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Új múzeumfajták 

a XVIII. század végétől napjainkig 
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A 18. században is számos elképzelés létezett az univerzális múzeumokról, amelyek a tudás minden 
területét átfoghatják. Ezzel összefüggésben keresték a megfelelő rendszerezési kritériumokat, 

ahogy a század második felében, legalábbis a természettudományi múzeumok számára Carl 
von Linné osztályozási elvei révén példamutató módon rendelkezésére álltak. 

A kultúrtörténeti gyűjteményeket továbbra is különböző, részben irracionális kritériumok alapján 
rendezték, gyakran egyszerűen nagyság vagy forma szerint. Azok a képtárak, amelyekben a 

festményeket kronologikusan vagy iskolák szerint rendezték, mint Potsdamban 1763-ban vagy 
1781-ben Bécsben, korai kivételeknek tekinthetők. 

A tudás egyre növekvő tagoltsága megerősítette a gyűjtemények differenciálódását, speciális 
kabinetekre történő felosztásukat. Ekkor keletkezett a képtár mint a tisztán reprezentatív 

művészeti múzeum típusa. 

Lassan elindult a történeti múzeumok kialakulása is; állományuk a reneszánsz 
portrégyűjteményekre és a dinasztikus gyűjtemények ősgalériáira vezethető vissza. 

Keletkezésüket elősegítette a nacionalizmus erősödése, amelynek érdeke volt az emlékezés a 
győzedelmesen megvívott csatákra, a nemzeti történelem prominens vezetőire, diadalmas 

eseményeire. 
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Nemzeti múzeumok 

        A nemzeti értékek erősebb 
hangsúlyozása és a polgári öntudat 
kifejlődése vezetett az országos- és 
nemzeti múzeumok alapításához. Az 
országos-, nemzeti- vagy birodalmi 
múzeumok korai példái Marosvásárhely, 
Teschen és Budapest (1802),* valamint 
Koppenhága (1807), Graz (1811), 
Troppau (1814), Amszterdam (1815), 
Brünn, Nagyszeben és Lemberg (1817), 
és Prága (1818). Ezt követte Laibach 
(1821), Innsbruck (1823), Linz (1833), 
Salzburg (1835), Klagenfurt (1845), 
Stockholm (1847), München (1855), 
Bregenz (1857), Varsó (1862) és Villach 
(1873). 

Már 1815-ben illetve 1823-ban nemzeti 
múzeumok jöttek létre Rio de Janeiróban 
és Buenos Airesben. 

 

                                       Nemzeti Múzeum, 1896 
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Világkiállítások hatása 

  

A 19. században jelentős hatást gyakoroltak a 
múzeumügy fejlődésére a világkiállítások, 
azok a reprezentatív rendezvények, ahol 
milliós publikum előtt mutatták be a 
legújabb vívmányokat és a legjobb 
teljesítményeket, amelyekre az egyes 
országok a kiállítások szervezői szerint 
képesek voltak. A világkiállítás típusa 
olyan nagy vásárokból és kiállításokból 
fejlődött ki, mint amilyeneket már a 18. 
század második felében szerveztek 
Londonban, Párizsban és Hamburgban. 

 

Joseph Paxton: Crystal Palace, 1851 
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Iparművészeti múzeumok 

  

A múzeumok  alapításának fontos motívuma 
volt a nagyvárosoknak az iparosodással 
összefüggő gyors növekedése. Egyrészt a 
munkásság pihenését voltak hivatottak 
szolgálni, másrészt az előkép funkcióját 
kellett betölteniük a kézművesség és az 
ipar számára. 

Így született meg az iparművészeti múzeum, 
amely a művészien kialakított használati 
tárgyat állítja középpontba a tervtől a 
kivitelezésig. Az első ilyen típusú múzeum, 
a South Kensington Museum az 1851-ben 
megrendezett londoni világkiállítás 
nyomán jött létre. 1899-ben a múzeum 
kezdeményezője, Albert herceg emlékére 
a Victoria and Albert Museum nevet 
kapta. 

