
A muzeális intézmények alapításuktól fogva együttmű-
ködnek azokkal a helyi közösségekkel, ahonnan gyűj-
teményeik származnak. A szellemi és tárgyi kulturális
örökség védelme és bemutatása során az intézmények
szoros kapcsolatot építenek ki helyi és szakmai civil 
szervezetekkel, reprezentatív helyet adnak közösségi 
eseményekre. A Múzeumi Iránytű 13. kötetének
fókuszába a múzeumi közösségek – közösségi
múzeumok témát helyeztük. Célunk rávilágítani arra, hogy
a Cselekvő közösségek – aktív közösségi szerepvállalás
(EFOP-1.3.1-15-2016-00001) című európai uniós 
projektünk milyen innovatív szakmai és közösségi támo-
gatást nyújt a kulturális intézmények és a lakosság
számára. A kiadványban a múzeumok közösségi színtér
szerepét kiemelő jó gyakorlatokat is bemutatunk.
A konzorciumvezető Szabadtéri Néprajzi Múzeum 
partnerei a projektben az Országos Széchényi Könyvtár
és az NMI Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. 

Múzeumi iránytű 13Múzeumi iránytű 13

dr. Arapovics Mária 
dr. Bereczki Ibolya 
Nagy Magdolna

Szerkesztette

Múzeumi közösségek – közösségi múzeumok

13
 

M
ú

zeu
m

i iránytű
M

ú
zeu

m
i kö

zö
sség

ek –
kö

zö
sség

i m
ú

zeu
m

o
k

M
i a kö

zö
sség

? � M
úzeum

o
k és kö

zö
sség

eik –
 eg

y kutatás m
arg

ójára � A
 kö

zö
sség

fejlesztés inno
váció

i –
 C

selekvő
 kö

zö
sség

ek,
ku

ltu
rális kö

zö
sség

fejlesztő
 m

ó
d

szertan
i fejlesztések � K

ö
zö

sség
ek H

ete –
 Ü

n
n

ep
eld

 a kö
zö

sség
ed

! � M
ú

zeu
m

 és kö
zö

sség
–

 n
em

zetkö
zi p

éld
ák � M

ú
zeu

m
i és ku

ltu
rális b

aráti kö
rö

k szerep
e és leh

etőségei � Tájházak és kö
zö

sség
eik � A

 Skan
zen

 és
kö

zö
sség

ei � „Tárg
yak gyűjtőhelye –

 em
b

erek gyűjtőhelye” � Ö
n

kén
tes p

ro
g

ram
 a D

u
n

a M
ú

zeu
m

b
an

 � Tan
tárg

y és b
arko

ch
b

a



Múzeumi iránytű 13





dr. Arapovics Mária
dr. Bereczki Ibolya
Nagy Magdolna

Múzeumi iránytű 13

Szerkesztette

Múzeumi közösségek – közösségi múzeumok



Múzeumi közösségek – közösségi múzeumokMúzeumi iránytű 13.

dr. Arapovics Mária, dr. Bereczki Ibolya, Nagy Magdolna

Vári Csilla

Andrikó Katalin, Arapovics Mária, Csizmaziáné Lipták
Mária, Joó Emese, Merényi Ágnes, Vercseg Ilona

Andrikó Katalin

dr. Bereczki Ibolya, Nagy Magdolna

Szentendre 2017

dr. Cseri Miklós főigazgató
Szabadtéri Néprajzi Múzeum
2000 Szentendre, Sztaravodai út
Postacím: 2001 Szentendre, Pf. 63
Telefon: +36 26/502-501
E-mail: sznm@sznm.hu

mokk.skanzen.hu

© szerzők
© Szabadtéri Néprajzi Múzeum – Múzeumi Oktatási és
Módszertani Központ – Szentendre 

Minden jog fenntartva.

A kötetben szereplő fotók tudomásunk szerint jogtiszták.
A szerkesztés lezárva: 2017. január 17.

Takács Benedek

Bazsó Gábor

Gelbert Eco Print Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt
Felelősségű Társaság, Budapest

A Cselekvő közösségek – aktív közösségi szerepvállalás
EFOP-1.3.1-15-2016-00001 kiemelt projekt az Európai
Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinan-
szírozásával valósul meg. A projekt szakmai megvalósítói
elkötelezettek az esélyegyenlőség szerepének növelése, a
hátrányos helyzetűek felzárkóztatása és a kulturális
javakhoz való egyenlő hozzáférés lehetőségének
megteremtése mellett.

Szentendre 2017

ISBN 978-615-5123-58-0/ISSN 2060-9957
ISBN 978-615-5123-59-7/ISSN 2559-9402

Szerkesztette

Olvasószerkesztő

Angol fordítás

Angol lektorálás

Sorozatszerkesztő

Felelős kiadó

További információk

Arculat

Tördelés

Nyomdai munkálatok

Print
Online



Múzeumi közösségek... Tartalom

103
Pákay Viktória

Közösségek Hete – Ünne-
peld a közösséged!

117
Szu Annamária

Múzeum és közösség –
nemzetközi példák

II. Múzeumi trendek

139
Csordás Izabella

Múzeumi és kulturális ba-
ráti körök szerepe és lehe-
tőségei

151
Bereczki Ibolya

Tájházak és közösségeik

7 Arapovics Mária–
Cseri Miklós 
Bevezető

I.             Közösségek és 
múzeumok

11
Vercseg Ilona 

Mi a közösség?

47
Nagy Magdolna

Múzeumok és közössé-
geik – egy kutatás margó-
jára

79
Arapovics Mária

A közösségfejlesztés inno-
vációi – Cselekvő közös-
ségek, kulturális
közösségfejlesztő mód-
szertani fejlesztések



6

Múzeumi iránytű

223
Bárd Edit

Önkéntes program a Duna
Múzeumban 

235
Joó Emese

Tantárgy és barkochba

169
Káldy Mária

A Skanzen és közösségei

III.           Múzeumi közösségek

207
Csizmaziáné Lipták Mária 

„Tárgyak gyűjtőhelye – 
emberek gyűjtőhelye"



Bevezető

A múzeumok közösségi szerepvállalása új korszak kezdetét jelenti a hazai kulturá-
lis terület életében. A tevékenység maga nem jelent új feladatot, csak a szerep lett erőteljesebb, hi-
szen az ICOM a múzeumok világszövetsége Etikai Kódexében 2004-ben megfogalmazott
alapelvként megjelenik, hogy „...a múzeumoknak fontos feladata, hogy fejlesszék közművelődési
szerepüket, és magukhoz vonzzák az általuk szolgált közösség, település vagy csoport szélesebb kö-
reit. A múzeumok közművelődési szerepének szerves része az érintett közösséggel való interaktív
kapcsolat és a közösség örökségének fejlesztése”. A muzeális intézményekről, a nyilvános könyv-
tári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény már húsz éve megfogalmazta,
hogy „a muzeális intézmény a társadalom szolgálatában áll, a közösség számára nyilvános, a közös-
ségekkel, településsel aktív kapcsolatot tart, alaptevékenysége körében nem gazdasági haszonszer-
zés céljából jön létre, a kulturális javakhoz széles körű és egyenlő hozzáférést biztosít.”
A múzeumoknak jogszabályban rögzített feladata közművelődési szerepük erősítése, az általuk
szolgált közösség, település vagy csoport szélesebb köreivel a folyamatos kapcsolattartás. A kö-
zösség örökségének megőrzése és fejlesztése fókuszba került Európában és hazánkban.

A muzeális intézmények alapításuktól fogva együttműködnek azokkal a helyi közösségekkel, ahon-
nan gyűjteményeik származnak. A kiállítások, a múzeumokban szervezett kulturális programok a
lokalitás tárgyi és szellemi örökségét, a hagyományok megőrzését és továbbadását erősítik. A mú-
zeumok számos településen a közösségi színtér szerepét is betöltik azáltal, hogy szoros kapcsola-
tot építenek ki a helyi közösségekkel, bevonják a civil szervezeteket, a helyi lakosokat a múzeum
életébe, vagy reprezentatív helyet adnak közösségi eseményekhez. Az 50 éves Skanzen – tudatos
stratégiával – a bemutatott tájegységek civil közösségeivel és kulturális szakmai szervezetekkel
alakított ki kölcsönös előnyökre épülő kapcsolatokat. Ezek a kapcsolatok segítik a múzeum társa-
dalmi beágyazottságát és erősítik a helyi közösségek identitását. Az elmúlt évtizedekben kialakí-
tott munkát, a közösségépítésben jeleskedő Káldy Mária mutatja be részletesen e kötetben
megjelenő tanulmányában.

A Múzeumi Iránytű jelen közösségi számát támogató Cselekvő közösségek – aktív közösségi sze-
repvállalás című (EFOP-1.3.1-15-2016-00001) kiemelt projekt az első olyan országos hatókörű fej-
lesztés, ami a múzeumi, könyvtári és közművelődési szakterületek partneri együttműködésére
építve közösségfejlesztő folyamatokat generál az intézményekben. A projekt a Szabadtéri Néprajzi
Múzeum – Múzeumi Oktatás és Módszertani Központ konzorciumi vezetésével, az NMI Művelő-
dési Intézet és az Országos Széchényi Könyvtár együttműködésével valósul meg 3 milliárd forint
európai uniós forrásból, és a hazai települések közösségfejlesztő programjaihoz nyújt szakmai-
módszertani támogatást, miközben a múzeumok, könyvtárak és közművelődési intézmények kö-
zösségi részvételen alapuló működését segíti elő. A kötetben a szakmai vezető, Arapovics Mária
tanulmánya a projekt elméleti és gyakorlati innovációit mutatja be részletesen.

Vercseg Ilona közösségfejlesztő hiánypótló közösségelméleti tanulmányban tekinti át a közösség
fogalmának nemzetközi és hazai megközelítéseit. Nagy Magdolna tanulmánya a magyar múzeu-
mok közösségi tevékenységének átfogó képét mutatja be, Szu Annamária pedig a külföldi múze-
umi gyakorlatok figyelemre méltó eseteit fűzi egybe. Pákay Viktória írása a Cselekvő közösségek



Mi a közösség?

