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Bevezetés 

 

A múzeumok létrejöttük óta fontos helyet töltenek be a kulturális szférában. A 

múzeum a nép művelődésének egyik színtere, a szabadidő eltöltésének lehetséges helyszíne, 

a nemzeti, történeti és művészeti értékek gyűjtője, feldolgozója és bemutatója. Ahogy a 

történelem, a társadalom és a kulturális közeg igényei változnak a múzeumok tevékenysége 

is folyamatos átalakulásokon megy keresztül. Dolgozatomban a célom az, hogy a régmúltban 

létező múzeumi értékrend és annak bemutatásán keresztül rávilágítsak a mára kialakult 

helyzet sajátosságaira, a főbb változásaira. A XIX. századig főként hatalmat, gazdagságot, 

nemzeti egységet didaktikusan, erős szakmai bázison alapulva reprezentáló múzeumok a XX. 

század során fokozatosan átalakultak olyan intézményekké, ahol a régi értékek részben 

megmaradtak, de a hangsúly áttevődött a közönségbarát, élményekben gazdag, 

közvetlenebbül fogyasztható kiállítások megteremtésére. A múzeumok bemutató 

tevékenysége immár kevésnek bizonyul. Az intézmények feladata mára már sokrétűbb és 

összetettebb annál, minthogy az adott ország, adott szakterület tárgyi értékeit összegyűjti, 

feldolgozza, majd állandó tárlaton vitrinekben kiállítja a köz számára. A muzeológiának fel 

kell zárkóznia a gyorsan változó kulturális igényekhez, képesnek kell lennie követni az újabb 

és újabb művészeti stílusokat, alkalmazkodnia az új technikákkal készülő műalkotások 

prezentálásához, valamit nem utolsó sorban mint nevelő, szórakoztató intézményként helyt 

kell állnia a kulturális és szórakoztató létesítmények között.  

A mai múzeumok az új igények fellépésére alternatív kiállítás rendezési 

módokkal, haladó szellemű kultúraközvetítéssel, marketinges és menedzsment stratégiákkal 

válaszolnak, mellyel megteremtik a XIX. századi muzeológia és kiállítási praxis alapjait. 
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Történeti áttekintés 

 

Mind a gyűjtemények, mind a múzeumok kialakulását és fejlődését vizsgálhatjuk 

a funkcióik változásának és bővülésének illetve leépülésének tükrében. Ezek a változások a 

történelmi és művészeti korszakok változásaiból következnek, hiszen minden egyes kor más 

és más igénnyel lépett fel a tárgyi kultúrával szemben. 

Egyben azonban minden korban megegyezett a műalkotások gyűjtésének és 

reprezentációjának funkciója: ez pedig az, hogy ezek a mű együttesek mindig az értékek 

kiemelése céljából alakultak ki. A főúri, uralkodói és egyházi gyűjtések meghatározó 

motivációja mindig is az értékőrző és értékteremtő tevékenység volt. Az értékgyűjtő 

tevékenység legkorábbi mintái a középkori kincstárakig nyúlnak vissza. Ezek funkciója 

nemcsak a tárgyak megőrzése volt, hanem a tulajdonos hatalmának reprezentálása is. A 

tulajdonos nemcsak magánszemély lehetett, hanem jelentős kincstárakat birtokoltak az 

egyházak és az államhatalmak is. Az ilyen gyűjtemények tekinthetőek a múzeumi gyűjtés 

első megjelenésének, bár fontos kiemelni, hogy ezek a kincstárak még zártak voltak a 

látogatók előtt. 

A reformáció Itáliájában Paolo Giovio volt azon jelentős múzeumalapítók egyike, 

aki a kor minden zűrzavara között létrehozta saját múzeumát, ahol több mint száz híres 

ember portréját gyűjtötte össze. Nem csupán műhalmozási szándék vezérelte, hanem egy 

olyan műegyüttes létrehozása, mely tematikusan rendezve átfogó képet adott korának 

kiemelkedő, nemes és kiváló elméjű személyiségeiről. A gyűjtés és a kiállítás célja 

mindenekelőtt a nevelés és tájékoztatás volt, ennek megfelelően a múzeum látogatói már 

komoly gondossággal kidolgozott útvonalat jártak be, mely során a portrék mellett 

falszövegek magyarázták az ábrázoltakat, életrajzi adatokat közöltek, valamint értékelő 

megállapításokat tartalmaztak. Az utókor által a „Hírnév Templomának” keresztelt múzeum 

ezáltal a képekkel dolgozó történetírás alapköve lett, valamint zárt és logikus rendbe foglalt 

rendszerként kiváló bemutató és illusztráló szerepet töltött be.  

Paolo Giovio múzeuma egy olyan új bemutatási rendszert teremtett meg, melyben 

az egyes műalkotások csak az egész kiállításban elfoglalt helyük szerint nyerhetik el teljes 

jelentésüket. Ezt a hagyományt követi számos mai kronológián alapuló, történeti, 

művészettörténeti múzeum is.  

Itáliában ezután számos múzeumalapítási kísérlet vert gyökeret, már nemcsak 

magánszemélyek törekedtek a tárgyi kultúra gyűjtésére és bemutatására, hanem az 
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ellenreformáció magával hozta az egyházi gyűjtés fellendülését is. Az egyház irányítása alá 

került Aldrovandi híres természettudományi gyűjteménye, melynek pedagógiai 

felhasználhatóságáról a jezsuiták gondoskodtak. A múzeum mint nevelő célzatú intézmény 

lett a mintaképe a Federigo Borromeo által alapított Biblioteca Ambrosiana-nak is. 

„Múzeuma… értékek megőrzésére hivatott hely, s ugyanakkor a művészeti nevelés központja 

is.” 1 Mivel a nevelés, és a megőrzés csak a látogatók együttműködésével érhető el, egyre 

több teret kapott a látogatók behívása a múzeumba, és egyre nagyobb volt az igény, hogy 

minél többet mutasson meg a múzeum az általa vizsgált területek tárgyi emlékeiből. A 

múzeumi szakemberek igyekeztek már nemcsak a gyűjtemény tárgyait kiállítani, hanem azon 

dolgoztak, hogy a tárgyak által valami hozzáadott üzenetet, árnyaltabb koncepciót fejezzenek 

ki egy-egy kiállítás berendezésével. „A múzeum kezd egyéni életet élni, többé nem fedi 

szorosan a gyűjteményt. Miután megszerezte saját formaidentitását, könnyen 

reprodukálhatóvá válik. … A pedagógiai gépezetként értelmezett múzeum vitathatatlan 

előnyökkel rendelkezik: könnyen programozható a kultúra irányítói által, a kiállítandó 

tárgyak kiválasztása az igazgatóság előjoga, kizárva bármiféle külső beavatkozást, a 

struktúra egészében merev, de mindig a kor szükségletei szerint módosítható.”2 

Európában Itália az első, ahol a múzeum politikailag és kulturálisan determinált 

intézményként jelent meg, ám a XVII. és a XVIII. században Anglia és Franciaország lett a 

múzeumi hagyomány fejlődésének és kibontakozásának valódi terepe.  