 

A South Kensington Museum oktatási 
gyűjteménye, 1857 
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Gottfried Semper ideális 
múzeuma 

 

1852-ben Gottfried Semper felvázolta „egy 
ideális múzeum tervét”, amelyet 
univerzális iparművészeti múzeumként 
képzelt el, kézműves 
példagyűjteményekkel. A kontinensen az 
első ilyen jellegű intézmény az 1864-ben 
alapított bécsi Österreichisches Museum 
für Kunst und Industrie (Osztrák 
Művészeti és Ipari Múzeum) volt. 
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Néprajzi múzeumok 

         A néprajzi múzeumok állományuk javarészét 
olyan gyűjteményekből szerezték be, amelyek 
felfedező- vagy gyarmatosító vállalkozások révén 
kerültek Európába, és amelyeket korábban csak 
ritkaságtárakban, egzotikus tárgyak 
gyűjteményeiben és természettudományi 
múzeumokban őriztek. Leidenben 1837-ben 
alapították a Rijksmuseum voor Volkenkunde-t 
(Birodalmi Néprajzi Múzeum), hogy csak néhány 
további példát említsünk, 1887-ben a The 
University of Pennsylvania Museum 
Philadelphiában, 1926-ben pedig a bécsi 
Museum für Völkerkunde-t (Néprajzi Múzeum). 
1939-ben, miután leválasztották a Nemzeti 
Természettörténeti Múzeumról, a Palais de 
Chaillot-ban megnyitották a Musée de l’Homme-
ot (Az Ember Múzeuma) Párizsban. 1964-ben 
nyílt Mexikóvárosban a Museo Nacional de 
Antropología-t (Nemzeti Antropológiai 
Múzeum). 

 

                      Rijksmuseum voor Volkenkunde, 
Leiden 
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Kultúrtörténeti múzeumok 

 Nagy jelentőségre tett szert az a típus is, 
amelynek anyaga éppúgy magában 
foglalta a népi életmódhoz kötődő 
tárgyakat, mint a régészeti leleteket, a 
történelmi műemlékeket, a kézművesség 
és a képzőművészet alkotásait: ez az 
úgynevezett kultúrtörténeti múzeum. 

Ennek egyszerre ideáltípusa és megvalósulása 
volt az 1852-ben Hans von und zu Aufseß 
által alapított nürnbergi Germanisches 
Nationalmuseum (Germán Nemzeti 
Múzeum). Hogy a kultúrtörténeti 
múzeum milyen átfogóan értelmezte 
feladatát, mutatja „a német 
történettudomány és 
ókorkutatás”osztályozási rendszerének 
terve „a gyűjtemények rendezése 
céljából”, amelyet Aufseß 1853-ban 
dolgozott ki. 
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Műszaki múzeumok 

  

Máig a legnépszerűbb múzeumtípusok közé 
tartozik a műszaki múzeum, amely első 
virágkorát a 19. századi iparosodás idején 
élte. Az első műszaki múzeumot, amelyet 
korábban már René Descartes is 
szorgalmazott, azonban Conservatoire 
des Arts et Métiers (Művészetek és 
Mesterségek Konzervatóriuma) néven 
már 1794-ben megalapították Párizsban, 
1799-ben pedig a Saint-Martin-des-
Champs apátságban meg is nyitották. A 
műszaki múzeumok nem csupán gépeket, 
maketteket, szerszámokat és különféle 
tudományos eszközöket gyűjtenek és 
mutatnak be, hanem ezen felül mindent, 
amit az ember előállít. Mindezt nem a 
tárgyak használata vagy művészeti 
kvalitása szempontjából végzik, hanem 
anyaguk vagy előállítási technikájuk felől 
közelítik meg. 
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Science center 