A közösségelmélet klasszikusaitól sokat tudhatunk a közösség alapértelmezései-
ről, a közösségfejlesztőktől pedig a mai közösségek szükségességéről. Látjuk és részben tapasz-
talatból is tudjuk, hogy a mindenkori ma embere keresi a közösségiséget, vagy ha aktívan nem is
keresi, de legalább vágyik rá, és lehetőségei szerint él is vele. Csányi Vilmostól tudjuk, hogy a kö-
zösségiség egyaránt velünk született tulajdonságunk és tanult viselkedésünk, tehát a kezdetektől
velünk van. Felsejlik, hogy a megapoliszok viszonyai között is megszülethetnek közösségi megnyil-
vánulások és megoldások. Felfedeztük, hogy a civil társadalmi közeg, e szabadság-szféra az, ame-
lyik a ma embere számára egyaránt képes biztosítani a kötődést és a választási lehetőséget.

A következőkben összefoglaljuk az eddigi közösség-elméletek minden gondolkodónál meglévő
alapelemeit, és további közösségi vonatkozásokkal is gazdagítjuk: odatartozás és a kötődés, iden-
titás, a közösség mezsgyéi és határai. Ezek a szempontok segítenek felismerni a jelen közösségi
folyamatait és lehetőségeit. Végül a közösségek válságát és hiányának okait, valamint leküzdésük
lehetségességét vázoljuk.

A közösség három leggyakoribb megközelítése1

• Hely (place)

• Érdeklődés szerinti/választott közösségek (interest/elective)

• Szellemi, lelki közösség (communion)

1. Hely (place)

Hely (place) a közösség akkor, amikor a közösség földrajzi vonatkozásban jelenik
meg. A közösség szó gyakran a lokalitás szinonimája. Ám «a közösség, vagy a szomszédság meg-
határozása olyan mértékben nehezedő feladat, amilyen mértékben egyre mobilabbá válik a társa-
dalom és az emberek közös érdekeik alapján tartoznak közösségekhez, mely érdekekre saját
munkájuk, neveltetésük vagy társadalmi gyakorlatuk és a hely, ahol élnek, egyaránt hatással van.»2

A lokalitás, az elhelyezkedés, a földrajzi hely fontos komponense a közösségeszmének. A német
közösség-elméletnek két szava volt a közösségre: a Gemeinde és a Gemeinschaft. Az első
jelentésével eddig nem foglalkoztunk, ez egyértelműen a helyi közösségre vonatkozik, a
másodiknak ezen kívüli értelme is van. Ahogyan König 1968-ban A közösség című munkájában
megállapítja, a fogalom két használata nagyon közeli kapcsolatban volt egymással. A
Gemeindeben a lokalitás vagy a hely határozza meg a közösséget, mert az a középkorban a
földhöz egyenlő jogokat élvező állampolgárok teljességére vonatkozott; s a Gemeinschaft szó,
mely szintén használatos volt ebben az időben, egy olyan földdarabra vonatkozott, amelyet szabad
emberek közösen birtokoltak.
Ez az állapot azóta megváltozott. A Gemeinde megőrizte eredeti értelmét és idiomatikusan úgy
fordíthatjuk: neighbourhood = szomszédság; a Gemeinschaftnak ma szélesebb értelmű v

égisze alatt megvalósuló Közösségek Hete hagyományteremtő rendezvénysorozatról ad átfogó
képet. A tájházak helyi identitáserősítő szerepét Bereczki Ibolya írása tükrözi.

A kötet második részében a múzeumi közösségek kerülnek fókuszba. Csordás Izabella a múzeumi
baráti körök szerepét vázolja, Bárd Edit az esztergomi Duna Múzeum, Lipták Mária a szegedi Móra
Ferenc Múzeum önkénteseinek, Joó Emese a Néprajzi Múzeum iskolai közösségi szolgálatosainak
közösségszervezésével kapcsolatos folyamatát jeleníti meg. 

A kiadvány célja a múzeumi sikertörténetek bemutatása, ugyanakkor a múzeumi közösségi jó gya-
korlatok sokasága egyetlen kötetbe nem férhetett, ezért a szerkesztők a következő kiadványunk-
ban jelenítik majd meg a szellemi kulturális örökség példáit.

A Múzeumi Iránytű Múzeumi közösségek-közösségi múzeumok számának olvasását hasznos idő-
töltésnek szánjuk a téma iránt érdeklődőknek!

Dr. Cseri Miklós 
főigazgató – Szabadtéri Néprajzi Múzeum, Szentendre

Dr. Arapovics Mária
szakmai vezető – Cselekvő közösségek – aktív közösségi szerepvállalás – projekt
Szabadtéri Néprajzi Múzeum – Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ, Szent-
endre
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Mi a közösség?

A közösségelmélet klasszikusaitól sokat tudhatunk a közösség alapértelmezései-
ről, a közösségfejlesztőktől pedig a mai közösségek szükségességéről. Látjuk és részben tapasz-
talatból is tudjuk, hogy a mindenkori ma embere keresi a közösségiséget, vagy ha aktívan nem is
keresi, de legalább vágyik rá, és lehetőségei szerint él is vele. Csányi Vilmostól tudjuk, hogy a kö-
zösségiség egyaránt velünk született tulajdonságunk és tanult viselkedésünk, tehát a kezdetektől
velünk van. Felsejlik, hogy a megapoliszok viszonyai között is megszülethetnek közösségi megnyil-
vánulások és megoldások. Felfedeztük, hogy a civil társadalmi közeg, e szabadság-szféra az, ame-
lyik a ma embere számára egyaránt képes biztosítani a kötődést és a választási lehetőséget.

A következőkben összefoglaljuk az eddigi közösség-elméletek minden gondolkodónál meglévő
alapelemeit, és további közösségi vonatkozásokkal is gazdagítjuk: odatartozás és a kötődés, iden-
titás, a közösség mezsgyéi és határai. Ezek a szempontok segítenek felismerni a jelen közösségi
folyamatait és lehetőségeit. Végül a közösségek válságát és hiányának okait, valamint leküzdésük
lehetségességét vázoljuk.

A közösség három leggyakoribb megközelítése1

• Hely (place)

• Érdeklődés szerinti/választott közösségek (interest/elective)

• Szellemi, lelki közösség (communion)

1. Hely (place)

Hely (place) a közösség akkor, amikor a közösség földrajzi vonatkozásban jelenik
meg. A közösség szó gyakran a lokalitás szinonimája. Ám „a közösség, vagy a szomszédság meg-
határozása olyan mértékben nehezedő feladat, amilyen mértékben egyre mobilabbá válik a társa-
dalom és az emberek közös érdekeik alapján tartoznak közösségekhez, mely érdekekre saját
munkájuk, neveltetésük vagy társadalmi gyakorlatuk és a hely, ahol élnek, egyaránt hatással van.”2

A lokalitás, az elhelyezkedés, a földrajzi hely fontos komponense a közösségeszmének. A német
közösség-elméletnek két szava volt a közösségre: a Gemeinde és a Gemeinschaft. Az első
jelentésével eddig nem foglalkoztunk, ez egyértelműen a helyi közösségre vonatkozik, a
másodiknak ezen kívüli értelme is van. Ahogyan König 1968-ban A közösség című munkájában
megállapítja, a fogalom két használata nagyon közeli kapcsolatban volt egymással. A
Gemeindeben a lokalitás vagy a hely határozza meg a közösséget, mert az a középkorban a
földhöz egyenlő jogokat élvező állampolgárok teljességére vonatkozott; s a Gemeinschaft szó,
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1 WILLMOTT, P. 1986; LEE, D.–NEWBY, H. 1983; CROW, Graham–ALLAN, Graham 1994 alapján 
2 PLANT kiemelése, PLANT, Raymond 1974; SEEBOHM, F. 1968



mely szintén használatos volt ebben az időben, egy olyan földdarabra vonatkozott, amelyet szabad
emberek közösen birtokoltak.
Ez az állapot azóta megváltozott. A Gemeinde megőrizte eredeti értelmét és idiomatikusan úgy
fordíthatjuk: neighbourhood = szomszédság; a Gemeinschaftnak ma szélesebb értelmű
vonatkozása van, mint volt: az emberek közötti kapcsolat minőségét jelenti egy adott helyen vagy
lokalitásban vagy egy bizonyos csoporthoz tartozva. Heraud is egyetért abban (állapítja meg Plant,
Königet interpretálva), hogy angolul szintén két értelemben használjuk a közösség szót: lakóhelyi
közösség (residence, vagy local community; Gemeinde); és erkölcsi közösség (moral community;
Gemeinschaft).3

A társadalmi alakzatok kialakulásának korai fázisában, a görög poliszban a közösség fogalom
egyaránt jelentette az emberek csoportját, összetartozását és azonos helyhez kötöttségét, lokalitá-
sát is. Ez a társadalmi struktúra Simmel szerint úgy jellemezhető, hogy „egy viszonylag szűk cso-
port szorosan elzárkózik a szomszédos idegen, ellenséges csoportok elől. .. az ősi polisz ..
ugyanolyan jellegű volt, mint a kisváros. Az állandó, létét fenyegető veszély a közeli és távoli ellen-
ség részéről, erős egységet alakított ki politikai és katonai téren egyaránt. ... az athéni élet egyedül-
álló színessége csak azáltal válik érthetővé, ha figyelembe vesszük, hogy máshoz nem
hasonlítható individualizált egyéniségekből álló nép harcolt a kisváros nem individualizált állandó
külső és belső nyomása ellen.”4

