy er re a kor szak ra az 
egye di leg lel tá ro zan dó tár gyak ról ké szült, töb-
bé-ke vés bé jól de ter mi nált szak nyil ván tar tás 
volt a jel lem ző. Ek kor egy nyolc ro va tos lel tár-
köny vet és egy olyan le író kar tont hasz nál tak, 
ame lyen a tárgy áb rá zo lá sát (ge rin ces ál la tok 

*  Az írás korreferátum formájában a természettudományos muzeológusok XXII. országos találkozóján 
(2004. augusztus 25–27., Kaposvár) hangzott el.

pre pa rá tu mai, ás vá nyok) szin te mű vé szi mó don 
ki vi te le zett sza bad ké zi rajz zal vé gez ték el. Az ek-
kor még csu pán né hány főt fog lal koz ta tó mú ze-
um ban ter mé szet tu do má nyos szak mu ze o ló gus 
nem dol go zott. Azon ban a vi lág há bo rút meg elő-
ző idő ben Ka pos vá rott na gyon élénk ama tőr 
ter mé szet tu do má nyi fel tá rás folyt, a he lyi gyűj-
tők a vá rost or szág szer te is mert lep ké sze ti cent-
rum má tet ték. Igen ér té kes szek rény ka tasz te ri 
gyűj te mé nye ik egy ré sze szin tén el pusz tult, vagy 
jobb eset ben más mú ze um anya gát gya ra pít ja, 
pél dául Pa zsiczky-gyűj te mény (Ma gyar Ter mé-
szet tu do má nyi Mú ze um, Bu da pest).
A vi lág há bo rú után egy új tár sa dal mi rend szer 
ki épí té se a mú ze u mi ügy fej lő dé sé ben és a tár-
sa da lom szem lé le té ben is vál to zást ho zott. Az 
1949. évi 13. szá mú tör vény ere jű ren de let tük-
rö zi az ak ko ri kul túr po li ti kai irány el ve ket. A ter-
mé szet tu do má nyos gyűj te mé nyek az ide o ló gi ai 
meg íté lés től ke vés bé függ tek, így a tár sa dal mi 
rend szer vál tás a szak gyűj te mé nyi anyag há bo rú 
utá ni gyűj tő kö ré re és nyil ván tar tás ára nem volt 
ha tás sal.
Az öt ve nes évek kul túr po li ti ká ja ré vén a ter mé-
szet tu do má nyi gyűj te mé nyek sze mé lyi ál lo má-
nya a vi dé ki (me gyei) mú ze u mok ban meg erő sö-
dött, pél dá ul Szom bat he lyen, Pé csett és Ka pos-
vá rott is. 1952-től 1960-ig a még min dig csak 
né hány főt fog lal koz ta tó mú ze um ban szak mu-
ze o ló gus ként dr. Marián Mik lóst al kal maz ták. 
Ek kor a gyűj te mé nyi anyag mennyi sé ge nagy-
ság ren dek kel megnövekedett, ami pre cíz nyil-
ván tar tást kö ve telt meg, azon ban az itt őr zött 
anya gok zö me to vább ra is egye di leg lel tá ro zott 
tárgy (ti zen egy ro va tos lel tár könyv) volt.

A szak nyil ván tar tás he lyi 
ta pasz ta la tai (eset ta nul mány)*
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Ka pos vá rott ezt kö ve tő en a gyűj te mény és a 
szak nyil ván tar tás fej lő dé se az or szá gos ten den-
ci ák tól el té rő, egye di sa já tos sá go kat mu ta tott. 
Hi szen dr. Marián Mik lós nak a Mó ra Fe renc 
Mú  ze um ba (Sze ged) tör tént tá vo zá sa után itt 
nem al kal maz tak szak mu ze o ló gust, s a ko ráb bi 
évek ben be gyűj tött anyag ál lag meg óvás hi á nyá-
ban meg sem mi sült, vagy va la me lyik is ko la bi o-
ló gi ai szer tá rát gya ra pí tot ta.
Po zi tív vál to zás csak az 1980-as évek ele jén tör-
tént, ami kor szak mu ze o ló gus is mé telt al kal ma-
zá sá val új ra el in dult a ter mé sze ti ér té kek ben oly 
gaz dag me gyé ben a feltárómunka, a gyűj te mény-
gya ra pí tás és a szak nyil ván tar tás. Eb ben a kor-
szak ban a gyűj te mé nyek erő tel je sen dif fe ren ci á-
lód tak. Ek kor jött lét re több szek rény ka tasz te ri 
gyűj te mény: her bá ri um (faszcikulus), al ko ho los 
gyűj te mény (fi o la), mész vá zas ál la tok gyűj te mé-
nye (té tel), en to mo ló gi ai gyűj te mé nyek (kon té-
ne res tá ro lás) az egye di leg lel tá ro zan dó gyűj-
 te mé nyi egy sé gek mel lett (fo tó tár, adat tár, ge-
rin ces ál la tok gyűj te mé nye, föld-, ős lény-, kő zet- 
és ás vány gyűj te mé nyek). A nyil ván tar tást ma ga-
san kva li fi kált szak mu ze o ló gu sok, pre pa rá to rok 
és gyűj te mény ke ze lő lát ják el. A szek rény ka tasz-
te ri és egye di leg nyil ván tar tott tár gyak anya gát 
A mű ve lő dé si mi nisz ter 53/1966 (MK. 14.) szá-
mú uta sí tá sa a mú ze u mok nyil ván tar tá si sza bály-
za tá ról cí mű jog sza bály alap ján lel tá roz ták. A 
szak nyil ván tar tást ti zen négy ro va tos lel tár könyv-
ben, le író kar to no kon és szek rény ka tasz te ri la-
po kon vé gez ték, amit gya ra po dá si nap lók egé-
szí tet tek ki.
A kö zel nyolc van év nyil ván tar tá si gya kor la ta mú-
ze u munk tör té ne té ben azt mu tat ja, hogy a lel tá-
ro zás ez idő alatt szin te alig vál to zott. A tech ni-
ka fej lő dé sé vel a le író kar to no kat, a sza bad ké zi 
raj zo kat a fe ke te-fe hér, majd a szí nes fo tók vál-
tot ták fel.
A ter mé szet tu do má nyos mú ze u mi nyil ván tar tás-
ban az iga zán je len tős elő re lé pést a sze mé lyi 
szá mí tó gé pek el ter je dé se hoz ta. A szá mí tó gé-
pes prog ra mok kal vég zett mun ka szi go rú lo gi-
ka sze rint ab szo lút pon tos sá got igé nyel. En nek 
a ki hí vás nak a nyil ván tar tás ok szem pont já ból a 
ter mé szet tu do má nyos fel dol go zás már jó val a 
szá mí tó gép fel ta lá lá sa előtt ele get tett, ami kor 
1758-ben Lin né a ter mé szet sok szí nű sé gét lo gi-

