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 Az újkori múzeum fejlődése szempontjából jelentős szerepet játszottak a felvilágosodás 
szellemében alapított tudós társaságok. Ideáltípusát az angol filozófus, Francis Bacon (1561–1626) 
írta le Nova Atlantis című, befejezetlen állam-utópiájában (1627), egy olyan univerzális tudományos 

intézmény formájában, amely gyűjteményeket is magába foglal. 

Az 1662-ben Londonban alapított Royal Society  berendezett egy múzeumot, amely természeti 
tárgyakat, matematikai és mechanikus eszközöket valamint régiségeket tartalmazott. 
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Németalföld 

Németalföldön a 17. és 18. század folyamán 
számos polgár és tudós hozott létre 
gyűjteményt. Érmék, medálok és gemmák 
mellett elsősorban egzotikus tárgyakat és 
naturáliákat gyűjtöttek, amelyek a 
tengerentúli kereskedelem kezdetei óta 
kerültek Európába. 

A gazdag textilgyáros, Pieter Teyler 1777-ben 
házát és tőkéjét a tudomány és a 
művészet támogatására ajánlotta fel, s 
ezzel megteremtette hazája első 
nyilvános múzeumát, a róla elnevezett 
Teylers Múzeumot Haarlemben. 

 

Wybrand Hendriks: A Teylers Múzeum ovális terme, 1800-
1820 k., Teylers Múzeum 
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Ashmolean Múzeum 

 

A 17. században jelentős gyűjtemények jöttek létre 
Angliában is. Az 1638-ban elhunyt utazó és 
felfedező John Tradescant gyűjteménye a 
London melletti South Lambeth-ben, a 
Musaeum Tradescantianum („Tradescant’s 
Closet of Curiosities”, „Tradescant’s Arc”) 
hagyatékként az oxfordi Ashmolean Museum 
magját alkotta. Az utóbbit egy polihisztor, Elias 
Ashmole alapította. Az Ashmolean hosszú 
éveken át ritkaságok kabinetje maradt, ezt 
későbbi, 1656-os katalógusa is igazolja. Csupán 
új épületének 1683-as megépítése után vált az 
első modern értelemben vett múzeummá, 
szisztematikusan rendezett, kiállított 
gyűjteménnyel, könyvtárral, előadóteremmel 
és kémiai laboratóriummal. 

 

Az Old Ashmolean épülete 
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Németország 

Németországban az orvos Lorenz Hoffmann (1582–
1630) Halléban nyitott múzeumot 
„Thaumatophylakion” néven (említve 1625), a 
Linck gyógyszerészcsalád pedig Lipcsében 
működtette a Museum Linckianumot, egy 
naturália-kabinetet, amelynek egy része még 
mindig létezik a Glauchau melletti 
Waldenburgban. 

1698-ban August Hermann Francke (1663–1727) 
pietista és pedagógus Leibniz biztatására 
Halléban berendezett egy művészeti- és 
naturália-kabinetet, amely 
szemléltetőeszközként szolgált a tanításban, és 
amely alapvonásaiban máig megmaradt az 
iskolai múzeum prototípusaként.. 

 

Franckesche Stiftungen, Halle 
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Udvari reprezentáció 

 

        Európa fejedelmi gyűjteményeit különösen a 
17-18. században bővültek tovább. 

        

        Brandenburgban az első jelentősebb 
gyűjtemények alapjait már Frigyes Vilmos 
választófejedelem (1640–1688) lerakta. E 
gyűjtemény egyes darabjai, amelyek között 
néprajzi tárgyak is megtalálhatók voltak, még 
ma is fellelhetők a berlini múzeumokban. 

 

 

 

Frigyes Vilmos választófejedelem portréja, 1663 
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Kunstkamera 

        1709-ben I. Nagy Péter orosz cár (1672–
1725) az Admiralitás épületében 
Tengerészeti Múzeumot alapított, 1714-
ben pedig létrehozta a Kunstkamerát 
Szentpéterváron, egy ritkaság-kabinetet, 
amelyben parancsára az egész birodalom 
területéről származó torzszülöttek 
kitömött testét helyeztek, és amely máig 
őrzi a cár kézlenyomatát és testőrének 
csontvázát. Az intézményhez könyvtár és 
obszervatórium tartozott. A cár 
parancsára mindenki ingyenesen 
beléphetett, sőt a látogatóknak ételt-italt 
is felkínálták. 1724-ben a Kunstkamerát az 
Orosz Tudományos Akadémia alá 
rendelte. 
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Ausztria 
 
 
 
 

 