 A Deutsches Museum a világ szinte 
valamennyi műszaki múzeumának 
mintapéldája lett, és csaknem az összes 
régebbi gyűjtemény, mint például az 
1874-ben a South Kensington Museumból 
létrejött londoni Science Museum 
(Tudománymúzeum) legalább egyes 
modernebb osztályokban átvette Miller 
bemutatási elveit. A koncepció kvalitását 
igazolja, hogy nemcsak olyan intézmények 
követték, mint a chicagói Museum of 
Science and Industry (1933 (Tudomány- 
és Iparmúzeum) és az 1937-ben 
megnyitott párizsi Palais de la 
Decouverte (A Felfedezések Palotája), 
hanem olyan új alapítású intézmények, 
mint az ottawai, torontói és bostoni 
műszaki múzeumok, valamint e típus 
egyik mellékága, az 1969-ben alapított 
San Franciscó-i Exploratorium, amely 
teljesen lemond az eredeti tárgyak 
bemutatásáról, s maga is számos, 
úgynevezett Science Center létrehozását 
inspirálta. 

 

Exploratorium, San Francisco 
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Néprajzi múzeumok 

         A 19. század vége felé, a történeti 
múzeumokhoz és a kultúrtörténeti 
múzeumokhoz hasonló forrásokból 
táplálkozva jöttek létre az első néprajzi 
múzeumok. 

       Artur Hazelius 1873-ban nyitotta meg 
Stockholmban a Skandináv Néprajz 
Múzeumát, amelyben történeti tereket és 
színpadszerű tablókat mutatott be, a népi 
életből vett jelenetekkel. A jelenetekkel 
szenzációs sikert ért el az 1878-as Párizsi 
Világkiállításon, ahol „Etnográfiai 
falvakként” mutatta be őket. Hazelius 
1880-ban Nordiska Museet néven 
újjászervezte kiállításait, 1891-ben pedig 
új szabadtéri múzeumot nyitott 
Stockholmban, amelynek a Skansen 
(Skanzen) nevet adta (a skanzen szó a 
„sánc”-ból ered, mivel a múzeum mellett 
egy régi erődítmény helyezkedett el). 

 

 

 

 

Nordiska Museet, Stockholm 
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További művészeti múzeumok 

A 19. század egésze folyamán további 
művészeti múzeumok jöttek létre, 
részben az állam vett át dinasztikus 
gyűjteményeket, részben pedig nemesi és 
polgári gyűjtők vagy egyesületek 
alapításában. Köztük volt 1816-ban a 
frankfurti Städelsches Kunstinstitut, 
1819-ben a madridi Prado, továbbá a 
nagy művészeti múzeumok Itáliában, 
Hollandiában és Belgiumban, csakúgy, 
mint Graphische Sammlung Albertina 
(Albertina Grafikai Gyűjtemény), a 
Gemäldegalerie der Akademie der 
bildenden Künste (Képzőművészeti 
Akadémia Képtára) és a világ egyik 
legjelentősebb művészeti gyűjteménye, a 
Kunsthistorisches Museum 
(Művészettörténeti Múzeum) (1891) 
Bécsben. 

 

 

 

 

Kunsthistorisches Museum, Bécs 
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XX. századi típusok - ökomúzeum 

 

Franciaországban a negyvenes és ötvenes 
években George Henri Rivière, a Rennes-i 
Musée de Bretagne létrehozásával 
összefüggésben olyan új múzeumtípust 
fejlesztett ki, amely programjának 
középpontjába az ember és 
környezetének kapcsolatát állítja: az 
ökomúzeumot (ecomusée). A gondolatot 
Rivière, Hugues de Varine és Marcel 
Evrard fejlesztette tovább, ez vezetett 
végül az első, modellértékű ökomúzeum 
megalapításához, Le Creusot-ban (kép), 
amelyben az ipari fejlődés hatását 
mutatták be, egy terület gazdasági, 
szociális és kulturális viszonyai 
tekintetében. 
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XX. századi típusok – 
neighborhood museum 

 

A polgárjogi mozgalom hatására született a 
hatvanas években az Egyesült Államokban 
a neighborhood museum (szomszédsági 
múzeum). A típus legismertebb 
képviselője az Anacostia Neighborhood 
Museum. 1967-ben hozta létre a 
Smithsonian Institution, Washington 
egyik, feketék által lakott slum-jában.  
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