kai ala pok ra épü lő rend sze ré vel meg pró bál ta 
osz tá lyoz ni, és a ter mé sze ti tár gyak meg ne ve zé-
sé re be ve zet te a binominális nó men kla tú rát, il-
let ve a faj fo gal mát, hisz a szak nyil ván tar tás ok 
tu do má nyos alap ja a pon tos iden ti fi ká ció.
Szak mai osz tá lyun kon az el ső sze mé lyi szá mí tó-
gép be szer zé se (1989) óta a fi a tal mun ka tár sak 
sze mé lyes ér dek lő dé se ez iránt elő se gí tet te a 
szak nyil ván tar tás ok elekt ro ni kus for má ban tör-
té nő tá ro lá sát; a fel dol go zó mun ka kez de ti fá zi-
sá ban azon ban rá kel lett jön nünk ar ra, hogy a 
jog sza bály ban elő írt nyil ván tar tást és a ku ta tá si 
cé lú adat bá zis-épí tést éle sen kü lön kell vá lasz ta-
nunk a két fel adat cso port el sőd le ges cél kitű zé sei 
miatt.
A mú ze u mok szá mí tó gé pes lel tá ro zá si rend sze-
ré nek meg kell fe lel nie a jog sza bály ban rög zí tett 
fel té te lek nek, ugyan ak kor a le he tő leg egy sze-
rűbb nek, leg át lát ha tóbb nak, könnyen ke zel he-
tő nek kell len nie, hogy a szak mu ze o ló gu so kon 
kí vül az adat rög zí tők is könnyen hasz nál has-
sák. Mind emel lett a szá mí tó gé pes nyil ván tar tá-
si rend szer alap kö ve tel mé nye az ada tok kon ver-
tál ha tó sá ga.
A ku ta tá si cé lú muzeológiai adat bá zis ok tól csak 
a kor lát lan szá mú re lá ci ós kap cso lat bő ví tést és 
a kon ver tál ha tó sá got kí ván juk meg. A jó ku ta tá-
si cé lú és a szak nyil ván tar tá si adat bá zis ok re lá-
ci ós kap cso la tok kal egy más sal össze köt he tők.
Rög zí tett adat szer ke ze tük táb lá za tos el ren de zést 
mu tat, s az adat bá zis ok hoz törzs adat tá rak kap-
cso lód nak.
A mú ze u mi szak ágak kö zött kü lö nö sen a ré gé-
sze ti és a ter mé szet tu do má nyi muzeológia igény-
li a pon tos geo grá fi ai hely meg ha tá ro zást. A mai
tech ni kai fel té te lek mel lett már el ér he tők a GPS 
(mű hol das hely meg ha tá ro zó) ké szü lé kek is, sőt 
a di gi tá lis tér ké pek és georeferált adat bá zis ok 
hasz ná la ta meg old hat ja a le lő he lyek pon tat lan-
sá gá ból adó dó, év ti ze de ken át je lent ke ző prob-
lé má kat.
Ugyan ak kor az elekt ro ni kus nyil ván tar tás kí nál-
ta bő sé ges vá lasz ték kal és sok szí nű ség gel a vi-
dé ki ter mé szet tu do má nyos mú ze u mi gyűj te mé-
nyek nyil ván tar tá sa csak rit kán élt. En nek oka it 
el ső sor ban az in téz mé nyek anya gi kon dí ci ó i nak 
gyen ge sé gé ben lá tom. Nem elég meg vá sá rol ni
vagy el nyer ni pá lyá za to kon a drá ga hard ver- és



Múzeumi Közlemények 88

A
k
t
u
á
l
i
s

szoft ver esz kö zö ket, ami kor szin te min den in-
téz mény nél hi ány zik a ma ga san kva li fi kált dip-
lo más szá mí tás tech ni kus vagy a szak nyil ván-
 tar tá sok szem pont já ból ugyan olyan fon tos adat-
rög zí tő, gyűj te mény ke ze lő is.
A ter mé szet tu do má nyos muzeológia szak nyil-
ván tar tá sai na gyon sok szor ko moly tár sa dal mi 
igényt elé gí te nek ki az zal, hogy a te rü let fej lesz-
té si és kör nye zet-, va la mint ter mé szet vé del mi 
ter vek hez ada to kat szol gál tat nak a he lyi ön kor-
mány zat ok szá má ra, ezért szá mí tás tech ni kai rend-
sze re ink nek kom pa ti bi lis nek kell len ni ük ilyen 
irány ban is.
A je len leg ér vény ben lé vő, a mú ze u mi in téz mé-
nyek nyil ván tar tá si sza bá lya i ról szó ló, a nem ze ti 
kul tu rá lis örök ség mi nisz te ré nek 20/2002. (X. 
4.) NKÖM-rendelete egy elő re a ha zai ta pasz ta-
la tok hi á nyá ban na gyon bá tor ta la nul sza bá lyoz-
za a szá mí tó gé pes nyil ván tar tást.
A több éves gya kor lat ból ki in dul va gyen ge sé gei 
kö zött em lít het jük, hogy
– nem sza bá lyoz za a kom pa ti bi li tást és kon ver-

tál ha tó sá got;
– a szá mí tó gé pes nyil ván tar tást nem te szi egy 

meg adott ha tár idő után kö te le ző en be ve ze ten-
dő vé;