       A II. József által alapított bécsi Általános 
Kórházhoz kapcsolódóan torzszülöttek és 
viaszöntvények jelentős gyűjteménye jött 
létre 1794-ben. A Patológiai-Anatómiai 
Múzeum (Pathologisch-Anatomisches 
Bundesmuseum) ma is az úgynevezett 
Bolondtoronyban (Narrenturm) található, 
amelyet 1789-ben, az első, ilyen jellegű 
önálló épületként elmebetegek 
gyógykezelésére hoztak létre. 
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Zwinger 

 

II. Erős Ágost szász választófejedelem és 
lengyel király (1670–1733) pompás 
reprezentatív keretet teremtett a 
drezdai műgyűjtemények számára a 
Zwingerben (1709–1722). I. Frigyes 
Vilmos porosz királytól egy kínai 
vázasorozatot kapott 600 
dragonyosért cserébe, II. Katalin 
orosz cárnőnek egy baltikumi 
borostyánból készült kabinetért 100 
gránátost adott, akiknek mindegyike 
hat és fél láb magas volt. 
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Thomas Murray: Sir Hans Sloane, 1725 k., Royal 

College of Physicians of London 

Nyilvános múzeumok 

        A 18. században jelent meg a múzeum mint 
intézmény. A legkorábbi modern állami 
múzeum a londoni British Museum, amelyet 
1753-ban alapítottak az angol parlament 
határozata nyomán, és amelyet 1759-ben 
mint tudományos intézményt nyitottak meg a 
Montagu House-ban, Bloomsbury-ben. A 
parlament Sir Hans Sloane (1660-1753) udvari 
orvos könyvtárát és tudományos 
gyűjteményét szerezte meg, amely Sir Robert 
Cotton és Robert Harley, Earl of Oxford 
kéziratgyűjteményei mellett a múzeum 
alapját képezte. Sloane gyűjteménye 50.000 
könyvritkaságot, 3500 kéziratot, geológiai 
anyagot tartalmazott, egy herbáriumot 334 
nagy kötetben, zoológiai preparátumokat, 
régiségeket, néprajzi anyagokat, érméket és 
medálokat, festményeket, rajzokat és 
nyomatokat. 
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Észak-Amerika 

 Észak-Amerikában a múzeumokat még a 18. század 
végén is a Wunderkammerek mintájára alakították ki. 
Amerikában 1773-ban, három évvel a Függetlenségi 
Nyilatkozat előtt alapították az első nyilvános 
múzeumot, Charlestonban, Dél-Karolinában. Többek 
között hatalmas gyűjteményt foglalt magában 
emlősökből, madarakból, hüllőkből, halakból, 
fegyverekből, kosztümökből és más ritkaságokból, 
amelyeknek vajmi kevés közük volt Dél-Karolinához. 

 

 

 

 

Charleston Museum, mai installáció 
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Philadelphia 
 

Charles Wilson Peale 1786-ban megnyitott 
Philadelphia Museumát ugyan művészeti 

múzeumként alapították, gyűjteményét 
azonban nemsokára kiterjesztette a 

természettudományok és a kuriózumok 
területére. Peale a Linné-féle osztályozás 

szerint rendszerezte a múzeumot, hogy 
megmutassa Isten tervét és az univerzum 

alapját képező természeti törvényeket. 
Meggyőződése volt, hogy a 

múzeumlátogatások lehetőséget adnak a 
nézőknek a békés és boldog életre. 

 

Charles Wilson Peale: A művész a 
múzeumában, 1822 
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 A bécsi Belvedere 

       Az első, mindenki számára nyilvánosan és 
előzetes bejelentkezés nélkül látogatható 
nagy képtár a bécsi császári galéria volt, 
miután a gyűjteményt 1781-ben a 
Belvedere kastélyban újrarendezték. 
Ugyanebben az évben jelent meg a bázeli 
Christian von Mechel által összeállított 
katalógus, a világ első tudományos 
múzeumi katalógusa. 
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Louvre 

        Mérföldkő volt a modern múzeumok 
történetében a francia királyok 

gyűjteményének megnyitása a párizsi 
Louvre-ban, 1793-ban. A francia 

forradalom és a király kivégzése után a 
királyi család és az arisztokrácia tagjainak 
műgyűjteményeit épp olyan tervszerűen 
kobozták el, mint a templomokban vagy 

kolostorokban található valamennyi 
műtárgyat. A múzeum először a Muséum 

Français nevet kapta, 1796-ban Musée 
Central des Arts-ra keresztelték át, 1804-

ben pedig, Napóleon megkoronázása után 
Musée Napoléon lett. 

 

 

 

 
TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0052 – Muzeológia-alprojekt  