A felvilágosodás kora és tudásszomja jelentette a kapuk valódi kinyílását, az 

összegyűjtött javak nyilvánosságra hozatalának követelményét. A felvilágosodott 

gondolkodók számára elengedhetetlen volt az ismeretterjesztés, a felvilágosítás teljes körűvé 

tételéhez, hogy a különböző magánszemélyek által felhalmozott történelmi-, régészeti- és  

művészeti emlékeket a köz művelésének szolgálatába állítsák. Természetesen ezen 

törekvések Franciaországban jelentek meg a leghangsúlyosabban, így ehhez az időszak 

Párizsához köthető ez első jelentős nyilvános kiállítás létrejötte. Diderot javaslatára, és 

számos jelentős udvari személy befolyása által a Louvre Nagy Galériája valódi kiállítássá 

válhatott volna. Sajnos a terveket végül elvetették, de az előkészületek és a körülötte folyó 

tudományos és művészettörténeti munka egészen új és haladószellemű gondolkodást 

alapozott meg a gyűjteményekkel kapcsolatban.  

                                                 
1 BINNI, Lanfranco: Museo (magyar) A múzeum : Egy kulturális gépezet története a XVI. századtól napjainkig, 
Budapest, Gondolat, 1986 33. oldal 
2 Binni, 38. oldal 
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Természetesen régiónként különböző ütemben zajlottak a fejlesztések, de XVIII. 

század folyamán egész Európában általánossá vált, hogy a múzeumok mindenki számára 

elérhetők lettek. Angliában a British Múzeumot 1759. január 16-én nyitották meg a 

nyilvánosság számára, bár még csak felügyelet alatt szabadott megtekinteni. Franciaország 

nyitotta meg leghamarabb a legelső teljesen nyilvános múzeumot a Muséum Central des 

Atrs-ot. Ezen kívül 1824-ben megszületett a londoni National Gallery, Münchenben 1830-

ban a Glypoteka, valamint Péterváron 1840-ben nyitották meg a közönség előtt az Ermitázs 

termeit is.  

A XIX. század közepe nemcsak nyilvánosságot hozott a múzeumoknak. A 

nemzeti érzések feltörése, és azok minél reprezentatívabb bemutatása újabb és újabb történeti 

múzeumok létrehozását eredményezte, melyek az évek során a „nemzeti kultúrák 

fellegváraivá válnak”3. Manapság is számos nemzeti múzeummal találkozunk, ahol a 

legfontosabb küldetés az adott nemzet történetének, sorsának, értékeinek, sajátosságainak 

bemutatása és kiemelése. 

Ugyanakkor ez az az időszak, amikor már nemcsak Európában nyeri el központi 

helyét a múzeum, és az általa közvetített kulturális érték, hanem Amerikában is felismerik 

ennek fontosságát, és így ez a korszak lett az amerikai múzeumok születésének ideje is.  Az 

első valóban jelentős amerikai múzeum még európai művészettel foglalkozott, melyet 

Washingtonban 1865-ben nyitottak meg. A múzeumok betörése és térhódítása hihetetlen 

gyorsan történt meg az Államokban. 1869-re már megalapították a Metropolitan Museum of 

Art-ot New Yorkban, a következő évben pedig már Washingtonban és Bostonban is felépült 

a művészeti múzeum. Amerikában a gyűjtemények kezdetben még igen szűkösek, az 

építkezések, a gyűjtés és a reprezentálás nagy része támogatások, donációk révén 

valósulhatott meg. Az amerikai múzeumok két fontos pontban különböztek az európaiaktól. 

Az amerikai múzeumban rendkívül szoros volt a kapcsolat a magángyűjtés és a múzeum 

gyarapodása között, és ennek következtében a múzeum bekapcsolódott a pénzpiac területébe 

is. Számos jómódú üzletember, vállalattulajdonos látott a művészeti piacban remek 

befektetést, lehetőséget adóterheik csökkentésére, valamint felismerték a műgyűjtéssel járó 

társadalmi presztízs pozitívumait. A XX. századi amerikai múzeumok az egész világon 

példaértékűvé váltak.  

Egészen más irányú változásokról kell beszélni Kelet-Európa esetében. E 

változások már a XX. első felétől megtörténtek. Itt ebben az időszakban zajlott a nemzetek 

                                                 
3 Binni, 49. odlal 
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szovjet hatalom általi megszállása. A szovjetek is hamar felismerték a múzeumi tevékenység 

hatását a társadalomra, így a birtokba vett cári múzeumokat, valamint az arisztokrácia 

gyűjteményeit úgy rendezték át, hogy azok megfelelő reprezentációi legyenek az általuk 

közvetítendő osztályideológiának. „A szovjet múzeumok a tudatosan elkötelezett ideológia 

gyümölcsei kell hogy legyenek, mert a kultúra nem semleges, hanem osztályjellegű.” 4  Ez a 

propagandisztikus kiállítás rendezés az, amiről Walter Benjamin a A műalkotás a technikai 

sokszorosítás korszakában5 című írásában beszél. A műalkotásokat felruházzák egy 

mesterséges aurával, melynek köszönhetően elvesztik valódi, eredeti jelentésüket, és egy 

idegen közegbe illesztve illusztrációja, reprezentációja lesz egy tőle idegen eszmének. Ennek 

megfelelően a kelet-európai múzeumok elsődleges feladata nem az értelmiség esztétikai 

nevelése művészeti alkotások révén, hanem „…célunk a történelmi folyamatok bemutatása a 

széles tömegek számára érthető eszközök segítségével. … Azt akarjuk, hogy kiállítási 

csarnokainkat olyan látogatók tömegei árasszák el, akik a tegnap harcainak megismerésére 

szomjaznak azért, hogy elképzelhessék a ma és a holnap harcainak sikerét.”6 Az Ermitázs 

talán az egyetlen szovjet múzeum volt, mely hatalmas gyűjteményével továbbra is a hatalom 

reprezentációja maradt. Kezdetben a cárok végtelen gazdagságát és társadalmi fölényét 

mutatta, azután pedig a felettük diadalmaskodó szovjet uralom nagyságát jelenítette meg. A 

gyűjtemény gyarapítását nem kulturális, művészettörténeti szempontok szerint intézte a 

szovjet rezsim, csupán a mennyiség, a felhalmozás, a korlátokat nem ismerő luxus elérése 

jellemezte. Ez már közvetlenül 1917 után jellemző volt, mikor az Ermitázs lett a gyűjtőhelye 

a különböző helyekről egybehordott remekműveknek, olykor egész gyűjteményeknek.  

A szovjet muzeológia ennek megfelelően erősen ideológiai színezetű. Az 1930-as 

évekre főbb alapelvei rögzültek, miszerint a múzeumok a szovjet társadalom kulturális 

újratermelését és annak tudományos fejlődését szolgálják. Így végül a múzeum nem lett más, 

mint egy zárt, megfigyelt és politikai határok közé szorított intézmény, ahol nem a 

műalkotások és a művészet közvetítése állt a középpontban, hanem azok célelvű 

felhasználása.  