Míg az athéni településközösség szervező ereje a közös ellenség és az ellene összefogott „polisz”;
a feudalizmus emberéé a „föld”; a munkamegosztás emberéé a megnövekedett „város”, mely a tér-
ség nagysága és a személyek száma miatt a szabadság egyfajta szimbólumává is vált, e szabad-
ságnak azonban igen nagy ára van (állandó idegi megterhelés; a tudatosság fokozódása az
érzelmek rovására; a bizalom elveszítése, számítóvá válás; az objektíve mérhető teljesítmény és a
pénz, mint az „értékek közös nevezője” fásult, kiábrándult magatartáshoz vezet; befoghatatlan
mennyiségű kapcsolat, elkülönültség; a legmagasabban szervezett munkamegosztás, kultúrater-
melés, az individuum fejlődésének elmaradása stb.)5

„A legfőbb problémát az okozza, hogy a települések az iparosodás, a bürokratizálódás és az
urbanizáció előrehaladtával egyre inkább veszítenek integráltságuk fokából, vagy legalábbis
integráltságuk jellege alapvetően megváltozik. A település egyre kevésbé nevezhető a klasszikus
értelemben közösségnek, és a térbeli kötöttségek szerepe egyre csökken a társadalom életében.”6

Szomszédság7

Ismét egy új szakkifejezést tanulunk – „szomszédság”. E szó csak mint szakkifeje-
zés újdonság, mert egyébként nem csak ismerős, de kifejezetten meghitt, otthonos képzeteket tár-
sít – beágyazottság, védelem, kölcsönös segítés, és perpatvar és háborúskodás is – vagyis egy
viszonyrendszerben való létezés. A szomszédság szó csak abban az értelemben új, hogy köznyelvi-
ből szakszóvá is bővült, s ma már a közösségfejlesztési szakmának is az egyik alapfogalmaként
jelenik meg, mert a szomszédság a helyi közösségi munka fizikai, de – mint viszonyrendszer – 
pszichikai tere is. 
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3 PLANT kiemelése és interpretációja, PLANT, Raymond 1974, 38.
4 SIMMEL, Georg Városszociológia 259–260.
5 VERCSEG Ilona kiemelése, részletes leírását lásd SIMMEL-nél, in: Városszociológia: 252–258.
6 SZELÉNYI Iván 1973, 16.
7 Ebben a részben az 1992-ben Szomszédság címmel írott tanulmányomra támaszkodtam, a bekerült része-

ket átdolgoztam, az idézett részeket magam fordítottam. Az eredeti kiadvány adatait lásd az Irodalomban.



Ha szomszédsági munkáról beszélünk, akkor egy adott település(rész) átfogó, több szálon futó, ön-
tevékeny, esetenként szakemberek által is segített, a helyi (megyei-, országos) hatóságokkal, szer-
vezetekkel és intézményekkel, valamint egymással is párbeszédet folytató közösségekről és a bennük
zajló folyamatokról szólunk, melyek egésze az ott élők viszonyrendszerének kifejeződése.

A szomszédság szintje az ún. – magyarra átültethetetlen – „grassroot”, vagyis az alapok, a gyöke-
rek, az eredet, a kezdet szintje, az a szint, amely mindenkit egyaránt érint, legyen iskolás gyerek
vagy felnőtt, önkormányzati szakember vagy a toronyházban lakó ember, pedagógus vagy bolti
eladó. A hely, ahol élünk, tanulunk, sőt gyakran dolgozunk is, azonban csak akkor nevezhető szom-
szédságnak, ha az emberek úgy érzik: ismerik egymást, és szükség esetén segíteni is tudnak egy-
másnak, sőt, közös helyzetükből számukra közös feladatok is adódhatnak. Az a kör, amelyben az
emberek ezt érzik, az a kör a szomszédság köre, melyhez mint egészhez is kialakul az ott élőknek
valamiféle viszonya: megformálva saját szervezeteiket, tudatosan gondozzák és szükségleteik sze-
rint alakítják-építik szomszédságukat, de meglehet (s az ilyen esetek száma ijesztően szaporodik),
hogy negatív társadalmi hatásra – például munkanélküliség, elszegényedés, gyors fluktuáció –
éppen hogy felélik, pusztítják a környezetet és egymást.

Miért is használjuk a szomszédság kifejezést? Túl azon, hogy szép, hogy stratégiai jelentőségű és
a helyi társadalmat átfogó elképzelés, használni érdemes azért is, mert hamisítatlanul nagyvárosi
kifejezéssé lett. A szomszédság-fogalmat, mint látni fogjuk, szakkifejezésként először a városszo-
ciológia használta, a falunál nagyobb léptékű városokban is nyilvánvalóan keresve az érintkezés új
és lehetséges köreit, még átfogható mértékét, azt, amelyik egy emberibb város tervezésének alapja
lehet. S a szomszédságban, mint új lokális közösségben, meg is találta ezt az egységet.
Azért is érdemes tehát használnunk ezt a fogalmat, mert az emberi közösséget helyi közösségként
tételezi, s nem érdeklődés vagy kor szerint szerveződött emberek közösségeként. A lokalitás új-
donság-ereje ma nagy társadalmi és szakmai életünkben is, mert „lehozza”, s ezzel elvben min-
denki lehetőségévé és élményévé teszi a legszélesebb értelmű társadalomirányítást és a
részvételt. A szomszédsági munka a szervezett és állandóan szerveződő helyi civil társadalmat és
annak önirányítását is jelenti, kifejlett formában a szomszédsági tanács által koordinált különféle
lakóterületi csoportokét.

A szomszédság kifejezés mind a német, mind az angol nyelvben a „közelség” fogalmára vezethető
vissza8, s mint láttuk, kapcsolatban áll a közösség etimológiájával is. „A szomszédságot minden-
kor térben szemléljük, a közelben való együttlétként, helyi csoportként.”9 A weberi háztartási közös-
ség vagy lakóközösség folyamatosan együtt él, míg a szomszédi közösség nem érintkezik
folyamatosan.10 Az ember rokonai, barátai távol élnek lakóhelyétől, szomszédjai viszont közel és
így könnyebben elérhetők, ezért e két köre az ember kapcsolatainak „kiegészítő viszony”-ban állnak
egymással. 
A szomszédsági közelséget adhatja a tőszomszéd, a szembeni vagy a következő utcában lakó
szomszéd, de lehet egy egész helység vagy nagyobb falvak, városok részekre bontott egysége, bi-
zonytalanul körülhatárolt részei.11 A szomszédság szót általában tágabban értelmezik, mint a
„szomszéd” szót.12
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8 PFEIL, Elisabeth 1959, in Városszociológia. 270–271.
9 Carpenter, Vierkandt, R. König közelítései alapján PFEIL, Elisabeth 1959, in Városszociológia. 269.
10 uo.
11 uo., 271.
12 uo., 272.



„A modern várostervezés a „szomszédság” fogalmát az önálló lakótelep (neighbourhoodunit vagy
amerikai angolul neighborhood-unit), azaz a szomszédsági-egység formájában fogadta el, olyan
városrészt jelölve ezzel, amelynek saját külön építészeti, gazdasági és kulturális súlypontja van, és
amely városépítészeti jelzésekkel világosan elkülönül a többi városrésztől. E városrészek a nagyvá-
ros egészétől viszonylag független, önálló életet élnek, tehát lakóinak tudatában áttekinthető, átél-
hető egységként rajzolódnak ki.
A nagyváros „szomszédságokká” való tagolásával áthidalni remélték a nagy kiterjedésből eredő ká-
rokat, bízva abban, hogy ilyen módon sikerül fölkelteni az emberekben az összetartozás, az ottho-
niasság érzését és a felelősségtudatot.” De a városépítők munkájával létrehozott szomszédságok
nagyságrendje (3000-10000 lakos) túllépnek a személyesség határain, márpedig Riemer (Max We-
berrel együtt) azt állítja, hogy „szomszédság ott létezik, ahol szomszédsági viszonyok alakulnak ki.
A szomszédsági viszonyok lényegét az ismétlődő találkozásokon alapuló érintkezés és a szoros
személyes kapcsolat alkotja egy összefüggő városi területen belül. De ez nem jelent elkerítettsé-
get”.13). Riemer másutt ezt úgy fogalmazza meg, hogy „igazi lakószomszédság csak ott létezik,
ahol belső társadalmasodás megy végbe.”14 A szomszédságnál tehát az emberek közötti viszo-
nyon, s nem térbeli egymásmellettiségükön van a hangsúly – ez esetben mint lakók szemlélhetők.

“A szomszédsági viszony, bármennyire kötött is a térbeli alaphoz, pszichikai folyamat.”15 A szom-
szédság tartalma: „a károk helyrehozása, a kölcsönös támogatás és segítés, a gondozás és ápolás,
a vigasz és bátorítás, a védelem és biztonság – minden elsősorban a család és a házközösség fel-
adata, de ha a család erejéből nem futja erre, akkor a rokonságnak és a szomszédságnak is felada-
tává válik.”16

„A szomszédi viszony lényegénél fogva járulékos, kiegészítő valami és kisegítő jellegű”.17A szom-
szédsági segítség fajtái: segítség a bajban; ciklikusan visszatérő sürgős vagy nagyobb lélegzetű
munkák esetén (aratás, házépítés, nagyobb családi rendezvényeken) segítés. „Minél inkább túlsúly-
ban van a típusosan visszatérő kivétel18, annál inkább intézményesül. Ha a szomszédok körét tar-
tós jellegű feladatokkal bízzák meg – mint például útépítés és karbantartás –, és ha a közösség
gyakran veszi igénybe őket ilyen feladatokra, akkor mihamarabb alapszabályokkal rendelkező in-
tézménnyé fejlődik.”19

A szomszédság mint funkcionális közösség tartalma változatos képet mutat: a géphasználati kö-
zösségektől a védelmi közösségeken át, egészen a farsangoló közösségekig.20

A szomszédoknak nyújtott segítség kölcsönösségen alapul, de nem pénzzel megfizethető üzleti-,
hanem csereviszonyban, amelyben a viszontszolgálatra nem azonnal és nem megállapított becsér-
ték szerint kerül sor, ezzel szemben feltételezi a bizalmat és a nézetazonosságot.21

Amíg e közösség csak „fesztelen csoportot” alkot, addig íratlan norma irányítja, szokás és hagyo-
mány, múltbeli átélés és szoktatás köti.”22 „Bár képes a társadalmasodásra, természetes szom-
szédi közösséget alkot.23 Ahogyan konkrétan sajátos helyzetet foglal el a család és a kommuna
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13 Idézi PFEIL, Elisabeth 272.
14 Uo., 273.
15 Uo., 275.
16 Uo., 277.
17 Uo.
18 WEBER, Max kifejezését használja PFEIL, uo., 279.
19 Uo., 278.
20 Uo.
21 Uo., 279.
22 Uo., 280.
23 WEBER, Max-ot idézi PFEIL, uo., 281.



között, úgy formai helyzeténél fogva a „közösség” és a „társadalom” között áll.”24 A szomszédsági
körnek még kiigazító szerepe és ellenőrzési funkciói is lehetnek, ez esetben „maga is a társadalmi
rend hordozójává válik”.25

A szomszédság jelentősége a nagyvárosban

Egyes szakemberek, látva a nagyvárosi társadalmi folyamatokat, elképzelhető-
nek tartják, hogy a szomszédságnak csökken, sőt meg is szűnhet a funkciója, mert az ember szük-
ségletei kielégítését megfizetheti alkalmazottaknak, a rokonokkal és barátokkal lévő kapcsolat
elérhető telefonon és autóval, társas igénye kielégül a munkahelyén és baráti körében.26 Felhozzák
a Simmel által drámaian jellemzett közönyösséget, fásultságot, mely a sok ember összezártságá-
nak következménye.