– nem rög zí ti a di gi tá lis fo tó nyil ván tar tás sal kap-
 cso la tos pa ra mé te rek sza bá lya it, pe dig ma már 
a mú ze u mi fo tók egy re na gyobb há nya da ez zel 
a tech ni ká val ké szül;

– nem ír ja elő a tech ni kai fej lő dés ből adó dó és 
már könnyen el ér he tő GPS-készülékek hasz ná-
la tát a hely meg ha tá ro zás ok nál;

– nem él az egy sé ge sí tés le he tő sé gé vel, és törzs-
adat tá rak ké szí té sét sem em lí ti meg.

Elő re mu ta tó szán dé ka egy egy sé ges kö ve tel mény-
rend szer re épü lő szisz té ma ki ala kí tá sa (kö te le -
ző en nyil ván tar tan dó ro va tok kal), amely ben akk-
re di tált prog ra mok hasz ná la tá ra kö te le zi azo kat, 
akik a szá mí tó gé pes nyil ván tar tást vá laszt ják lel-
tá ro zás cél já ból.
Nap ja ink ban az élet min den te rü le tét át szö vő 
szá mí tás tech ni ka fej lő dé se a ter mé szet tu do má -
nyok ese té ben a leg gyor sabb. A mú ze u mi szak-
nyil ván tar tás ok nak lé pést kell tar ta ni uk és él niük 
kell az e szak te rü let kí nál ta le he tő sé gek kel, ki hí-
vá sok kal. Ki csit ki te kint ve a nagy vi lág ba lát juk, 

hogy gyor san ter jed nek a PDF (full text) ál lo má-
nyú anya gok a vi lág há lón. Szám ta lan sze mé lyes 
meg ke re sést ka punk Eu ró pá ból és a vi lág más 
or szá ga i ból gyűj te mé nye ink ben őr zött in for má-
ci ók köz zé té te lé re nem zet kö zi adat bá zis ok ban 
(NeuroWeb, metaadatbázisokban). Szük sé ges-
nek érez zük, hogy a ha zai in for má ci ós rend sze-
rek nek meg fe lel jünk, és kom pa ti bi li sek le gyünk 
a ter mé szet tu do má nyos muzeológiai te vé keny-
sé get tel je sen át szö vő te rü let fej lesz té si és ter mé-
szet vé del mi in for má ci ós rend sze rek kel (TIR, 
ArcMap georeferált adat bá zis).
Fel gyor sult vi lá gun kat a mu ze á lis in téz mé nyek 
nyil ván tar tá sa i ról szó ló jo gi sza bá lyok nak meg-
újult tar ta lom mal, gya ko ribb mó do sí tá sok kal kell 
kö vet ni ük.

Specific Registration and the Findings of 

its local Application – A Case Study

Levente Ábrahám

This presentation was held at the national 
conference of natural history museologists in 
Kaposvár, 2004, trying to outline the history 
of specific registration at the Natural History 
Collection of the Somogy County Museum, 
sharing some of the local experience and sum-
ming up the findings and ideas of some other 
similar county-level institutions, that could help 
improving and modifying the current laws on 
museum documentations. First, the main peri-
ods are described beside soem of their charac-
teristics. An important factor has been the in-
volvement of trained museum professionals in 
the field, which is a prerequisite for high-qual-
ity research, acquisitions and specific invento-
rying. With the improvement of technology in-
ventories have become more and more precise 
and detailed and the use of computers have 
given a new perspective in sharing, processing 
and utilising information from the database. 
Unfortunately there have been limitations-fi-
nancial, personnel, and also legal matters and 
the recommendations have tackled these prob-
lems as well.  
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A mú ze u mi nyil ván tar tá si 
sza bály zat a ter mé szet vé del mi 

jog sza bály ok tük ré ben*

Az utób bi idő ben a ter mé szet tu do má nyi gyűj te-
mé nyek ke ze lői egy re gyak rab ban szem be sül nek a 
mú ze u mi nyil ván tar tá si jog sza bály ban (20/2002. 
[X. 4.] szá mú NKÖM-rendelet) meg fo gal ma zot-
tak és a ter mé szet vé del mé ről szó ló (1996. évi 
LIII.) tör vény 44. § 4. be kez dé se alap ján ki adott 
8/1988 (I. 23.) szá mú kor mány ren de let ben meg-
fo gal ma zott kö te le zett sé gek disz har mó ni á já val.
Néz zük, mi rej lik a fen ti ek ben fel so rolt pa ra gra-
fu sok mö gött!
A NKÖM-rendeletben az aláb bi meg fo gal ma zá-
so kat ta lál juk:
5. § (1) A mu ze á lis in téz mény a sa ját gyűj te mé-
nye i ben őr zött, tu do má nyo san már meg ha tá ro-
zott kul tu rá lis ja va kat – a 6. §-ban le ír tak ki vé-
te lé vel – a gyűj te mé nyek nek meg fe le lő, aláb bi 
szak lel tár köny vek ben tart ja nyil ván:
a) 1. szá mú szak lel tár könyv: a ter mé szet tu do má-
nyi ás vány-, nö vény-, ál lat- és kö vü let anyag nyil-
ván tar tás ára.
6. § (1) A mu ze á lis in téz mény sa ját gyűj te mé nye i-
ben őr zött, muzeológiai szem pont ból egye di leg 
nem ke zel he tő, il let ve egye di ér té ket kü lön-kü-
lön nem kép vi se lő kul tu rá lis ja va kat – tu do má-
nyos meg ha tá ro zá suk után – szek rény ka tasz ter-
ben le het nyil ván tar ta ni.
A fen ti pa ra gra fu sok ban meg fo gal ma zot tak 
megfe lel nek a ko ráb bi évek gya kor la tá nak, ezért 
a mú ze um nyil ván tar tá si gya kor la tán nem kel le-
ne vál toz tat ni, azon ban a ter mé szet vé de lem tárgy-
kör ében meg je lent tör vény, il let ve kor mány ren-
de let vo nat ko zó pa ra gra fu sai tel je sen új kö te le-
zett sé ge ket ír nak elő:

Fűköh Le ven te

Rész let a Ren de let a vé dett ál lat faj ok 
vé del mé re, tar tá sá ra, be mu ta tá sá ra 
és hasz no sí tá sá ra vo nat ko zó rész le tes 
sza bá lyok ról cí mű jog anyag ból

„1. § (1) ren de let ha tá lya ki ter jed a vé dett és fo-
ko zot tan vé dett ál lat faj ok ra, al fa ja ik ra és vál to-
za ta ik ra (a to váb bi ak ban együtt: ál lat faj ok), va la-
mint azok va la mennyi élő és élet te len egye dé re, 
fej lő dé si alak já ra, sza ka szá ra és szár ma zé ká ra (a 
to váb bi ak ban együtt: egyed), va la mint azon ter-
mé sze tes sze mé lyek re és köz hasz nú szer ve ze tek-
re, és más jo gi sze mé lyek re, ame lyek a vé dett és 
fo ko zot tan vé dett ál lat faj ok egye dét tart ják, be-
mu tat ják, il let ve hasz no sít ják.”
Az ér tel me ző ren del ke zé sek ben (2. §) az aláb bi-
a kat ol vas hat juk:
„(b) tar tás: a vé dett vagy fo ko zot tan vé dett ál lat-
faj egye dé nek bir tok lá sa” – ese tünk ben ezt a mú-
ze u mi gyűj te mény je le ní ti meg, mi vel az 1. §-ban 
sze rep lő szár ma zék, a ren de let sze rint „(d) szár-
ma zék: a vé dett, vagy fo ko zot tan vé dett ál lat faj 
élet te len egye de, pre pa rá tu ma, to váb bá az élet-
te len egyed azo no sít ha tó ré sze”.
Mi vel a jog sza bály sze rint a tar tá si en ge dé lyek ki-
adá sá ban a te rü le ti leg il le té kes ter mé szet vé del-
mi ha tó sá gok, ese tünk ben a Nem ze ti Par kok 
il le té ke sek, ez azt je len ti, hogy a ter mé szet vé de-
lem nek jo ga van el dön te ni, hogy hoz zá já rul-e az 
adott pre pa rá tum mú ze u mi gyűj te mény ben tör-
té nő el he lye zé sé hez. A tar tá si en ge dé lyek ki adá-
sa egye dek re vo nat ko zik, s itt az el ső el lent mon-
dás. Míg mú ze u mi nyil ván tar tá si ren de let ál tal 

*  Az írás korreferátum formájában a természettudományos muzeológusok XXII. országos találkozóján 
(2004. augusztus 25–27., Kaposvár) hangzott el.
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egye di nyil ván tar tás ra kö te le zett tár gyak ese té-
ben el vi leg meg old ha tó, bár igen je len tős ad mi-
niszt rá ci ós mun kát igé nyel ne az en ge dé lyek ké-
ré se, ad dig a szek rény ka tasz te ri anya gok nál ez 
gya kor la ti lag meg old ha tat lan.
Az is el gon dol kod ta tó, hogy míg a mú ze u mok-
ban csak olyan, szak irá nyú fel ső fo kú vég zett ség-
gel ren del ke ző szak em ber ve zet he ti a nyil ván tar-
tást, aki nek az in téz mény ve ze tő jé től er re fel ha-
tal ma zá sa van, ad dig a tar tá si el já rá sok ki adá sa 
so rán a ter mé szet vé de lem szak em be re az adott 
tár gyat sa ját ke zű leg kell hogy az en ge dé lye zést 
el lá tó pe csé tes jeggyel el lás sa. A tárgy ról a ter-
mé szet vé del mi nyil ván tar tás szá má ra fény kép fel-
vé tel ké szül a ké sőb bi azo no sít ha tó ság hoz.
Az el já rás so rán a mú ze um ré szé ről több, a ter-
mé szet vé del mi jog sza bály ban sze rep lő el vá rás 
nem vagy csak fo lya ma tos utánkövetéssel va ló-
sít ha tó meg.
– A be gyűj tést kö ve tő en a gya ra po dá si nap ló ba 

ke rü lő tárgy ra már tar tá si en ge délyt kell kér ni, 
ho lott ak kor még nem biz tos a tárgy tu do má-
nyos iden ti fi ká lá sa, hi szen több nyi re a pre pa-
rá lást kö ve tő en tör té nik meg a ha tá ro zás és a 
gyűj te mé nyi be so ro lás.

– Amennyi ben a pre pa rá lás hely szí ne és a gyűj te-
mény nem egy he lyen van, a tar tá si en ge dély 
nél kü li ál lat a jog sza bály sze rint nem szál lít ha -
tó, mert ez jog sza bály ba üt kö zik.