A második világháború után, az újjáépítések és a háborús veszteségek 

feldolgozása közben a múzeumalapítási láz alábbhagyott. Kelet–Európában a szovjet 

befolyás által jobbára az ideologikus múzeumok terjedtek el, miközben Nyugat-Európa 

próbált az amerikai minta szerint fennmaradni. Ám nem sikerült egészében felzárkózni, 

                                                 
4 Binni, 53. oldal 
5 Benjamin, Walter: A műalkotás a technikai sokszorosítás korszakában. In: id.: Kommentár és prófécia. 
Budapest: Gondolat Kiadó 1969. 301-334 p. 
6 Binni, 54. oldal 
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hiszen az európai közegben nem valósulhatott meg az a lendületes műtárgypiaci forgalom, és 

a tudós, műértő, és élvező közönség együttműködése. Az európai múzeumok lassan inkább 

csak a múlt élettelen tárgyainak gyűjtőhelyévé váltak, és ebben az állapotukban ideiglenes 

bénultságban meg is maradtak.  

Ez a stagnálás egészen a hatvannyolcas mozgalomig tartott, mikor is az értelmiség 

köreiben megindult a vita a múzeumok elfeledett és még ki nem aknázott lehetőségeiről. 

Ebben az időszakban az új európai muzeológiát máshogy képzelték el, mint az amerikait. A 

pénz uralta, pragmatista tradíció helyett az európai múzeum legyen az átfogó és széleskörű 

ismeretek tárháza, bemutató terepe, melyhez a meglévő gyűjtemények bővítésén és 

újrarendezésén keresztül vezet az út.  
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Múzeumok születése Magyarországon 

 

Hazánkban szintén jelen volt az az európai hagyomány, hogy az egyház, az 

uralkodó és a módosabb lakosság a vagyon felhalmozása, valamint értékmegőrzés céljából 

gyűjteményeket hozott létre. Természetesen nemcsak műtárgyakat gyarapítottak, hanem 

könyvtárakat hoztak létre, megőrizték a régészeti leleteket, valamint a történelmi és nemzeti 

múlt emlékeit.  

A tényleges múzeumok és közkönyvtárak létrejötte Magyarországon is a XIX. 

századra tehető. A magyar értelmiség is rádöbbent, hogy a múzeumoknak milyen fontos 

szerepe lehet a nemzeti értékek reprezentációjában, valamint a nevelésben, továbbá az 

Európa más nagyvárosaiban rendezett világkiállítások, és városi múzeumok is jótékony 

hatással voltak a magyarországi múzeumok ügyére. A múzeumok létesítésének hőskora az 

1850-es években kezdődött. Fontos kiemelni, hogy hazánkban ez a tevékenység nem az 

országot vezetők feladata volt, hanem az igazán kiemelkedő személyiségű és széleskörű 

műveltséggel rendelkező nemesek vállalták ezt a feladatot. Egyéni teljesítmények, 

magánadományok, családi gyűjtemények donációja indította el Magyarországot a 

múzeumalapítások útján. A Magyar Nemzeti Múzeum Pulszky Ferenc erőteljes és 

meghatározó hozzájárulásával emelkedhetett a magyar nemzet múzeumává. A vidéki és így a 

magyar múzeumügy egészét Rómer Flóris tevékenysége hatotta át. Győr városának 

múzeumalapításával, régészeti folyóirat létrehozásával, és annak országos terjesztésével 

lehetővé tette, hogy az országban mindenhol felfigyeljenek a régészeti és más történelmi és 

művészeti emlékekre, valamint, hogy ezeknek megfelelő bemutatási lehetőséget 

biztosítsanak. A múzeumok megnövekedett száma és terjeszkedésük megkövetelte, hogy 

1897-től elkezdje működését a Múzeumok és Könyvtárak Országos Főfelügyelősége, mely a 

vidéki múzeumok összekötésére, az együttműködés megteremtésére, valamint a múzeumi 

tevékenyég anyagi támogatásra hivatott intézménnyé vált. Kiadványokkal és naprakész 

értesítőkkel segítették a fejlődést, ami egyben a dokumentálás feladatát is ellátta. 1900-ban 

jelent meg a Magyar Minerva – a magyarországi múzeumok és könyvtárak címkönyvének 

első kötete, melyben alig ezer gyűjteményt tartottak számon. Az 1912-1923. évi adatok 

viszont már több mint 7500 muzeális gyűjteményről tanúskodnak. 

A fenti adatokból látszik, hogy milyen gyors ütemben, és milyen lelkesedéssel 

szervezték múzeummá és látogatható tárlatokká az országban felkutatott emlékeket. Mindez 

természetesen vidéken zajlott le, ám ennek koncentráltabb és nagyobb léptékű megjelenését 
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figyelhetjük meg Budapesten, ahol a Magyar Nemzeti Múzeum olyan léptékben növekedett, 

hogy további szakmúzeumokra osztották, melyek ezután független gyűjteménnyel és saját 

épülettel alakulhattak európai szintű intézményekké. 

A második világháború után Magyarországon a múzeumok fejlesztése és 

felkarolása már állami feladatnak számított. Az 1949-ben hozott múzeumi és műemléki 

törvény, valamint az ekkor létrehozott Múzeumok és Műemlékek Országos Központja 

biztosította, hogy az ország egész területén megvalósuljon a fellelt értékek leltárba vétele, 

majd megfelelő múzeumi kiállítása. Az ezáltal megteremtett múzeumi munka döntő szakasza 

az 1949-1962 közötti időszak volt. A jelentős mértékű gyűjteménybővülés, a megnövekedett 

múzeumi munka elindította a muzeológusok egyetemi képzését. Mivel a múzeumok 

legfontosabb feladata a reprezentáció volt, a legnagyobb hangsúlyt a kiállítás rendezés ügye 

kapta. „Mindeme tevékenység elvi, ideológiai bázisa adott volt: a dialektikus és történelmi 

materializmus. A gyakorlatban való átültetés során először is meg kellett fogalmazni a 

múzeumi kiállítások eszmei célkitűzéseit, tartalmát, mondanivalóját. Másodszor: ezt 

közérthetővé kellett tenni, részben a tárgyak didaktikus elrendezése, részben a feliratok 

megszövegezése, megfelelő illusztrációk alkalmazása révén. Harmadszor: már kezdetben 

előírt követelmény volt, hogy a kiállításokat magas művészi szinten, esztétikusan kell 

megrendezni.”7 A fentiek alapján zajló múzeumi- és kiállítás rendezési munkálatok 

eredményeképpen az 1980-as évekre a hazai múzeumokban 50-60 új állandó kiállítás nyílt 

meg. Ennek oka, hogy az állandó kiállításokat eleve úgy rendezték meg, hogy csupán nyolc 