Ugyanakkor az egymásrautaltság is növekvően jelen van a nagyvárosi életben, s a szomszédságok
formai behatároltsága is lehetővé teszi az egyes körzeteken belüli szervezkedést, szerveződést,
bármilyen ügy érdekében (lakásfelújításkarbantartás, gondozási feladatok, közéleti, városszépítő,
környezetvédelmi munka, politikai részvétel stb.) A szomszédsági körzeten belüli viszonyok
ugyanis nem statikusak, hanem változhatnak, spontánul és szakmai beavatkozás hatására is – ön-
szervező közösségek, társadalmi akciók, közösségfejlesztés által. A gyakorlatban épp ezért a
szomszédsági munka egyet jelenthet a közösségi munkával, s ebben az értelemben a „grassroot”,
a gyökerek, a társadalom legtermészetesebb közegében végzett munkát is jelenti. 

Mások éppen a szomszédság növekvő szerepét hangsúlyozzák. Ezeket a következő, s kétségtele-
nül a magyar társadalomra is vonatkoztatható érvekkel magyarázzák:

„Az emberek egyre több időt töltenek otthonaikban, s így a szomszédságaikban is:

• munkanélküliek, korán nyugdíjazottak, részfoglalkozásban dolgozók és más, a
munkalehetőségek szóródásában bekövetkezett változások miatt;

• demográfiai változások, például az idős emberek számának össznépességen belüli
növekedése miatt;

• politikai változások miatt, mint például az emberek átcsoportosítása különféle
intézményekből a helyi közösségi gondozás munkája felé.

Az utazás és az energiafelhasználás korlátozott lehetősége és magas költségei is segítenek
abban, hogy az emberek ma inkább helybeliek, mint a múltban voltak; az új technológiai fejlődés
néhány irányának is vannak „helyhezkötési” hatásai. Például az irodákban dolgozóknak egyre nö-
vekvő kilátásaik vannak az otthoni, vagy egy, a vállalat által a szomszédságban bérelt irodában tör-
ténő munkára. Ezek a tendenciák a helybeliség, mint társadalmi és politikai következmény felé
hatnak.”27 Míg 1920 körül Mary Follet úgy jellemezte a szomszédságot mint a demokrácia műhe-
lyét, Henderson és Thomas úgy, mint a gazdasági újjáélesztés és az önsegítés műhelyét.28
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27 HENDERSON, Paul–THOMAS, N. David 1987, 4.



Az életképes közösség meghatározás Wallman (1982), Schoenberg (1979), és Schoenberg és Ro-
senbaum (1980) elgondolásából született. Schoenberg szerint „az életképes helyi közösség az,
amelyikben a lakosok együttműködnek annak érdekében, hogy a legkülönbözőbb szempontú ha-
tással legyenek a helyi társadalom szabályaira; amelyikben a lakosok a közösségi életre vonatkozó
célokat tűznek ki maguk elé és amelyikben az emberek képesek is e célok megvalósítására.”29 Hen-
derson és Thomas úgy egészítik ki – ezzel pontosítva is – ezt az általános közelítést, hogy „a hely-
beliek akkor tudnak ennek megfelelni, ha

• kialakítják annak mechanizmusát, hogy hogyan lehet meghatározni és
érvényesíteni a közéleti szerepek és felelősségek megosztását. Ezeket
szomszédságról szomszédságra változtatni, módosítani lehet, de minden
bizonnyal mindenütt tartalmaznák például a személyes biztonság, az idegenek
azonosítása, a közös tulajdonok fenntartása, a gyermekek viselkedése, a
szemételszállítás stb. témáit;

• helyi formális és informális szervezeteket alapítanak a kommunikáció, a vezetők
megismerése érdekében, új és szükséges készségek meghatározása és kitanulása;
a szomszédság különböző érdekeinek kifelé való érvényesítése;

• befolyásolják a döntéshozókat és a szomszédságra vonatkozó helyi politikát;

• kapcsolatot tartanak fenn a köz- és magánforrásokat birtoklók között;

• kialakítják a szomszédságon belüli érdekkonfliktusok, szükségletek és csoportok
formális és informális cseréjét.

Meglehetősen sok eleme van a közösség életképességének és bizonyos, hogy a legtöbb 
munkásosztálybeli szomszédságban ezek a mechanizmusok és szervezetek nem alakulnak ki
vagy maradnak fenn szomszédsági szakemberek beavatkozása és az alapvető közigazgatási és
szolgáltatási forrásokkal való rendelkezés nélkül.”30

A szomszédság és az idő dimenziója

A szomszédságok számos tekintetben változnak az idők folyamán, például fel-
duzzadó létszámuk következtében szomszédsági funkcióiknak az eredeti nagyságrendben már
nem tudnak igazán eleget tenni, ezért kisebb szomszédságokra bomlanak, vagy a szomszédság
társadalmi összetételében bekövetkező változás miatt megváltozik funkciójuk.

Warrenék (1977) a kölcsönhatás, az identitás és a kapcsolatok szerint elemezték a lakossági tár-
sadalmi szervezeteket és e három változó alapján a szomszédsági sablonoknak következő hat va-
riációját találták:
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• integráns, vagyis teljes, ép szomszédság, melyben az emberek a nagyobb
közösség normái és értékei által támogatott face to face kapcsolatban állnak
egymással. Ez egy összetartó, a helyi, sőt külső egyesületekben és a
döntéshozatalban magas számban képviselt terület, melyet Warren egyszerre
kozmopolita és helyi központoknak nevez;

• egyházközségi vagy körzeti szomszédság, ahol az emberek magas szintű
kölcsönhatásban állnak egymással, de a tágabb közösséggel alacsony szintű
kapcsolataik vannak. Ez a szomszédsági kör védelmezi saját értékeit és megszűri
mindazokat az értékeket, amelyek neki konfliktust okoznának;

• széthúzó szomszédság, melyet az informális társadalmi részvétel hiánya jellemez,
s amelyben bár léteznek hivatalos helyi szervezetek, azok vezetői, dacára
odatartozásuknak, nem képviselik a helyi lakosok értékeit;

• áthidaló szomszédság, mely iránt lakosai meglehetősen kevéssé elkötelezettek, s
akiknek szoros külső kapcsolataik vannak. A szomszédságon belüli viszonyok
formálisak, és a lakosok jobban ragaszkodnak külső, mint helybeli csoportokhoz;

• átmeneti szomszédság, mely kölcsönös viszonyok és identitás tekintetében igen
alacsony szinten áll. Ez az a terület, amelyben nagyszámú népesség szolgáltatja a
városi névtelenség tipikus modelljét;

• rendhagyó szomszédság, amelyben nem csak a helyi, hanem a tágabb
közösséggel kapcsolatban is hiányzik a részvétel és az identitás. „Úgy tekintendő,
mint egy tökéletesen szervezetlen és atomizált lakossági terület.” 

Peter Baldock31 a lakosság társadalmi hovatartozása (osztálya), a lakossági stabilitás (el- és beköl-
tözések gyakorisága), a fizikai környezet jellegzetességei, vagyis a különféle társadalmi helyzetbe
tartozó emberek csoportjainak életkörülményei felől osztályozza a szomszédságokat, s e fő válto-
zókon belül hat, a munkások és alsó középosztálybeliek lakóhelyeire jellemző „tágasabb kategó-
riát” különböztet meg, úgymint:

• alacsony jövedelmű stabil terület (általában családi házas övezet);

• átmeneti terület (általában a nagyvárosi lakótelepek, gyakran társbérletekkel,
vegyes lakossággal, sok színesbőrűvel);

• régóta fennálló, közepes jövedelmű terület (családi házas övezet);

• közepes jövedelmű új lakóterületek (jobb tanácsi és tulajdonban lévő lakások
együttese);

• válságterület (itt a kifejezés nem az életfeltételek minőségére, hanem az ott
lakókat közösen érintő válságra például egy nagyarányú lakbéremelésre
vonatkozik):
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• régi lakók – új jövevények által lakott területek (például munkástelephez új
bérházakat építenek).

E felosztások mind hasznosak a tekintetben, hogy az adott szomszédságban folytatandó közösségi
munkához a kiindulópontokat megtaláljuk.

2. Érdeklődés szerinti/választott közösségek (interest/elective)

A személyiség (selfhood) megnyitotta a nem lokalitás alapú közösségi szerveződés
lehetőségét.
A helybeliségen kívüli szempontok tartják össze ezeket: identitás, vallás, szexuális orientáció, fog-
lalkozás, etnikai hovatartozás – katolikus közösség, melegek közössége, kínaiak közössége stb. 