– A gya ra po dá si nap ló ban sze rep lő tárgy ese té-
ben ké sőbb szü le tik dön tés, hogy az adott ál lat 
te te mé ből mi lyen tí pu sú pre pa rá tum ké szül. 
Ha pél dá ul bőr- és csont pre pa rá tum is ké szül, 
ar ra kü lön kell en ge délyt kér ni. Ez egy ma dár-
te tem ese té ben már is há rom hi va ta los meg ke-
re sést, há rom ha tó sá gi ha tá ro za tot je lent.

Bo nyo lul tabb a hely zet, amennyi ben szek rény-
ka tasz te ri anyag ról van szó.
– A szek rény ka tasz tert a mú ze u mok ak kor hasz-

nál ják, ha „a tárgy muzeológiai szem pont ból 
egye di leg nem ke zel he tő” – fo gal maz a ren de-
let. Vi szont a ter mé szet vé del mi szem pont ok
sze rint e ren de let tel el len té te sen, egye di leg 
kell nyil ván tar ta ni a vé dett fa jo kat. A gon dok 
ek kor kez dőd nek, hi szen míg az egye di leg 
nyil ván tar tott tár gyak ese té ben a tar tá si en ge-
déllyel ren del ke ző egye dek je lö lé sét az ál la ton 

el le het he lyez ni, ad dig itt er re nincs le he tő-
ség. A mú zeu munk ban tör tént gya kor lat sze-
rint eb ben az eset ben a vé dett fajt tar tal ma zó 
ro var do bozt pe csé tel ték le, ami – ha ko mo-
lyan vesszük az elő írá so kat – a ha tó ság hoz zá já-
ru lá sa nél kül nem bont ha tó fel. Ez a mú ze u mi 
szak mai mun ka szem pont já ból ab szurd hely ze-
tet ered mé nyez, hi szen az ugye könnyen be lát-
ha tó, hogy ar ra nincs mód, hogy a kér dé ses 
egye de ket kü lön tá ro ló egy ség ben he lyez zük 
el, mert ak kor fel bo rul na a ter mé sze tes rend-
szer.

– Ha son ló gon do kat okoz a fi o lák ban mint tá ro-
ló egy sé gek ben el he lye zett anyag, mert itt sem 
old ha tó meg a tár gyak egye di je lö lé se, sőt az 
al ko ho los gyűj te mé nyek ese té ben még a fi o-
lák je lö lé se sem.

– Vé ge ze tül még egy ab szur dum ra hív nám fel a 
fi gyel met. Ro va rok ese té ben nem rit ka, hogy 
a pon tos ta xo nó mi ai vizs gá la tok ér de ké ben 
szük sé ges az ivar szerv ki vé te le s kü lön pre pa-
rá lá sa. Eb ben az eset ben csak a ter mé szet vé-
del mi ha tó ság hoz zá já ru lá sá val vé gez he tő el 
a vizs gá lat, hi szen újabb pre pa rá tum ké szül, 
mi vel az ivar szerv-pre pa rá tum „az élet te len 
egyed azo no sít ha tó ré sze”, ar ra új fent tar tá si 
en ge délyt kell kérni.

Mint a fen ti pél dák ból is lát ha tó, a ter mé szet-
vé del mi jog sza bály olyan új nyil ván tar tá si kö-
te le zett sé get ró a mú ze u mi gyűj te mé nyek re, 
me lyek re a ter mé szet tu do má nyi anya got őr ző 
in téz mé nyek nin cse nek és nem is le het nek fel-
ké szül ve. Túl azon, hogy a meg nö ve ke dő ad mi-
niszt rá ci ós te vé keny ség kö ve tel mé nye i nek sem 
tud nak ele get ten ni, szük sé ges len ne a tár gyak 
nyil ván tar tá sá nak új rend sze rét ki dol goz ni. Je-
len leg az egye di nyil ván tar tás ra kö te le zett tár-
gyak ese té ben még a lel tár könyv meg jegy zés ro-
va ta ad né mi moz gás te ret, bár hosszú tá von ez 
nem je lent het meg ol dást, a szek rény ka tasz te res 
anya gok ese té ben a fen ti pél dák fi gye lem be vé te-
lé vel szin te meg old ha tat lan.
Szük sé ges len ne te hát, hogy a két szak te rü le tet 
irá nyí tó szak mi nisz té ri u mok il le té ke sei – ala pos 
elő ké szí tő mun ka után – oly mó don vál toz tas-
sák meg a tar tá si en ge dé lyek ről ki adott ren de le-
tet, hogy az ne vo nat koz zon a köz gyűj te mé nyek 
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anya ga i ra. Le gyen ele gen dő a kul tu rá lis ja vak – 
hi szen a mú ze u mok gyűj te mé nye i ben őr zött ál-
 lat pre pa rá tu mok a jog sza bály meg ha tá ro zá sa 
sze rint ide tar toz nak – nyil ván tar tás ára a mú-
zeu mok szá má ra elő írt kö ve tel mény, mely nek 
pon tos ve ze té se ese tén a vé dett és fo ko zot tan 
vé dett ál la tok pre pa rá tu mai bár mi kor el len őriz-
he tők.
Saj ná la tos, hogy a je len leg fenn ál ló fe le más jo gi 
ren de zés mi att a ter mé szet vé del mi ha tó ság nak 
jo ga van a tar tá si en ge dély nél kü li gyűj te mé nyi 
tár gyak el kob zá sá ra, s ez zel olyan jo go sít vány 
bir to ká ba ju tot t, mely muzeológiai szem pont ból 
nem meg en ged he tő, az 1997. évi CXL. tör vény-
ben meg fo gal ma zot tak kal el len té tes.