évig maradtak fenn. Erre nemcsak azért volt szükség, hogy a látogatókat újra és újra behívják 

a múzeumok tereibe, hanem azért is, mert a rohamosan fejlődő művészet, az újítások, és a 

tárgykultúrában kialakult változások elengedhetetlenné tették, hogy a múzeumok modernebb 

kiállításokat, új típusú bemutatóhelyeket hozzanak létre. Az állandó kiállítások mellett egyre 

nagyobb népszerűségnek örvendtek az időszaki kiállítások. Az 1970-es évek végén közel 

másfélezer időszaki kiállítás volt megtekinthető az ország múzeumaiban. Az időszaki 

kiállítások a múzeumok közművelődésben betöltött szerepét is erősítették, valamint a 

múzeumi szakemberek tevékenységét és munkáját emelték magasabb státuszba. Ez a gyorsan 

cserélődő, folyamatos újragondolást igénylő kiállítás rendezési gyakorlat, kísérletező, újító és 

bátor magatartást követelt, amellett, hogy a történetiség, a folyamatábrázolás és a didaktikus 

bemutatás elve mindvégig megmaradt.  

                                                 
7 Éri István: Múzeumi kiállításrendezési törekvések Magyarországon az elmúlt 30 évben in.: SZEMERE Ádám 
(szerk): A korszerű múzeumi kiállítások tartalmi, didaktikai és esztétikai problémái, Múzeumi Restaurátor- és 
Módszertani Központ, Budapest, 1978, 16-17.oldal 
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Nemcsak a múzeumok és a gyűjtemények oldaláról kell megvizsgálni a 

változásokat. A kiállításokat az 1960-as évekig főleg a művelődni vágyó, de konkrét 

igényekkel nem rendelkező, nem igazán aktív látogatóknak rendezték. Ezután viszont 

megjelent egy újfajta közönség, aki fejlettebb technológiáktól hemzsegő, gyorsan változó 

világ lakója volt, és ezeket a tényezőket a muzeológusok sem hagyhatják figyelmen kívül. A 

látogató egyre inkább kilépett a csupán befogadó, hallgató szerepéből, kiszélesedett 

érdeklődése és tudásvágya, a szabadidős lehetőségek kibővülése miatt, a múzeumoktól 

komplexebb, szélesebb körű, aktívabb időtöltést várt el. Nemcsak a tárlatvezető bemutatására 

volt kíváncsi, hanem szerette volna önmaga számára felfedezni a látottakat, kérdéseket 

feltenni, vitatkozni, alkotni, a kiállítás részesévé lenni. Mindehhez a múzeumnak nemcsak 

bemutató helyként kellett viselkednie, hanem iskolaként, klubként lehetőséget kellett adnia a 

minél sokrétűbb ismeretátadásnak és feldolgozásnak. „A kiállítások alapvető funkciója nem 

változik azzal, ha csak a bemutatás módját változtatjuk. A társadalmi igény kielégítésén kell 

munkálkodnunk, sőt, meg kell próbálnunk elébe menni. Korszerű múzeumi tennivalóhoz 

alkalmazkodó módszeré a jövő.”8 

 

                                                 
8 Éri István: Múzeumi kiállításrendezési törekvések Magyarországon az elmúlt 30 évben in.: SZEMERE Ádám 
(szerk): A korszerű múzeumi kiállítások tartalmi, didaktikai és esztétikai problémái, Múzeumi Restaurátor- és 
Módszertani Központ, Budapest, 1978, 29.oldal 
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Múzeumok ma 

 

A múzeumoknak világszerte követnie kell a fejlődő technikákat, a változó 

látogatói igényeket ennek érdekében haladó gondolkodású, gyakran változó és izgalmas 

kiállításokat hoznak létre. Állandó gyűjteményüket bővítve, átalakítva, kölcsönkért művekkel 

újabb kontextusba állítva, valamint az intézményen belüli időszaki kiállításokkal árnyaltabbá 

téve dolgoznak azon, hogy minél életképesebb és látogatóbarátabb múzeumot hozzanak létre. 

Mára már nem csak az ismeretátadás, az értékmegőrzés a legfontosabb feladata a 

muzeológusoknak és a kurátoroknak, hanem a tárlatok olyan berendezése, mely minden 

jellemző karakterében illeszkedik az éppen aktuális kulturális, múzeumi és művészeti közeg 

elvárásaihoz.  

Éppen ebben a munkában kapnak nagy szerepet a különböző kiállítás rendezési 

alapelvek, valamint a különböző élettartamú tárlatok. Időtartamukat tekintve 

megkülönböztetünk alapvető jelentőségű, hosszabb ideig tartó kiállításokat, amelyeket a 

közbeszéd állandó kiállításokként tart számon, ám ez a meghatározás kissé elnagyolt, hiszen 

az ezen a néven tárgyalt kiállítások valójában nem állandóak, hiszen maximum 8-10 év az 

élettartamuk. Másrészt viszont helytálló a megnevezés, ha a kiállítások másik nagy csoportját 

tekintjük, melyek a rövid ideig tartó, tematikus vagy alkalmi kiállítások, melyeket az 

állandóval szemben időszaki kiállításoknak nevezünk. Döntő különbség a két rendezési elv 

között, hogy az állandó kiállítás anyaga általában a múzeum törzsgyűjteménye, melyből 

megadott hívószavak mentén válogat, vagy kiemel egy-egy fontosabb és jellemzőbb 

korszakot. Előfordul, hogy a gyűjtemény egy-egy művész életművének gyűjtésére és 

őrzésére specializálódott, így számtalan alkalommal rendeznek életmű kiállításokat is. A 

muzeológiának és a kiállítás rendezésnek ez a statikusabb oldala.  Az időszaki kiállítások 

általában függetlenek az állandó gyűjteménytől, meghatározó a kurátor személyisége és 

koncepciója. A tárlatot alkotó művek a világ számos múzeumából kerülnek egy helyre, 

melyet hatalmas munka előz meg, és melynek köszönhetően egyes művek újra és újra a 

figyelem középpontjába kerülhetnek. „Ezek (az időszaki kiállítások) egyre gyakrabban 

tematikusak – azaz nem kronologikusak, s koncepciójukban és az egyes művek 

kiválasztásában tudatosan a kurátor egyéni látását tükrözik, szemben egyfajta múzeumi 

objektivitással.”9  A kurátori rendezés egyre népszerűbb, egyre több múzeum hív meg neves 

művészeket, kurátorokat intézményébe, hogy egy-egy időszaki kiállítás, vagy az állandó 

                                                 
9 ÉBLI Gábor: Az antropologizált múzeum, Typotex Kiadó, Budapest, 2005, 105. oldal 
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tárlat újrarendezése során munkatársként dolgozzon azért, hogy a múzeum izgalmas, egyéni 

és szubjektív kínálattal várja régi és leendő látogatóit. Az ilyen munka eredményeként 

születnek meg az, úgynevezett curator choice kiállítások, ahol a muzeológusból és kiállítás 

rendezőből a műalkotásokat markánsan és nyíltan új formában értelmező, és a befogadást 

szigorúan irányító, „a cinéma auteur mintájára dolgozó műszészettörténet-szerző lesz” 10.  