Közösség és csoport32

Először a 18-19. századi filozófia kezdett el a közösség kategóriájával foglalkozni,
a közösséggel, mely olyan régi, mint az emberiség, de csak ekkortól válik problematikussá, majd
századunktól a szociálpszichológia figyeli meg és rendszerezi az emberi viselkedést és annak
szabályait, a csoport életét szabályozó törvényeket.
A szociálpszichológia klasszikusainak munkáiból Pataki Ferenc így foglalja össze a csoport fogal-
mát: „Valahányszor a csoport fogalmát használjuk, mindig az ún. kiscsoportokat értjük rajta. A fo-
galmat ezzel két irányban is elhatároljuk. Egyfelől elkülönítjük (...) az ún. makrostrukturális
csoportoktól (társadalmi osztályok és rétegek). Másfelől elhatároljuk az ún. statisztikai (vagy felté-
teles) csoportoktól (például színházba járók, autóval rendelkezők stb.). 
A kiscsoportra az jellemző, hogy általában korlátozott számú tagjai (225 fő) a szabad (...) társ és
csoportválasztások vagy a személytelen társadalmi betagolódás gépezetének működésén nyugvó,
tartós, személyes kontaktusban élnek. Tevékenységeik egymásra vonatkoznak és kölcsönösen
függnek egymástól, s e tevékenységek szerveződését és megosztását azonos cél szabja meg. 
A csoport tagjai között állandó jellegű információcsere és kölcsönös véleménybefolyásolás zajlik.
A csoporttagok kapcsolatai meghatározott módon megszilárdulnak és strukturálódnak, kölcsönö-
sen egymásra vonatkoztatott szerepek rendszerébe épülnek. E struktúrákra és szereprendszerre
hagyományok és szokások, tekintélyi, vezetési és befolyási hierarchiák, normák és értékorientációk
(vagyis a csoportot alkotó egyénektől függetlenül létező objektivációk) épülnek, amelyeknek betar-
tása végett a csoport kialakítja a maga ellenőrzés és szankcionálási rendszerét. Mindezek nyomán
a csoportban kialakul határainak, elkülönültségének és saját csoportlétének tudata („mi”tudat). 
A csoport létének objektív, külső környezeti feltételei és belső – strukturális, ideologikus és pszichi-
kus viszonyai együttesen alkotják összeforrottságának (kohéziójának) és a külső hatásokkal szem-
beni ellenálló képességének mértékét.”33
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32 Ez a rész és a következő (Csoport és közösség) VERCSEG Ilona: Közösség – Eszme és valóság című,
1993-as tanulmányának részlete, javított változata.

33 PATAKI Ferenc 1988, 73–86.



Csoport és közösség

Kurt Lewin és a hazai közönségnek őt bemutató Mérei Ferenc, valamint az amerikai
Robert Merton is értékmentesen használják a közösség fogalmat, sőt, az előbbiek szinonimaként
is.34 Lewin kiindulása a kölcsönhatás, a csoport mint dinamikus egész. „A csoport lényege nem a
tagok hasonlósága vagy különbözősége, hanem kölcsönhatása, egymástól való függése.”35 Merton
is az interakció kritériumát helyezi középpontba, de ő már a két fogalom, a csoport és közösség
megkülönböztetése érdekében. „Természetesen minden csoport egyúttal közösség is, de azok a kö-
zösségek, amelyeknek tagjai nincsenek egymással interakcióban, nem tekinthetők csoportoknak.”36

Merton kevésbé szoros köteléknek tartja a közösséget, mint a csoportot, mert azt mondja, hogy
gyakran „nagyszámú olyan embert jelölnek vele, akik között az esetek túlnyomó többségében sem-
miféle társadalmi interakció nem áll fenn, noha egyazon társadalmi normákat tartanak magukra ér-
vényesnek.” Ennek alapján fogadja el Talcott Parsons megállapítását: „Ezeket a struktúrákat közös-
ségeknek nevezhetjük: az idetartozó emberek közös értékeket vallanak, ezért összetartozónak érzik
magukat, s ennek folytán morális kötelességüknek tartják bizonyos szerepelvárások teljesítését.”37

3. Szellemi, lelki közösség (communion)

Ezt a közösséget a leggyengébb formájában úgy képzelhetjük el, mint egy adott
helyhez38; csoporthoz vagy elképzeléshez való kötődést – más szóval, amikor a “közösségi szel-
lem” fennáll.

Hamvas Béla író, filozófus, esztéta és könyvtáros (1897–1968) vonatkozó írását 1985-ben adta ki
a berni protestáns magyar szabadegyetem: „A tér és a hely között az a különbség, hogy a térnek
száma, a helynek arca van. (...) A tér mindig geometriai ábra. A hely mindig festmény és rajz, és
nincs belőle több, mint ez az egy. A térnek képlete, a helynek géniusza van. Mert nemcsak termé-
szet és környezet, föld, talaj, éghajlat, növényzet, vizek, hegyek és mindez együttesen. A hely nem-
csak az, ahol a dolgok vannak. (...) A helynek nemcsak fizikája, hanem metafizikája is van és
nemcsak látvány, hanem géniusz. Ezért nem határozható meg, csak lerajzolható, mert nem kiszá-
mítható, mert arc. A terek fogalmak, a helyek nevek. (...) A térkép megkísérli a helyet és a teret eg-
zaktul egy nevezőre hozni, olyan egyezményes jelekkel, ahogy a hangjegy egzaktul leírja a zenét.
A térkép mindenesetre a civilizáció három legnagyobb alkotása közül az egyik, mert geometrizálni
tudja a helyet és arculattá tudja tenni az ábrát. De a térkép csak tájékoztat, nem avat be. A hely
csak adott és konkrét szemléletességében teljesen hely. A térkép minden természeti mozzanatot
ábrázolni tud, de a géniuszt nem. A hely nem fényképezhető, mert ami a fényképen marad, nem
a hely, csak annak térképe. A nép létének legelső feltétele a hely, ahol él, és ezért minden nép életét
lakóhelyének vizsgálatával kell kezdeni. Úgy látszik, homogén karakterű helyek szellemileg sajátsá-
gosan improduktívak. A sokrétű és változatos hely a szellemiség kialakulását nem akadályozza,
hanem segíti. Magas civilizációk nem kövér földeken és nem egynemű tájakon alakultak ki. A geni-
ális ember is ott fejlődik, ahol sok a hatástényező és kereszteződés. Mindig a határterületek a fon-
tosak. Csak itt van lehetőség arra, hogy sokszerű ellenállást lehessen legyőzni és itt fakad
megedzett spiritualitás.“39

34 MÉREI Ferenc: Csoportdinamika 1975; uö., 1989; LEWIN, Kurt 1975[1935]
35 MÉREI Ferenc: Csoportdinamika 1975, 44.; MERTON, Robert 1980[1968]
36 MERTON, Robert 1980, 606.
37 Merton idézi PARSONS-t, uo.
38 Genius loci, a.m. a hely szelleme
39 HAMVAS Béla 1985 http://ahelyszelleme.blogspot.hu/2012/02/hamvas-bela-hely-szellemerol.html [letöltés

ideje: 2017.11.09.]
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A szellemi, lelki közösség legerősebb formájában valamilyen mély találkozást jelöl, nem csak más
emberekkel, hanem Istennel.

Fontos jelentősége van a közösség eszméje és valósága közötti különbségtétel kísérletében a ke-
reszténységnek, mely sokak szerint a közösség igazi paradigmája. „A „Biblia” a közösségfejlesztés
egyfajta története. Számba veszi a kudarcokat és profetikusan rámutat azokra a tényezőkre,
amelyek hozzájárulnak a jó kapcsolatokhoz; keresi az örökkévalóságot.”40

Azok, akik a keresztény tanításokkal foglalkoznak, tudják, hogy az egyház az örökkévalóságra
mutat, és hogy egy keresztény számára a teljes emberi létezés kívül és túl van a közvetlen társa-
dalmon, amelyben tag. Péter Apostol szerint a keresztény ember a Földön „idegen – külföldön”.
Aquinoi Szent Tamás írja a Summa Theologicaban: „Az ember nem tartozik sem létezésének teljes-
ségével, sem mindazzal, ami ő maga, a politikai közösséghez.”41 Ez a transzcendens dimenzió, a
Krisztusban való egyesülés elve az, amely a keresztényi együttműködés legfőbb értelmét megadja,
a túlvilági közösség elérése érdekében.42

A közösségiség általános hanyatlásától sokan a kortárs keresztény kultúra szerepe felé fordították
figyelmüket. Ha a közösségiség, a maga transzcendens dimenziójával, a kereszténység értékeinek
megosztását jelenti, akkor miért ne fedezhetnék fel újra egy olyan világban, amelyben mindinkább
a világi erkölcsiség uralkodik?

Egymást átfedő, átható és kiegészítő értelmezések

Ezek az értelmezések átfedésben is lehetnek, például a hely és az érdeklődés egy-
beeshetnek. Willmott szerint mindezekhez hozzá kell adni a közösségnek egy további értelmezé-
sét, s ez az kötődés (attachment), hiszen a hely és érdeklődés szerinti értelmezése a közösségnek
nem fejezi ki az identitást, amelyen a közösség osztozik. 
Bontsuk ki e felvetést!