The Museum Documentation Regulations 

int he Light of Laws on Nature 

Conservation

Levente Fűköh

The managers of natural history collections 
more and more often have to discover discrep-
ancies between the Museums Documentation 
Law of 2002 and the Nature Conservation 
Law of 1996. The new Nature Conservation 
Law prescribes such procedures and require-
ments for museums that they are not and can-
not be prepared for. Their staff are unable to 
cope with the increased amount of administra-
tion and also a new inventory system should be 
worked out. The conclusion is that the two re-
sponsible ministries should revise the laws after 
a thorough preparation stage and they should 
remove public collections from the authority of 
these laws. The requirements and regulations 
documenting cultural treasures should be suf-
ficient for this purpose and if they are carried 
out effectively, authorities responsible for na-
ture conservation could have their insights and 
control as well.
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Fe hér Zol tán – Var ga And rás

A 20/2002. (X. 4.) NKÖM-rendelet hi va tott 
sza bá lyoz ni va la mennyi köz gyűj te mény ben a lel tá-
ro zás rend jét. Zo o ló gus ként, ter mé szet tu do má-
nyos mu ze o ló gus ként úgy érez zük, a jog sza bály 
szó sze rin ti be tar tá sa a gya kor lat ban oly kor ko-
 moly ne héz sé gek be, ér tel me zé si gon dok ba üt kö-
zik. A két leg na gyobb pu ha tes tű-gyűj te ménnyel 
ren del ke ző ha zai köz gyűj te mény – a Ma gyar 
Ter mé szet tu do má nyi Mú ze um és a Mát ra Mú-
zeum – pél dá ján ke resz tül sze ret nénk a prob lé-
má kat, il let ve az ál ta lunk al kal ma zott nyil ván tar-
tá si gya kor la tot be mu tat ni.
A két gyűj te mény éven te több ezer, oly kor több 
tíz ezer pél dánnyal gaz da go dik. A ren de let sze-
rint „a mu ze á lis in téz mény sa ját gyűj te mé nye i-
ben őr zött, muzeológiai szem pont ból egye di leg 
nem ke zel he tő, il let ve egye di ér té ket kü lön-kü-
lön nem kép vi se lő kul tu rá lis ja va kat – tu do má-
nyos meg ha tá ro zá suk után – szek rény ka tasz-
ter ben le het nyil ván tar ta ni”, ugyan ak kor „az 
egye di leg ke zel he tő ter mé szet tu do má nyi tár gya-
kat (ne ve ze te sen a ge rinc te len ál la tok na gyobb 
ter me tű pél dá nya it) egye di leg kell lel tá roz ni”. 
De hogy me lyik tárgy mi nő sül egye di leg ke zel-
he tő nek, és me lyik nem, azt a ren de let nem ha-
tá roz za meg vi lá go san.
Néz zünk egy gya kor la ti pél dát! Jól is mert az a 
kö zel fél má zsás óri ás kagy ló (Tridacna gigas), 
amely egy kor Jó kai Mór tu laj do na volt, és tő le a 
Ter mé szet tu do má nyi Mú ze um gyűj te mé nyé be 
ke rült. Ez a kagy ló akár a mé re te, akár a hoz zá 
fű ző dő esz mei ér té ke mi att le het ne egye di lel tár-
kö te les. Vi szont ugyan en nek a faj nak az egy-két 

cen ti mé te res fi a tal pél dá nyai „csak ” szek rény-
ka tasz te ri nyil ván tar tás ba kell hogy ke rül je nek. 
Jog gal ve tő dik fel: mek ko ra mé ret nél húz zuk 
meg a ha tárt? Rög tön jön a kö vet ke ző kér dés: a 
rend szer ta ni lag össze tar to zó, ám de két fé le kép-
pen lel tá ro zott pél dá nyo kat együtt vagy el kü lö-
nít ve kell-e tá rol ni? Az el ső eset ben a szek rény-
ka tasz ter el ké szí té se üt kö zik ne héz sé gek be (az 
egye di leg lel tá ro zott tárgy is be le szá mít a szek-
rény ka tasz ter be?), ha vi szont az egye di leg ke zelt 
és a szek rény ka tasz ter ben tá rolt anyag nem ke-
ver he tő össze, ak kor rend szer ta ni lag ke let ke zik 
ká osz a gyűj te mény ben. Ha son ló kép pen vizs gál-
hat nánk a tár gyak ér té két is (egyes ten ge ri csi-
gák nak akár több tíz ezer dol lá ros pi a ci ér té ke is 
le het, az úgy ne ve zett tí pus anyag nak pe dig pénz-
ben nem ki fe jez he tő tu do má nyos ér té ke van); 
hol le gyen a ha tár?
Egy ál ta lán, egy gyűj te mé nyen be lül mi ért kell 
két fé le kép pen lel tá roz ni, mi ért nem al kal maz-
zuk csak az egyik vagy csak a má sik tí pu sú nyil-
ván tar tást? Az egye di lel tá ro zás sal az a fő gond, 
hogy a ren de let va la mennyi kö ve tel mé nyét be-
tart va ilyen mennyi sé gű gya ra po dás egye di lel-
tár ba vé te le kép te len ség; nem vé let len, hogy a 
ge rinc te len gyűj te mé nyek ki vé tel nél kül szek-
rény ka tasz te ri nyil ván tar tást ve zet nek. A szek-
rény ka tasz te ri nyil ván tar tás – amely meg mu tat ja, 
hogy adott szek rény adott pol cán vagy fi ók já ban 
hány tár gyat he lyez tek el – ilyen gya ra po dás mel-
lett szin tén sok időt és ener gi át igé nyel, vi szont 
az ég vi lá gon sem mi lyen szak mai in for má ci ó val 
nem szol gál.