Az időszaki kiállítások a kísérletezés, az újragondolás, és a minél szélesebb körű 

művészet múzeumi terekbe hívására ad lehetőséget, valamint a múzeum látogatottságára is 

jótékony hatással van, hiszen a viszonylag sűrűn új kínálattal bemutatkozó múzeumokba a 

potenciális közönség gyakrabban tér vissza.  

Emellett a mai múzeumi trendben egyre szélesebb körben jelenik meg az 

úgynevezett félig állandó kiállítás fogalma. Ez a típusú kiállítás arra törekszik, hogy az 

állandó kiállítás erejét és kiegyensúlyozottságát és az időszaki kiállítások dinamikáját és 

újszerűségét ötvözve, olyan kiállításokat teremtsen meg, melyek talán a leginkább 

alkalmasak a múzeum befogadó közönség igényeinek kielégítésére. Az ötvenes évek óta a 

múzeumok nemcsak a magas kultúra közvetítésére hivatottak, nem csak az elit réteg 

megszólítása a céljuk, hanem igyekeznek közönségbarát módon rendezni kiállításaikat, ezzel 

erősebbé tenni a kultúra demokratizálódását. Leginkább az angolszász területekre volt 

jellemző, hogy a látogatókat a társadalom szélesebb rétegeiből igyekeztek a múzeum tereibe 

hívni. Ennek érdekében kezdtek el inkább az élvezetet nyújtó, mint a gondos szakmaiságot 

előtérbe helyező tárlatok irányába fordulni. Az eredmény az, hogy a „…türelmes, kitartó 

munkát követelő, ám látványos eredmények csak hosszútávon hozó kutatásról és 

szerzeményezésről a közvetlenül fogyasztható kiállításokra tevődött a hangsúly. Ezen belül a 

didaktikus szemléletű, elmélyültséget és többszöri látogatást igénylő állandó kiállítások 

helyett a frappáns, könnyebben befogadható időszaki bemutatók léptek előtérbe.” 11 

A világ múzeumaiban ma már kiforrottan működik a fenn vázolt rendszer, 

melynek érdekében épület átalakítás, profil változtatás, összevonás és szakosodás jellemzi az 

intézményeket. Számos esetben a régi, klasszikus múzeumépület nem felel meg a többféle 

kiállítási módszernek, nincsen megfelelő és kellőképpen elkülöníthető tér az időszaki 

kiállításoknak, az állandó tárlat újrarendezését fizikai tényezők korlátozzák, valamint sokszor 

a múzeum költségvetése gátolja a megfelelően korszerű és haladó szellemű kiállítás 

rendezést. 

                                                 
10 ÉBLI Gábor: Az antropologizált múzeum, Typotex Kiadó, Budapest, 2005, 105. oldal 
11 ÉBLI Gábor: Az antropologizált múzeum, Typotex Kiadó, Budapest, 2005, 104. oldal 
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 A mai kulturális közeg, benne a színházak, a múzeumok és más egyéb magas 

kultúrát közvetítő intézmények nehéz helyzetben vannak akkor, mikor minél szélesebb 

közönséget próbálnak szerezni maguknak. A szabadidővel rendelkező polgárok zöme nem a 

múzeumokban és más kulturális terekben tölti a szabadidejét, nem ezekben a terekben kíván 

szórakozni és közben újabb élményekkel gazdagodni, hanem számos esetben marad otthon, 

néz televíziót, illetve választja a kényelmesebb, kézenfekvőbb megoldásokat. Természetesen 

nemcsak ilyen lehangoló esetek léteznek. Rengetegen vannak azok, akik a múzeumoktól, 

színházaktól, programközpontoktól várják azt, hogy újra és újra izgalmas, élménydús, 

változatos kínálattal várják őket vissza. A múzeumok talán a legstatikusabb intézmények 

ezek közül, hiszen programjaik nem egy este erejéig tartanak, nem tudják előadásaikat egy-

egy nap erejéig elővenni, majd félretenni, a múzeumok kínálata jellemzően maradandóbb, 

állandóbb, kevésbé gyorsan lüktető. „Fontos, hogy a múzeumok, állami intézmények vagy a 

művészeti közegből bárki sok esetben úgy viselkedjen, mint egy piaci szereplő. Máskülönben 

lemarad.”12 Ennek szellemében a múzeum versenyre kel más kulturális intézményekkel, és 

ehhez valóban az állandó kiállítások újrarendezése, és a gyorsan cserélődő időszaki 

kiállítások szükségesek. 

Annak érdekében, hogy a lehető legjobban áttekinthetővé váljék a mai kiállítás 

rendezési trend, három intézményt emelnék ki, melyek mind más-más profillal rendelkeznek, 

más léptékű intézmények, ám mind a háromban közös, hogy bár más mértékben, de követik 

az új folyamatokat, és látogatóikat félig-állandó, állandó, és időszaki kiállításokkal is várják. 

A bécsi Albertina, a budapesti Ludwig Múzeum Kortárs Művészeti Múzeum, valamint a 

veszprémi Modern Képtár Vass László Gyűjtemény olyan intézmények, melyek mind 

magánszemélyek gyűjteményein alapulnak, ám nagy hangsúlyt fektetnek az időszaki 

kiállításokra, és a gyűjteményi anyag minél sokszínűbb bemutatására.  

Ezek a múzeumok szakítottak azzal a régi hagyománnyal, miszerint termeikben a 

nemzeti értékeket kell minél hívebben bemutatni, és azzal az elvárással is, hogy 

valamiképpen az éppen aktuális hatalmi berendezkedés illusztrációi legyenek. Programjuk 

nem kronológián és statikus bemutatáson alapul, hanem dinamikus, változó, izgalmas, és 

fogyasztható termékkel állnak helyt a kulturális szférában. Feladatuk nem a művészetek 

kanonizálása, egyes alkotások felemelése, mások kiszorítása, az emlékezés elemeinek 

meghatározása, hanem a minél sokrétűbb és átfogóbb bemutatása az éppen aktuális 

                                                 
12 PUSKÁR Krisztián: Az állam az aranyhalat látja - interjú a Ludwig Múzeum távozó kurátorával 
http://www.origo.hu/kultura/20120128-oltai-kata-a-ludwig-kuratora-otthagyja-az-allami-intezmenyt.html 
2012.02.01. 
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művészeti közegnek. Nemcsak muzeológiai és művészeti szempontból fontos haladó 

szellemű tevékenységük, hanem marketinges szempontból is. 
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Albertina Múzeum, Bécs 

 

A bécsi Hofburg épületkomplexum sarkában emelkedő Albertina Múzeum 

kiemelkedő példája az időszaki és állandóan változó gyűjteményi kiállításoknak. A múzeum 

két meghatározó gyűjteményre épül. Régebbi és átfogóbb gyűjteménye a grafikai műveket 

felsorakoztató tárlat, melynek alapjait még a névadó Albert herceg fektette le, mikor palotáját 

festménygalériává alakította át, és elkezdte sorra gyűjteni a mára világhírű grafikai 

gyűjtemény első darabjait. A gyűjtemény egymillió fametszetet és rézkarcot, több mint 65 

ezer akvarellt és rajzot, valamint több mint 70 ezer fényképet számlál. A kollekció 

legnagyobbra becsült művészei Leonardo, Michelangelo, Dürer és Rubens valamint a 20. 

századi részleget Picasso fémjelzi. A másik nagy gyűjtemény magánszemélyi gyűjtés 

eredménye, mivel 2007 őszén a híres liechtensteini ügyvédházaspár, Rita és Herbert Batliner 

állandó kölcsönként az Albertina múzeumnak ajándékozta nem mindennapi gyűjteményét, 

mely a nemzetközi klasszikus modern művészet egyik legjelentősebb európai gyűjteménye. 