Odatartozás és kötődés

Anthony P. Cohen is az odatartozás (belonging) és kötődés (attachment) jelentősé-
gét emeli ki. A közösség döntő, szimbolikus szerepet tölt be az emberek közötti odatartozás érzé-
sének generálásában43 Cohen szerint a közösség realitása attól függ, hogy az emberek milyen
mértékben tartják életképesnek a közösség kultúráját (ez a gondolat fejeződik ki a Putnam által ki-
fejtett „társadalmi tőke” fogalmában is). “Az emberek szimbolikusan konstruálják meg közösségei-
ket, erőforrásul és a jelentéstartalmak tárházaként, saját identitásuk referenciapontjaként.44

Cohen szerint a közösségnek kettős sugallata van: a csoporthoz tartozó tagok egyfelől rendelkez-
nek valami közössel, másfelől viszont ez a közös dolog jelentősen megkülönbözteti őket más cso-
portoktól.45A közösség magába foglal hasonlóságokat és különbségeket, ezért a közösség egy
vonatkoztatási pont is („az egyik közösség ellentéte a másiknak”).46

Hol van tehát a közösség kezdete és vége?
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40 PLANT itt egy könyvismertetés szónokára utal, aki egy, az egyház és a közösségfejlesztés kapcsolatáról írott
könyvet mutatott be az érdeklődőknek. (Angliában az egyház számos világi fejlesztői munkának kezdemé-
nyezője vagy részese, V.I.). A recenzens a Bibliát egyenesen a közösségfejlesztés történetének nyilvánítja. 

41 PLANT kiemelése, PLANT, Raymond 1974, 22.
42 Kereszténység és közösség. 1981
43 CROW, Graham–ALLAN, Graham 1994
44 COHEN, Anthony P. 1985, 118.
45 Uo., 12.
46 Uo.



Mezsgyék, határok

Cohen szerint a határokat térkép jelölheti (például egy közigazgatási területét), kije-
lölheti valamilyen szabály vagy egy fizikai adottság, mint például egy folyó vagy egy út. Lehetnek
ugyanakkor vallási vagy nyelvi határok is, ám nem mindegyik határ ilyen nyilvánvaló: léteznek az
érintettek elméjében, szellemében is határok, és ezeket egészen másképpen kell kezelnünk: nem
csak mint bármelyik oldal határaiként, hanem ugyanazon oldalon belül is meglévőkként. Ez a kö-
zösségi határok szimbolikus aspektusa, és alapvető, hogy helyesen ítéljük meg azt, hogyan élik
meg az emberek közösségeiket. Ennek nyilvánvaló példái a különböző vallások, hisz mindegyiknek
megvan a maga szimbólum és jelrendszere, rituális szokásrendje. Az egyik közösséghez tartozás
válhat a másik közösség kirekesztési aktusává is.47

Identitás, amelyben a közösség osztozik

Az identitás megértéséhez meg kell ismernünk a nemzeti kultúra mibenlétét és kü-
lönböző felfogásait.48

„A nemzeti kultúra logikája azon az előfeltevésen alapszik, hogy a nemzet egy minden társadalmi
osztályt tartalmazó képződmény, történetileg jött létre, és ennek megfelelően egy természetes kul-
turális örökségbe ágyazódik. A nemzeti kultúra olyan fogalom, amely az összetartozás eszméjét
kulturális alapon tartalmazza, s minden olyan kulturális formát átfog, amely ennek az összetarto-
zásnak a kifejeződését szolgálja, illetőleg a „nemzeti” mibenlétét szimbolikusan kifejezi.49

A kultúráról – a nemzeti kultúráról – többféle felfogás létezik. Az egyik nézet szerint a kultúrát
közös társadalmi gyakorlatként értelmezhetjük, a nemzetet pedig kommunikációs közösségként.50

Egy olyan szimbolikus közösség megalkotásához, mint a nemzet, az összetartozás kulturális je-
gyeit és szimbólumait kell megformálni, és egyidejűleg a külvilágnak megmutatni. Így keletkeznek
a nemzetre jellemzőnek tartott jegyek, a sztereotípiák. Ebben a felfogásban a mindennapok jelen-
ségei alkotják a nemzeti kultúrát, s ezáltal a nemzeti kultúra mint valami természetes dolog tűnik
fel, szimbolikus karaktere azonban rejtve marad.51

Egy másik értelmezés szerint a nemzeti kultúra a nemzeti sajátosságok gyűjteményeként nem a
mindennapokban, hanem mint örökség, mint emlékezet, mint a nemzeti múlt emlékműve lép elő,
és közösségi rítusokban, kulcsszimbólumokban, társadalmi mítoszokban és történeti tudásban fo-
galmazódik meg.52

A harmadik értelmezés a nemzeti kultúrát konstrukciónak, innovációnak, szelekciónak vagy „kitalá-
lásnak” tartja. Ennek során a társadalmi valóság elemeiből egy új, egy másik valóság keletkezik,
ami azonban ebben a formájában soha nem létezett és mégis történetileg létező társadalmi és kul-
turális valóságként jelentkezik politikai, társadalmi és kulturális célok elérése érdekében. Szimboli-
kus valóságról van tehát szó.53

A nemzeti kultúrán mindig egy reprezentatív kultúrát értünk, amely politikai, társadalmi eszméket,
jelentéseket, értékeket és ideológiákat gyárt, és ezáltal magába foglalja mindazokat a meggyőző-
déseket, értelmezési módokat és világképeket, amelyek a társadalmi és politikai befolyásolják.54
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47 Uo.
48 Ebben a részben BARNA Gábor 2006-ban elhangzott Népi kultúra - nemzeti kultúra - nemzeti identitás c.

előadásának részleteire támaszkodtam. BARNA Gábor 2006. Az előadó által idézett szerzők munkáinak
pontos címleírása Barna előadásának végén található, elérhetőségét ld. az Irodalomjegyzékben!

49 NIEDERMÜLLER Péter 2002, 11. Lásd még SMITH 1995, 155.
50 NIEDERMÜLLER Péter 2002, 14.
51 NIEDERMÜLLER Péter 2002, 15.
52 SMITH 1995, 56–57., utal más nemzetdefiníciókra is. Lásd még: NIEDERMÜLLER Péter 2002, 16.
53 HOBSBAWN, Eric és RANGER, Terrence kutatásaira utalva NIEDERMÜLLER Péter 2002, 17.
54 NIEDERMÜLLER Péter 2002, 17.



Minden nemzeti kultúra arra törekszik, hogy a befolyása alá vont egyéneknek világos történeti tu-
datuk, közös kulturális viselkedésformáik, egyértelmű összetartozás-érzésük és sajátos személyi-
ségstruktúrájuk legyen.55 Ehhez toposzokra, kulcsszimbólumokra van szüksége. Ilyen
kulcsszimbólumként értendő a népi kultúra is.
A folyamat, azaz a népi kultúra jelenségeinek a nemzeti kultúrába beemelése a 19. század elején
kezdődött. Olyan kulturális jelenségekre volt szükség, amelyek egy elmúlt, ősi világot reprezentál-
tak. A népi kultúrában találtak erre alkalmas jelenségeket, megkezdődött a „népi kultúra nemzeti-
esítése”.56 A felhasznált népi kultúra képe „visszatükrözte egyes korszakok, egyes ideológiai,
művészeti, politikai irányzatok nemzetfelfogását, változó esztétikai ízlését”.57 Az alapkérdést Hofer
Tamás abban látja, „hogyan kaptak eddig nemzeti szempontból közömbös jelenségek (...) nemzeti
jelentést, ez a nemzeti jelentés hogyan változott, alakult, esetleg tűnt el” az idők folyamán.”58(…)
„Napjainkig több népi kultúrakép is forgalomban volt, illetve van Magyarországon. A felvilágosodás
képviselői a népi kultúrában az elmaradottság, a tudatlanság, a babonaság tárházát látták. A ro-
mantika vette észre a benne rejlő ősiséget, esztétikumot, nem egyszer túl is hangsúlyozva azt. 
A 19. század közepére megszületett a folklór, amely nem jelentett mást, mint a népi kultúra bizo-
nyos kiválasztott elemeinek beemelését a nemzeti műveltségbe.59 Ez nem a népi kultúra egészé-
nek integrációja volt a nemzeti kultúrába, hanem a népi kultúra bizonyos jelenségeinek egyfajta
„átstilizálása” nemzeti kultúrává, a domináns társadalmi érdek, a hatalom támogatása és legitimá-
lása érdekében.60 Egy „domesztikált” népi kultúrát integráltak a nemzeti kultúrába.61 Egy társadal-
milag semlegesített, politikailag idealizált népi kultúrát formáltak meg és használtak fel.62 A népi
kultúra ebben az összefüggésben elsősorban mint a hatalomból kiszorítottak ellenkultúrája fogal-
mazódik meg. (…) 
„Mik voltak az említett, a nemzeti kultúrába átemelt, „átstilizált” elemek? Mindig az adott kor társa-
dalmi céljának megfelelő kulturális jelenségek, részrendszerek.” (…)
„A nemzeti kultúra megalkotása tehát folyamat. Lényegében „a modern társadalmak kulturális
szerkezetének” megalkotási folyamata.63 Ez azt is jelenti, hogy a modern társadalmaknak megfele-
lően ez a nemzeti kultúra rétegzett, különböző kulturális stratégiákat tartalmaz, amelyek közül
egyik vagy másik meghatározó, domináns szerepet tölt be.64 Ma, leegyszerűsítve, egy liberális és
egy keresztény-konzervatív stratégia vitájának vagyunk tanúi Magyarországon.
A 19. század elején egy nemesi dominanciájú nemzeti kultúrakép volt a meghatározó, amelyhez
később kapcsolódott a (jórészt idegen eredetű) polgárság, kispolgárság, munkásság nemzeti kul-
túra-felfogása. A nemzeti kultúra kialakításának folyamata azonban nem lezárt ma sem. Mi ma-
gunk is alakítói, formálói vagyunk. Gondoljunk csak a nemzeti történelmi emlékezetet hordozó és
azt szimbolikusan kifejező állami ünnepek folytonos átszerkesztésére. Ennek során a nemzetközi
munkásmozgalom és a szocialista/kommunista hatalom ideologikus ünnepeinek helyébe65, 1990
után, az új rendszer szimbolikus ünnepévé október 23-át és a korábbi évtizedekben már konszen-
zusos március 15-ét, augusztus 20-át tette, részben tudomásul véve a keresztény ünnepi rend leg-
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nagyobb alkalmait (karácsony, húsvét, pünkösd, mindenszentek).66 Néhány évtized alatti többszöri
átszerkesztése, s a köröttük zajló ideológiai vita, valamint az erőteljes szekularizáció azonban
megkérdőjelezte sok ünnepünk hitelességét, érvényességét.
Október 23-a megünneplésének rítusait, tárgyi és szövegi szimbólumrendszerét pedig csak most
alakíthatjuk ki. Ennek érdekében az elmúlt másfél évtized ismét hangsúlyosan a népi kultúra felé
fordult, s annak egyik elemét, a fejfát tette összetett értelmezésben október 23-a nemzeti szimbó-
lumává. A legtöbb magyarországi településen ugyanis 1990 után úgynevezett kopjafát állítottak
1956-os emlékműként. Ebben a tárgy- és szimbólumválasztásban biztosan benne van a fejfa = sír-
jel azonosítás mellett a kopjafa = ősi, keleti harci eszköz = magyarság-szimbólum is.”67