*  Az írás kor re fe rá tum for má já ban a ter mé szet tu do má nyos mu ze o ló gu sok XXII. országos ta lál ko zó ján 
(2004. au gusz tus 25–27., Ka pos vár) hang zott el.

A pu ha tes tű ek nyil ván tar tá sá nak 
egy ha zai for má ja nem zet kö zi 

összehasonlítással*
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Ma gyar or szág két leg na gyobb pu ha tes tű-gyűj te-
mé nyé ben már az 1970-es évek től kezd ve rend-
ha gyó mó don és kvá zi „ön kén tes ala pon” fo lyik 
té tel sze rin ti lel tá ro zás. Té te len az egy faj hoz 
tar to zó, ugyan azon gyűj tő ál tal ugyan azon a he-
lyen és idő ben gyűj tött pél dá nyo kat ért jük. A té-
tel min den eset ben egye di leg ke zel he tő, hi szen 
a pél dá nyo kat fi zi ka i lag együtt, a töb bi től el kü-
lö nít ve he lye zik el (fi o la, zacs kó, ta sak, do boz), 
s ez eb ben a for má ban le he tő sé get ad az „egye-
di” nyil ván tar tás ra, az az a lel tá ri szá mok egy ér-
tel mű fel tün te té sé re. Az ál ta lunk ve ze tett lel tár 
több mint egy sze rű szek rény ka tasz ter, ugyan ak-
kor ke ve sebb, mint a ren de let ál tal az egye di 
nyil ván tar tás ra kö te le zett gyűj te mé nyek től meg-
kö ve telt nyil ván tar tás. Nem hár mas szám kom-
bi ná ci ót hasz ná lunk, ha nem egy től n-ig sor szá-
mo zunk, azon kí vül csak vi szony lag ke vés, ám de 
szak ma i lag fon tos ada tot rög zí tünk: té tel szám, 
da rab szám, faj név, le író, gyűj tő hely, gyűj tő, gyűj-
tés dá tu ma, meg jegy zés. Ez utób bi adat me ző 
olyan in for má ci ó kat tar tal maz, hogy ki ha tá roz-
ta meg a té telt (ha ez fon tos), tí pus anyag-e, al-
ko hol ban tá rolt anyag-e stb. A lel tá ri szá mok az 
ap róbb ter me tű fi o lá zott anyag nál – pél dá ul a 
nu miz ma ti kai gyűj te mény hez ha son ló an – nem 
a tárgy ra, ha nem a kí sé rő cé du lá ra ke rül nek. A 
ro var tű re tű zött ro va rok ese té ben ilyen ér te lem-
ben té tel ről nem le het be szél ni, mert ott az egy 
le lő he lyen, egy idő ben gyűj tött, azo nos faj hoz 
tar to zó pél dá nyok kü lön-kü lön kap nak egy-egy 
azonosítócédulát, és ezek mind egyi két önál ló 
gyűj te mé nyi egy ség ként he lye zik el. A tá ro ló-
edény be zárt té tel nél ez zel szem ben csak egy kí-
sé rő cé du la van, ta lán ez le het ne a leg fon to sabb 
kü lönb ség a két fé le nyil ván tar tás kö zött. Össze-
fog lal va, ha az ap ró, egye di leg ne he zen ke zel he-
tő pél dá nyo kat tárolóburkolattal (fi o la, do boz) 
vesszük kö rül, az az té telt ké pe zünk be lő lük, ez 
az anyag már egye di leg ke zel he tő és lel tá roz ha-
tó. A té tel egyet len egy in for má ci ós adat, füg get-
le nül at tól, hogy hány egyed ből áll.
Az 1–n-ig lel tá ro zá si so ro zat al kal ma zá sát Ma-
gyaror szá gon a Ma gyar Ter mé szet tu do má nyi 
Mú ze um (99 ezer té tel, kö rül be lül két mil lió pél-
dány) és a Mát ra Mú ze um (72 ezer té tel és kö-
rül be lül 1,7 mil lió pél dány) al kal maz za. A téte le-
ken ala pu ló egye di nyil ván tar tás min den vo nat-