„Herbert Batliner szerint ugyanis <<a művészetet lehet birtokolni, de természete szerint 

köztulajdon>>”13.  A Batliner-gyűjteményt évente más-más formában mutatják be, 

cserélődik a művek sora, változik a múzeumi szintek között elfoglalt helyzete. A fentiek is 

mutatják, hogy az Albertina múzeum ezen tárlatai nem felelnek meg a hagyományos állandó 

kiállítás fogalmának. A múzeum vezetősége nem is törekszik arra, hogy a bevett hagyományt 

követve dolgozzon, hiszen elsődleges szempont számára, hogy a rendelkezésére álló 

gyűjteményeket - legyen az saját tulajdona, mint a grafikai gyűjtemény, vagy letétként kezelt, 

mint a modern festészeti gyűjtemény – a lehető legizgalmasabb, leginkább látogatóbarát, és 

nem utolsó sorban a lehető legszélesebb körben népszerű tárlatokon mutassa be. Ehhez pedig 

a gyűjtemény évenkénti más koncepció, más húzónév szerinti újrarendezése tökéletes eszköz.  

„Így nem fárad el az <<állandó kiállítás>>, amelyet szigorúan véve nem is lehetne így 

nevezni, hiszen anyagában és installálásában nem állandó, illetve törzsgyűjteményi 

értelemben sem az, hiszen nem a múzeum gyűjteményéből, hanem az ott letétként elhelyezett 

kollekcióból származik.”14 És bár hivatalosan valóban nem az intézmény tulajdonában van a 

gyűjtemény, mégis minden múzeumi tevékenység, valamint a gyűjtők hozzáállása azt látszik 

bizonyítani, hogy a gyűjtés és bemutatás elsősorban múzeumi érdekeket követve zajlik. Az 

                                                 
13 RIEDER Gábor: Batliner-gyűjtemény, Gyarapodó Albertina, online hír, 2007.09.19, 
http://www.artmagazin.hu/artmagazin_hirek/batliner-gy369jtemeny.167.html 2012.02.01. 
14 ÉBLI Gábor: Hogyan építsünk múzeumot? Tanulmányok a művészet nemzetközi intézményrendszeréről, Vince 
Kiadó, Budapest, 2011, 191. oldal 
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Albertina Múzeumban tehát megfigyelhető az az egyre elterjedtebb múzeumi praxis, hogy 

egyre kevésbé a múzeum saját gyűjteménye határozza meg az intézmény programját, hanem 

a birtokába kerülő letéti gyűjtemények, a kölcsöndarabok, valamint a vándorló kiállítások 

teszik ki a múzeum kínálatát. Így kerülhetett kapcsolatba az Albertina rangos gyűjteménye a 

Guggenheim múzeumok hálózatával, amik nem rendelkeznek saját gyűjteménnyel, így 

profiljukat teljes egészében a vándorló illetve kölcsönzött kiállításokra alapozzák. Emellett a 

félig-állandó kiállítások mellett az Albertina rendkívül rangos, népszerű és gyorsan váltakozó 

időszaki kiállításokkal várja a látogatókat. A művészetkedvelőknek ezáltal lehetősége nyílik 

arra, hogy az állandó gyűjtemény részeit újra és újra más párbeszédbe hívva tekinthesse meg, 

nemcsak gyűjteményen belül, hanem az időszaki kiállítások révén egészen más 

életművekkel, stílusokkal, technikákkal összemérve. 2009 elején az Albertina Múzeumban 

egyszerre láthatott az érdeklődő régi mester műveit, modernista festészetet és kortárs 

művészetet. A múzeum ezzel nemcsak széles körök igényeit elégítette ki egyazon 

időszakban, de nyilvánvalóvá tette küldetését, miszerint minden korszakból a legjobbat 

kívánja megmutatni. Nem akar csak egy-egy kiemelt korszakra szorítkozni, hanem 

kiállítótereiben is meg kívánja teremteni a művészetek folytonosságát, hogyan lesz a merész 

újítóból új korszakot meghatározó zsenivé, megtanítja „a kortárson fanyalgó 

látogatóknak”15, hogy a kortárs különcségében meglássák a jövőbeli klasszikusokat. 

Rembrandt, Monet és Picasso, Gerhard Richter, a grafikai gyűjtemény, a Batliner-letét, a 

Habsburg palota és a fotógyűjtemény így állhatnak relevánsan egymás mellett, új 

diskurzusokat, új értékítéleteket közvetítve a befogadók irányába. „A múzeum 

törzsközönségét újdonságokkal lehet meglepni, valamint számos olyan látogatót lehet újabb 

szemléletű és tartalmú kiállításokkal a múzeumba vonni, akik talán éppen ennek nyomán 

lesznek majd rendszeres látogatók.”16 A megszülető és egymás mellé illesztett tárlatok 

rendezése mögött komoly kurátori munka, intézményi vezetés, marketing és menedzsment 

stratégiák állnak. 

 

                                                 
15 ÉBLI Gábor: Hogyan építsünk múzeumot? Tanulmányok a művészet nemzetközi intézményrendszeréről, Vince 
Kiadó, Budapest, 2011, 189. oldal 
16 ÉBLI Gábor: Az antropologizált múzeum, Typotex Kiadó, Budapest, 2005, 104. oldal 



 17 

Ludwig Múzeum Kortárs Művészeti Múzeum, Budapest 

 

A budapesti Ludwig Múzeum sok tényezőben hasonlít a bécsi Albertinához, 

mégis fontos különbségek is mutatkoznak. A Ludwig-házaspár, Peter és Irene Ludwig egész 

Európában nagyon nagy jelentőségő gyűjtőkként feladatuknak tartották, hogy minél 

szélesebb körben, és minél több országban megalapozzák a kortárs művészetek 

bemutatásának lehetőségét. Annak ellenére, hogy gyűjteményükben az antikvitás korától 

jelenükig számos értékes művet birtokoltak, hivatásuknak a kortárs művészetek pártolását 

tartották. A csaknem 12 ezer alkotást tartalmazó gyűjteményt nem kívánták egy helyen 

összpontosítani, hanem arra törekedtek, hogy a világ országaiban minél több helyen legyenek 

láthatóak gyűjteményük darabjai. Ennek érdekében számos ország múzeumait keresték fel, 

hogy ajándékba adjanak, illetve tartós letétbe helyezzenek náluk a gyűjteményükből egy 

egységet. A gyűjteményből származó ajándékok és kölcsöndarabok világszerte 30 

múzeumban láthatók, ebből 12 a házaspár nevét viseli, többek között Budapesten, Kölnben, 

Bécsben és Pekingben. Az 1998-ban létrehozott Peter és Irene Ludwig Alapítvány 

gondoskodik a gyűjtemény darabjait őrző múzeumok tartós anyagi biztonságáról, valamint 

ezek nemzetközi vásárlásait és szakmai programjait rendszeresen támogatja az aacheni 

székhelyű alapítvány. 