Az identitás 

„A népi kultúra és a nemzeti kultúra az azonosságtudat felépítésében is fontos sze-
repet tölt be. Az identitás fogalma csak a mi/ők – én/ő ellentétpárban értelmezhető. Reflektált-
sága csak bizonyos konfliktushelyzetekben erőteljes, amikor választ kell adni arra a kérdésre: ki
vagyok én, mi vagyok én? A válasz legtöbbször a nemzeti kultúra kínálta mintákban fogalmazódik
meg, amelyek sztereotípiákká váltak; például: „a református vallás = magyar vallás”. Az identitás
azonban szintén nem állapot, hanem folyamat.68 Szerkezete különböző jellegű és típusú motivá-
ciós erők hatása alatt állandóan alakul. Ha azonosságtudatomat illetően egyéni tapasztalatom ne-
gatív, akkor identitásválságba kerülhetek, ami identitásváltást eredményezhet. Új identitásminta
keletkezik, amelynek egy másik társadalmi értékelésben akár egymást kizáró összetevői lehetnek.
Ilyen példa a Kassa környéki magyar reformátusok nyelvvesztése, de a vallásukhoz való ragaszko-
dás révén református szlovákság jött létre, vagy az erdélyi református, illetőleg római katolikus ro-
mánok egyre növekvő csoportja.69

Ezek a példák azt mutatják, hogy a nyelvnek – szemben a belénk rögzült „nyelvében él a nemzet”
sztereotípiával – változó szerepe lehet a nemzeti identitás megformálásában. Már Györffy István
észrevette, hogy a magyar nyelv önmagában nem elég megtartó erő.70 Ezt bizonyítja a középosz-
tály gyors asszimilációja a Trianont követő utódállamokban.71 Vagy utalhatunk a nyelvüket vesztett
skótokra, írekre, vagy az amerikai magyarokra, a magyarországi németekre.72 Más meghatározók
vehetik át az identitás szerkezetében a domináns szerepet. Gyakran a vallás. Elég itt a moldvai
csángó-magyarok önmeghatározását említeni: római katolikusként definiálják magukat. 

Az identitás őrzéséhez – ugyanúgy, mint a nemzeti kultúra fenntartásához és átadásához – intéz-
mények kellenek: „a templom és az iskola”, de család, folklór-csoport, párt, rádió, televízió, újság és
egyebek. Ha ezek hiányoznak vagy elvesznek, az identitásőrzés nehezebb vagy egyszerűen lehetet-
len. Ilyen helyzetekben hangsúlyosabb szerepet kaphat a népi kultúra egy vagy több eleme: a vise-
let, az ételek a táplálkozási kultúrában, vagy a vallással összefüggő számos kulturális
megnyilvánulás, különösen az ünnepek szokásrendje. Kisebbségben túlhangsúlyozódik a folklór
jellegű kultúra, mert az iskola közvetítette magas kultúra idegen, az uralkodó többségi nemzeté,
vagy nemzetközi lehet.73 A csángók anyanyelvi kultúrája kizárólag a szóbeliségben él. Az írásbeli-
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séghez kötött magas kultúra az iskolák révén román. A csángók népi kultúrájára két nemzeti kul-
túra, a magyar és a román is igényt tart. 

Az identitásnak külső funkciói a területiség, a gazdaság és a politika. Jól körülhatárolható területet
fogalmaznak meg, gazdaságilag e terület erőforrásainak ellenőrzését igénylik, politikailag pedig
megalakítják az ezt szolgáló állam szervezetét.74 Az identitás belső funkciói az egyénre és a közös-
ségre vonatkoznak. Az egyént sokféle szállal kötik közösséggé.75 Nálunk, magyaroknál, Trianon óta
a területi és gazdasági összetartozás hiánya kikényszerítette a „haza a magasban” gondolat meg-
alkotását, a kultúrnemzet fogalmának bevezetését.76

Népi kultúra, nemzeti kultúra, nemzeti identitás kapcsolata a globalizáció korában

A globalizáció egyik következménye a kulturális konvergencia. Ennek a folyamat-
nak is megvan a maga tudománytörténetisége. A jelenséget a néprajzban és az antropológiában
transzkulturációnak, akkulturációnak, hibridizációnak vagy kreolizációnak nevezték és nevezik.77

Napjaink globalizálódó kultúrája a média és a példátlan nemzetközi mobilitás miatt keverék-kul-
túra, állapította meg Anthony Smith. Egy csomó ambivalens, vagy épp ellentmondó összetevőből, a
hagyományos helyi, népi és nemzeti motívumok és stílusok utánzásából, a modern tudományos,
kvantitatív és technikai közbeszédből, a tömeg-fogyasztás kultúrájából szerveződik, amely egy-
forma árucikkekből, képekből, gyakorlatból és jelszavakból áll. Ezek egymás közti kölcsönös füg-
gősége átfogja szinte az egész földkerekséget, s a globális telekommunikáció és a komputerizált
információs rendszerek egységesítő nyomása alatt működik.78 Eredménye az elismerésre számot
tartó tömegkultúra, a szubkultúrák sokasága, amelyet Péter László „selejt kultúrának” nevezett
1948-ban.79 Vele szembe a nemzeti kultúra állítható.
A globális kultúrának három jellemző jegye van: egyetemes, technikai és időtlen.80 A globális kultúra
is mesterséges kultúra,81 ám kontextus- és idő nélküli.82 Fő jellemzője az idő és a tér összesűrűsö-
dése. A globalizáció elszakítja a helyet a tértől. „A helyek rögzítettek maradnak ott, ahol a » gyökereink
« vannak. A teret azonban egy szempillantás alatt át lehet szelni. Így semmisíti meg az idő a teret.”83

Így zsugorodik össze a világ, alakul ki „világfalu”.
A globális technológiák átlépnek az országhatárokon, és ebben a helyzetben nagyobb egységek
jobban helytállnak a világot átfogó gazdasági versenyben. Az Európai Unió egyfajta gazdasági vá-
lasz a globalizációra.84 De vajon lehet-e a kultúra tekintetében is európaiságról beszélni, formáló-
dik-e európai identitás, s mi történik a nemzeti kultúrákkal a globalizáció folyamatában?
Egy világméretű összehasonlításban valóban beszélhetünk európai jellemvonásokról, hiszen a ze-
nében, a képzőművészetben, de az irodalomban is állandó és folyamatos csere, érintkezés történt
az európai népek között.85 Európát a görög-római gyökereken felépült keresztény kultúrán alapuló
sokszínűség jellemzi.86 A közeledés, a migráció ellenére azonban a mindennapi élet, a népi kul-
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túra,87 az etnikumok és a nyelvek88 területén megmaradtak és megmaradnak a különbségek. 
A média által támogatott globalizáció tehát csak rész-globalizáció lehet. S ebben a helyzetben épp
e különbségek, a regionális kultúrák értékelődnek fel. Ezt a folyamatot Herman Bausinger úgy értel-
mezi, hogy ha a nemzetállamoktól politikai jogokat vonnak el, abból a kultúrnemzetek profitálnak.89