ko zá sá ban pre cí zebb, mint a szek rény ka tasz ter. 
Az 1. szá mú lel tár könyv be ír ják be a té te le ket, 
a gyűj te mény rend szer ta ni sor ren dű fel ál lí tá sa 
könnyebb tá jé ko zó dást tesz le he tő vé, ezért a le-
író kar to nok mel lőz he tők, a ta xo nó mia alap egy-
sé ge a faj, en nek is me re te pe dig tel je sen fe les le-
ges sé te szi a tárgy fo tó zá sát. Mi után a nyil ván-
tar tás szá mí tó gé pes adat bá zis-ke ze lő prog ram 
se gít sé gé vel tör té nik, le he tő ség van kü lön fé le 
szak mai szem pont ok sze rin ti le kér de zé sek, le vá-
lo ga tá sok el vég zé sé re: könnyen ki gyűjt he tő az 
egy le lő hely ről szár ma zó összes faj vagy egy faj 
összes le lő hely ének a lis tá ja. Sőt kis rá for dí tás-
sal le he tő ség van nap ra kész szek rény ka tasz te ri 
nyil ván tar tás le kér de zé sé re is.
Ez zel a lel tá ro zá si szisz té má val nem va gyunk 
egye dül a vi lág ban, a ko mo lyabb pu ha tes tű-gyűj-
te ménnyel ren del ke ző eu ró pai mú ze u mok több-
sé ge (Ber lin, Frank furt, Bá zel, Bécs, Leiden, 
Ham  burg, Cardiff, hogy csak né hány, ál ta lunk 
is mert pél dát em lít sünk) ha son ló, té tel sze rin ti 
nyil ván tar tást ve zet. A lel tá ri szám olyan sor szám, 
amely nek a da rab szám ál ta lá ban nem ré sze, an-
nak el le né re, hogy pub li ká ci ók ban a té tel re tör-
té nő hi vat ko zás té tel szám/da rab szám for má ban 
is sze re pel het (pél dá ul 55332/5). A lel tár könyv 
tar tal maz za a té tel azo no sí tó ját, a faj ra (faj név, 
le író) és a gyűj tés kö rül mé nye i re (hely, dá tum, a 
gyűj tő ne ve) vo nat ko zó alap ve tő ada to kat. Leg-
több he lyen sze re pel a da rab szám, azon ban bi zo-
nyos ese tek ben, pél dá ul ha na gyon sok pél dány 
van egy té tel ben, ezt nem töl tik ki kö te le ző jel leg-
gel. Azok ban a gyűj te mé nyek ben, ahol a fosszi-
lis és a re cens anyag egy lel tár ban sze re pel (pél-
dául Cismar), a té tel ko rá ra, ahol a héj- és al ko-
ho los anyag egy lel tár ban sze re pel, a tá ro lás mód-
já ra, il let ve a té tel gyűj te mény be li he lyé re (Bern) 
vo nat ko zó ro vat van. Ahol a tí pus anyag egy ben 
van a töb bi vel, an nak jel zé sé re is van kü lön ro vat. 
Emel lett meg ha tá ro zó/re vi de á ló ne ve (Bern), il-
let ve meg jegy zés ro vat is ta lál ha tó.
A szá mí tó gé pes lel tá ro zás hely ze te: Cismarban 
és Drez dá ban a tel jes anyag kö rül be lül hat van, 
Ber lin ben tíz szá za lé kát rög zí tet ték szá mí tó gé-
pes adat bá zis ban. Wrocławban az összes tí pus 
szá mí tó gé pen van. Cismarban a kéz zel írott kár-
tya ka ta ló gus ve ze té sét 1986-ban hagy ták ab ba, 
ami kor át áll tak a szá mí tó gé pes lel tá ro zás ra.
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 Be fe je zés kép pen két fon tos mo men tu mot sze ret-
nénk ki emel ni, ami jól ki fe je zi, hogy a mú ze um-
ba ke rült anyag kor sze rű tá ro lá sán, meg őr zé sén 
túl ke zel he tő sé gé nek vagy tu do mány tör té ne ti 
vo nat ko zá sa i nak is mi lyen fon tos sze re pet tu-
laj do ní ta nak. Cismarban a lel tár prog ra mot ko-
moly adat bá zis ok kal egé szí tet ték ki, ame lyek 
ké pe sek pél dá ul a szi no ni mák ke ze lé sé re, úgy-
hogy a törzs lel tár ban ál ta lá ban nem ja ví ta nak, 
va gyis nem ne ve zik új ra és új ra át az összes té-
telt, ahány szor egy név a tu do má nyos vizs gá la-
tok kö vet kez té ben vál to zik. A na gyon rossz ál-
la pot ban lé vő ere de ti cím ké ket le fo tóz zák, és 
di gi tá lis kép for má já ban az adat bá zis sal együtt 
tá rol ják.
 Vé le mé nyünk sze rint a túl sá go san szi go rú lel-
tá ro zá si rend, az agyon sza bá lyo zás a gyűj te mé-
nyek ke ze lő it a gyűj te mény és ez ál tal a nem zet 
„kul tu rá lis va gyo ná nak” gya ra pí tá sá val szem ben 
el len ér de kelt té te szi (ak kor nem sért tör vényt, 
ha nem csi nál sem mit), ugyan ak kor nem pó tol-
ja a gyűj te mény ke ze lő hoz zá ér té sét és szak mai 
tisz tes sé gét. Vé le mé nyünk sze rint ha té ko nyabb 
szak mai mun kát ten ne le he tő vé egy sok kal ke ret 
jellegűbb sza bá lyo zás, ahol a pon tos és konk rét 
nyil ván tar tá si sza bá lyo kat az egyes in téz mé nyek 
bel ső sza bály za tai pon to sí ta nák sa ját gyűj te mé-
nye ik sa ját sá ga i nak fi gye lem be vé te lé vel.

The Practice of registering Mollusks 

in Hungary and in an International 

Comparison

Zoltán Fehér – András Varga

Registering, documentation and inventorying 
in public collections of Hungary are regulated 
by the Ministry of Education and these regula-
tions cover all kinds of collections and institu-
tions, consequently they do not take into ac-
count the peculiarities and specific conditions 
of collections; they are too difficult to keep ei-
ther at theoretical or practical level. The au-
thor describes these difficulties and discrep-
ancies through the example of the two largest 
mollusk collections in Hungary: that of the 
Museum of Natural History, Budapest and the 

Mátra Museum. These types of collection ac-
quire thousands of new items every year, and 
according to the law they should be either in-
dividually or collectively entered into the inven-
tory, but it is not clearly specified in which cas-
es which procedure should be followed. These 
collections have set up and followed their own 
registering methods since the 1970s. Under 
one inventory number those samples are reg-
istered that belong to the same species, were 
collected by the same person at the same time 
and place. This system is a kind of in-between 
solution, which is not a unique example: sever-
al renowned institutions around the world use 
the same inventory system. Computerised data-
bases are a very promising and viable develop-
ment. These types of collections would require 
a kind of regulation which is less strict, would 
provide a framework rather then exact direc-
tions and the concrete rules and procedures 
could be developed and revised by the institu-
tions themselves, fulfilling their needs more ef-
ficiently.

 