A budapesti múzeum kiállításpolitikáját a semi-permanent és az időszaki 

kiállítások határozzák meg. A Művészetek Palotájában az új háromszintes kiállítóterekben 

két szintet kapnak a 3-4 havonta váltakozó rövidebb kiállítások, és egy emeleten kerül 

megrendezésre a gyűjteményi kiállítás, melyet évente gondolnak újra más-más koncepció 

alapján. „ Az időszaki tárlat megtekintése tehát életet lehel a már túl jól ismert állandó 

kiállításba, míg az időszaki bemutató valódi mondanivalóját csak az állandó gyűjtemény 

megfelelő ismerete alapján lehetett kibontani. A két típusú kiállítás kölcsönösen erősíti, 

feltételezi, semmint kizárja egymást.”17 Az állandó kiállítások a gyűjteményi anyagból 

születnek. 2007. november 16.-án Fókuszban a gyűjtemény címmel mind a három emeletet 

megtöltő gyűjteményi kiállítással nyitották meg a Művészetek Palotájába költöző új Ludwig 

Múzeumot. A Ludwig Múzeum gyűjteménye viszonylag kicsi, ám nemzetközi szempontból 

is jelentős, mely mintegy 400 művet számlál. A következő években a műveknek csak a 

kisebbik része volt látható az állandó kiállításon, ezért időről időre újabb válogatást mutatnak 

be a gyűjteményből. 2009 tavaszán az akkor újonnan vásárolt, illetve rég nem látott 

                                                 
17 ÉBLI Gábor: Az antropologizált múzeum, Typotex Kiadó, Budapest, 2005, 78. oldal 
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művekből állítottak össze egy tárlatot. 2010-2011-ben egy speciális válogatását láthatta a 

közönség a gyűjteménynek. Azokat a műveket állítja fókuszba, amelyek a művészet és a 

politikum sokszor ellentmondásos, konfliktusokkal teli és komplex kapcsolatára reflektálnak. 

A művek nem kronologikusan, születésük helye szerint kapcsolódnak, hanem bizonyos 

tematikus vagy formai szempont kiemelése révén kerülnek az adott munkák egymás mellé. 

Legutóbb bemutatásra kerültek a jelenlegi legújabb szerzemények, melyek jól illusztrálják, 

hogy milyen irányt tart a múzeum és az alapítvány követendőnek. 

Eközben az időszaki kiállítások olyan neves művészek életműve köré 

szerveződtek, mint Moholy-Nagy László, Martin Munkácsi, Glenn Brown, Csörgő Attila, 

Kepes György, Gerber Pál. A Műcsarnokkal közösen otthon adott a Ludwig Múzeum a 

Taiwan Calling című kiállításnak, bemutatásra került többek közt a fotórealizmus, a közép- 

és kelet-európai videoművészet.   

A Ludwig Múzeum ezáltal a legnagyobb hangsúlyt a változásra helyezi, melynek 

köszönhetően újra és újra friss kínálattal jelentkezhet.  
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Modern Magyar Képtár- Vass László Gyűjtemény, Veszprém 

 

 A fenti példát követi a Modern Magyar Képtár- Vass László Gyűjtemény is 

Veszprémben, mely Vass László cipőkészítő mester 1970-es évek elején induló kortárs 

művészeti gyűjtésének anyagát mutatja be. A 2003-ban intézményesült képtár állandó és 

időszaki kiállításokkal várja a konstruktivizmus hazai és európai művészeinek kedvelőit. Ám 

a gyűjtemény olyan hatalmas, hogy egy időben és egy helyen való bemutatásának 

teljesíthetetlen helyigénye lenne. Emiatt és a fentebb említett kiállítás rendezési tendenciákból 

adódóan, a veszprémi képtár kétévente megújuló állandó kiállítással várja a látogatókat. Ez 

nem csak látogatóbarát taktika, hanem biztosítja, hogy a gyűjtemény darabjai közül az évek 

során a lehető legtöbb a közönség számára láthatóvá váljék, továbbá a tematikus elv alapján 

összeállított tárlatok érthetőbb és árnyaltabb kontextusban mutatják be az európai és a hazai 

művészet elmúlt 60 évének konstruktivista és monokróm vonalait.  

A Turányi és Simon Építésziroda által tervezett és kivitelezett épületegyüttes 

tökéletes tereket biztosít ezen kiállításoknak. A földszinten található 10 teremben kap helyet 

az éppen aktuális állandó tárlat, és az emeleten, a galérián pedig az időszaki kiállítás. 

A nyitó kiállítás 2003-ban egy széles spektrumát mutatja be a magángyűjteménynek. 

A gyűjtemény darabjaiból jól kiolvasható a 20. századi művészet történetének néhány jelentős 

fejezete: elsősorban a konstruktivizmus és az absztrakció irányzataié. Vass László 

gyűjteménye követi a geometrikus absztrakció magyar művészeit a minimal-art és a szeriális 

művészet, a koncept és az „új szenzibilitás” útjain, s szinte teljes keresztmetszetet ad három 

évtized mozgalmairól, és jelentős életműveiből. 

Konstruktív koncepciók címmel 2005. március 19.-én nyitott meg a második állandó 

kiállítás. Ez alkalommal a gyűjtő a közelmúltban elhunyt Gyarmathy Tihamér, Julije Kniefer, 

Aurelie Nemours és Jesus Maria Soto művészetének állított emléket. 

A monokróm és radikális festészet bemutatására 2007 tavaszán került sor Festészet 

festészet címmel. Ez a kiállítás első alkalommal mutatja be Vass László műgyűjteményének 

legújabb, monokróm szekcióját. A gyűjtemény monokróm anyagát a New York-i radikális 

festők művei köré szervezte. A koncepció kialakításában tanácsadóként és kurátorként Gál 

András működött közre. 

A 2009-2011-ig látható kiállítás a Schweiz - Konkret, svájci festészetet bemutató 

tárlat. A svájci művészeten belül fontos helyet foglalnak el az úgynevezett Zürichi Konkrétok. 

Közéjük tartozik Max Bill, Camille Graeser, Verena Loewensberg és Richard Paul Lohse. Ők 
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együtt most először voltak láthatók magyarországi tárlaton. 2011 tavaszán nyílt meg a 

következő kiállítás, ami egyben a 2009-es folytatása is, hiszen mostantól egy hosszú távra 

tervezett kiállítás-sorozat kívánja fókuszba állítani a különböző európai országok súlypontjait. 

Az egyes kiállítások két-két évig lesznek láthatók, és ezek képezik majd az állandó tárlat 

magját. E ‚nemzeti kiállítások’ nem fogják a múzeum egész terét betölteni, hanem erős 

hangsúlyt alkotnak a teljes gyűjtemény kiállított anyagán belül. A rendezők egyik fontos 

szempontja, hogy ily módon összehasonlíthatóvá váljanak a különböző országokból és 

korszakokból származó alkotások. A váltakozó kiállítások ekképp új távlatokat és 

kapcsolatokat nyithatnak a gyűjtemény darabjai között, és mindannyiszor más fényben 

láttathatják a konstruktív-konkrét művészetet. Ez az induló kezdeményezés nem is 

működhetne másképp, mint a félig állandó kiállítások rendszerével.  

Emellett nem szabad figyelmen kívül hagyni a negyedévente cserélődő időszaki 

kiállításokat sem. Olyan művészek alkotásaiból nyílik itt önálló kiállítás, akiknek munkái 

Vass László gyűjteményében megtalálhatók. Erre néhány példa felsorolásszerűen: 2009: 

Barcsay Jenő, Sean Scully, Kernstoktól a kortársakig; 2008: Caro Jost, Günther Uecker, 

Kovács Endre; 2007: Rupprecht Geiger, Victor Vasarely; 2006: Wolsky András, Korniss 

Dezső, Gottfried Honegger; 2005: Rita Ernst, Raffay Béla; 2004: König Frigyes, Mata Attila, 

Schéner Mihály közös tárlata, Josef Albers, Megyik János, Művészportrék; 2003: Lossonczy 

Tamás, Tóth Menyhért. A lista kitűnően mutatja a gyűjtés fő irányait, és a hazai és európai 

művészet egyidejű megjelenését. 1819 

A veszprémi Vass Kollekció európai szinten is példaadó a magán vagyon értékes és 

értékteremtő befektetésében, továbbá egy igen sikeresnek bizonyuló vidéki kortárs művészeti 

kezdeményezés. Az elsődleges személyes kötődések és szimpátián túl, úgy gondolom, hogy a 

veszprémi Képtár példáján keresztül jól kimutathatóak azok a múzeumi, kurátori, 

magángyűjteményezői tendenciák és irányok, melyek európai szinten valósulnak meg 

hazánkban is. Fontosnak tartom, hogy a mai világban oly sok negatív kritikát kapó kortárs 

művészet és a kortárs művészettel foglalkozó múzeumi közeg elhivatott és sikeres szakemberi 

és múzeumai is előtérbe kerüljenek. Vass László szerepe a műgyűjtésben példaadó, a Modern 

Képtár – Vass László Gyűjtemény egyedülállóan sikeres kortárs művészeti kiállítótér, és 

Veszprém városa pedig kitűnő házigazdája és befogadója az egész mechanizmusnak.  

                                                 
18 A Modern Képtár – Vass László Gyűjtemény hivatalos honlapja:  http://www.vasscollection.hu/?menu=5 , 
2011. április 29. 
19 SÍK Csaba: A Vass-gyűjtemény = The Vass collection / by Csaba Sík ; [ford. Megyes 
Andrea] in.:Art V Premier, 1998, Budapest 
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Összegzés 

 

A múzeumok az évszázadok során igen komoly változásokon mentek keresztül 

mind a kiállítást, mind a gyűjteményezést illetően. Már nem csupán vagyon felhalmozása és 

a hatalom prezentálása a legfőbb cél, sokkal inkább előtérbe kerül a nevelés, a szórakoztatás, 

és a művészetek legsokoldalúbb bemutatásának igénye. 

Természetesen nem vesztek el a hagyományos értékeket közvetítő, történetiségen, 

nemzeti identitáson alapuló intézmények sem. A régi mintát követő nemzeti múzeumok 

továbbra is egységes terei lehetnek egy-egy nemzet történetének és identitásának 

kifejezésére. Számos művészeti múzeum megőrizte az elmúlt idők, statikus, kronologikus 

kiállítás rendezési modelljeit, hiszen épülete, termei és tárgyi gyűjteménye tökéletesen 

illeszkedik a hagyományos muzeológia elképzeléseihez. 

Ám mikor a múzeumok a modern világ tárgyi emlékeinek gyűjtőhelyeivé lesznek, 

valamint a mindennapi élet elemeit gyűjtik és helyezik múzeumi kontextusba, a 

hagyományos módszerek elavultnak bizonyulnak. Ahhoz, hogy a kortárs művészet, és a XIX. 

és XX. század fordulójának anyaga a legtökéletesebben bemutatható és befogadható legyen, 

szükség van a muzeológia, a kiállítás rendezés, a kurátori feladatok és az épített környezet 

modernizálására. Ezen változások előrelépések, haladás a gyorsan változó korral, amiben a 

művészek és műalkotásaik, valamint a befogadók is más igényeket támasztanak a múzeumok 

felé.  

A múzeumok mintegy piaci szereplőként próbálják a leginkább közönségbarát, 

ám kivétel nélkül esztétikai értékekkel rendelkező és szakmai szempontból is helytálló 

kiállításokkal behívni a látogatókat intézményeikbe. Ebben mérföldkőnek számító változás, 

hogy a statikus állandó kiállítások és a gyorsan változó időszaki tárlatok mellett, egy a kettőt 

ötvöző, értékeit erősítő új kiállítás rendezési forma, a félig állandó kiállítások praxisa kezd 

elterjedni. Ezen kiállítások alkalmasak arra, hogy a gyűjteményt minél sokszínűbben 

lehessen a közönség számára elérhetővé tenni, általa be lehet mutatni a folyamatosan zajló 

gyűjteménygyarapítási eredményeket, az újrarendezés kapcsán új értelmezésekkel bővülhet a 

már-már megkövültnek tekintett műtárgy együttes. Az időszaki kiállítások mellett 

vonatkozási pontot, történeti bázist, reflektálandó ellenpólust jelenthet. A semi-permanent 

kiállítások teret engednek az egyre szabadabban és szubjektívebben gondolkodó 

kurátoroknak, hogy kreatív rendezőként szokatlan, merész és egyedi hívószavak mentén 

gondolják újra a gyűjteményi anyagot. 
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A dolgozatban vázolt tendenciák számos irányban további elemzések tárgyául 

szolgálnak. Kiemelt figyelmet érdemelne a kurátorok feladatkörének változása, a befogadás 

újfajta metódusa a kortárs kiállítás rendezés kapcsán, a műalkotások értelmezésének, 

jelentésének, megfejthetőségének akadályai. A muzeológia új útjai esztétikai értelemben 

érdekes irányba mutatnak.  
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