Az identitás külső funkcióiból a nemzetállamnak kisebb-nagyobb részt fel kellett adnia: a határok
elválasztó/védő szerepe csökkent, a gazdaság nemzetközivé vált, a politika bizonyos döntési szint-
jeit is át kellett adni uniós intézményeknek.
Ugyanakkor az Európai Unió nagy hangsúlyt fektet olyan kérdésekre, amelyek elsősorban helyi
szinten valósíthatók meg: ilyen a határokon átnyúló eurorégiós együttműködés, a fenntartható fej-
lődés, a természeti környezet megóvása, a helyi hagyományok és kultúra megőrzése. Ez pedig
nagymértékben erősítheti – ha van rá domináns politikai akarat – a lokális, s abban a népi kultúra
pozícióit, s szolgálhatja a magyar nemzeti közösség (regionális) újraegyesítését is. A népi pedig
ebben az összefüggésrendszerben ugyanazt jelenti, mint korábban a nemzeti kultúra megformálá-
sánál: a gyökereket, az elődök életét és kultúráját, a tájat, s a megtartó közösséget. S itt kap esélyt
a hagyomány mint a választás lehetősége.90 A tradíció, az átadás folyamata arra hívja fel a figyel-
münket, hogy egy lehetséges útját választottuk a megvalósítható és tetszetős, ismert vagy nem is-
mert utaknak. A hagyomány a gondolkodásról, következtetésről és indoklásról szól. A hagyomány
felfogása, koncepciója tehát feladat megjelölésére született.91 Az Eric Hobsbawm által bevezetett
„kitalált (megalkotott) hagyomány” fogalma azt mutatja be, hogyan lehet felhasználni a múltat és
annak kulturális reprezentációját arra, hogy közösséget formáljunk és összetartsunk.92 Ilyen tipiku-
san kitalált hagyománynak minősíthető mai életünkben a nemzeti/állami ünnepek mellett az arató-
ünnep és az új kenyér ünnepe, a Debrecen nevével mára összeforrott virágkarnevál, vagy a
Hajdúszoboszlón felújított szilveszteri kongatás, az ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark min-
den rendezvényével, hogy csak néhány példát említsek.
Az elmúlt évtizedek totalitárius rendszerének elmúltával az emlékezet- és identitásépítés napjaink-
ban nemcsak nemzeti (országos) szinten folyik, hanem a helyi közösségek szintjén is, hiszen a
szocializmus elsősorban ezeket verte szét. A „helyi kulturális örökség” számos jellemzője tárgyia-
sul ebben a folyamatban. A helyi kultúrából merítenek, amikor a helyi ünnepeket és rítusokat, vagy
a helyi gazdálkodás jellemző terményeit, s az arra alapozott táplálkozási kultúrát emelik a közös-
ség szimbolikus megjelenítőjévé.93 A helyi kultúráról beszélünk elsősorban, amikor a kulturális örök-
séget, napjaink egyik kulturális-politikai kulcsfogalmát említjük. Ez a kultúra kiterjesztett
értelmezését jelenti: benne foglaltatik a természeti környezet, az épített örökség, valamint a szel-
lemi kulturális örökség is. Benne „a kulturális szerveződésnek a tudatos, szervezett elemei és me-
chanizmusai vannak túlsúlyban a spontaneitás felett. Jóllehet, a múlttal kapcsolatos kötelékei
tagadhatatlanok, az örökség mégsem annyira a múltról szól, hanem a jelenről. Ennek talán két
eleme van: egy a térrel, egy a múlthoz fűződő viszonnyal kapcsolatos.”94 A lokalitás, a regionalitás
ismét szimbolikus szerepet kaphat. A helyi népi-paraszti kultúra felé fordulás közösségformáló és
megélhetést javító törekvéssé vált napjainkban. Ez pedig a globális szemlélet helyi megjelenése, az
ökológiai gondolkodás, a fenntartható fejlődés uniós normájának is megfelel. A népi kultúra itt
nem ellenkultúraként, hanem a nemzeti kultúra kiegészítőjeként fogalmazódik meg.
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Nem hagyhatjuk figyelmen kívül tehát a mai magyar nemzeti identitás építésében, alakításában a
globalizáció és az Európai Unió szerepét sem. A csatlakozással – egy időre – eldőlt, hogy Magyar-
ország a nyugat-európai kötődést választotta. Ennek azonban nyilvánvaló ellenhatása a mai közbe-
szédben az uniópártiak és az euroszkeptikusok vitája, ami mögött olyan régi ideológiai viták újultak
meg, mint a keleti eredet versus nyugati kötődés, a finnugor és a török nyelvi rokonság. Az erről
szóló vitában is identitások, ideológiák ütköznek, gondoljunk csak az uniós alkotmány körüli nép-
szavazásokra. Az irányító uniós és nemzeti politikai elit intézményeket hoz létre és mozgósít az
uniós szimbólumrendszer: uniós zászló, himnusz, uniós törvények, intézmények és támogatásaik
népszerűsítése, az európai identitás formálása érdekében. Bálint Sándor fél évszázada írta le eze-
ket a gondolatokat: „Európa egyetlen útja az univerzalizmus, a népek és kultúrák mellérendeltsége
és szövetsége, a nyelvi esetlegességeken fölülemelkedő szolidarizmus, a keresztény hit és európai
múlt közösségében való újjászületés”.95 Kérdés, hogy a kereszténység cementje nélkül lesz-e, és
mikor lesz európai identitás?”

Közösségek – válság és hiány96

Az anómiával és a társadalmi tőkével kapcsolatban vizsgálatok sora mutatott már
rá arra, hogy a közös megegyezésen alapuló értékek és normák hiánya (anómia), továbbá a biza-
lom, a hálózatok és a szolidaritás hiánya (társadalmi tőke) a társadalmi és közösségi élet szinte
minden területén megmutatja negatív hatásait.

Az anómia

Az anómia a modernizálódott emberek társadalmainak betegségtünete. A görög
szó abban az értelemben vált szociológiai kulcsfogalommá, hogy a modern társadalmakban a ha-
gyományos normák és szabályok fellazulnak, és nem képződnek helyettük újak. Ezáltal egy adott
területen a társadalmi együttélés szabályai összezavarodnak, a normák elvesztik befolyásukat az
egyének viselkedésére, s ez a deviáns viselkedés hátterében álló egyik ok is lehet.97 Az anómia azt
az állapotot is jelenti, amelyben a társadalom szabályozó hatása nem, vagy nem eléggé érvénye-
sül, például ha az egyén úgy látja, hogy csak helytelen eszközökkel érhet el megfelelő életkörülmé-
nyeket, életminőséget.
Az anómia azt is eredményezi, hogy az egyén nehezen igazodik ki a társadalomban, a helyi közös-
ségben, sőt, a saját életében is. Nem ismeri ki magát a megváltozott világban, nem érzi magát ott-
honosan benne, így nem is tud aktívan viszonyulni hozzá.
A Central European Opinion Research Group 1999-2001-ben kutatta három közép-európai ország,
Csehország, Lengyelország és Magyarország lakosainak véleményét különböző társadalmi kérdé-
sekben, így az anómia témájában is.
A kutatás az anómia következő dimenzióira terjedt ki: magányosság, orientációhiány („manapság
alig tudok eligazodni az élet dolgaiban”), hatalomnélküliség („mindennapi dolgaimat nem tudom
befolyásolni”), a munkától való elidegenedés („a munkában általában nem lelem örömömet”), a
normaszegés, a társadalom tagjai közötti kapcsolatok hiánya és a mások problémáival szembeni
érzéketlenség. A kutatás megállapítja, hogy a megkérdezettek országaiban, különböző mértékben
ugyan, de mindenütt teljesen vagy részben igaznak tartják az állítást: „aki vinni akarja valamire, rá-
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kényszerül arra, hogy egyes szabályokat áthágjon” és elfogadják a normaszegés szükségességét
(a legtöbben Magyarországon és Lengyelországban, a legkevesebben Csehországban).98

A magyar társadalom is anómiás állapotban van tehát, s többféle értelemben is. A demokráciával
összefüggésben azt az óriási – s gyakran fájdalmas – társadalmi tanulási folyamatot emeljük
most ki, amely a rendszerváltás óta zajlik Magyarországon, s amely rávilágít az anómia jelenlétére
és természetére is. A társadalom nap mint nap szembesül olyan jelenségekkel, amelyek rávilágíta-
nak a jog és más intézmények korlátaira. A közvélemény és a társadalomirányítás előtt talán kezd
világossá válni, hogy a törvények önmagukban nem képesek megnyugtatóan szabályozni az együt-
télés kereteit, ahhoz közmegegyezésen alapuló normákra is szükség lenne, amelyet az emberek
önmagukra nézve hasonlóan kötelező jellegűnek tartanának, mint a jog intézményét. 
A normák hiánya rávilágít a szocializációban kulcsszerepet játszó intézmények, a család, az iskola,
a kortárscsoportok és a helyi közösségek érték- és normaképző szerepének jelentőségére. Egy, a
pedagógusok értékválasztására vonatkozó kutatás például nem tudott latens struktúrát, vezérlőel-
vet találni a pedagógustársadalom értékválasztásai mögött, és ezt összecsengőnek véli a népes-
ség orientációhiányával, vagyis azzal, hogy az emberek alig tudnak manapság eligazodni az élet
dolgaiban.99 Az intézményes tanulási/szocializációs folyamatok nem segítik elő a közösségi lény-
nyé, állampolgárrá szocializálódást. John Dewey amerikai filozófus, az oktatási rendszer megrefor-
málója szerint a nevelés célja egyenesen a közös életben való osztozás. Nevelhetünk-e
közösségiségre közösségek nélkül? Dewey arról is beszél, hogy közösség nélkül nincs demokrácia,
mert az igazság keresésének a közösségben, a szomszédok között kell elkezdődnie. A demokrácia
fontos politikai berendezkedési forma, hisz az emberek legszélesebb rétegének és a legnagyobb
mértékben biztosítja az aktív részvételt.100

A helyi közösségek érték és normaképző szerepéről kevés szó esik, pedig a hely szelleme, a minták
és megoldások, a közösséghez tartozás foka, a helyi identitás tartalma, a helyi szabályok meghoza-
talában való részvétel és e szabályok betartása, a közjóért való helyi cselekvés legalább olyan erővel
határozzák meg a közös normákat, mint a felsorolt intézmények. Közös normák kialakulása nem
képzelhető el jól működő, funkcionális helyi közösségek és szervezett civil társadalmuk nélkül. 

Három, egymással összeköttetésben álló érték – és rájuk épülő norma – megléte lenne a legfonto-
sabb a közösségi életben:
Tolerancia – egymásra nyitottság, kíváncsiság, talán még tisztelet is, egymás meghallgatása és a
tanulás iránti hajlandóság. 
Kölcsönösség (reciprocity) – Robert Putnam így írja le a kölcsönösséget általában: ‘ezt most meg-
teszem neked, anélkül, hogy bármiféle azonnali viszonzást várnék, s anélkül is akár, hogy ismerné-
lek téged – bízva abban, hogy az utam során te, vagy bárki más viszonozni fogja a szívességet.”101

Bizalom (trust) – bizakodó elvárás a tekintetben, hogy az emberek és az intézmények egymással
összeférve, becsületesen és helyesen, szavahihetően és megbízhatóan fognak cselekedni, hiszen
ez a közösség virágzásának elsődleges feltétele (szoros kapcsolatban a kölcsönösség normájával,
a civil hálózatok elkötelezettségével).102 Az egymás iránti bizalom lehetővé teszi az emberek
együttműködését és fejlődését.
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A demokrácia térhódítását nagyban nehezíti, hogy a rendszerváltás óta sem váltak általánosan pre-
ferálttá olyan új értékek és normák, amelyek adekvátak lennének az új társadalmi rendhez, a de-
mokráciához és a piacgazdasághoz, s amelyek a civil kontroll alapját is képezhetnék: szabadság,
demokrácia, civil társadalom; helyi közösség, részvétel és önszerveződés; önsegítés, önirányítás és
vállalkozás; együttműködés és szolidaritás; szimmetrikus kapcsolatok, és hasonlók. 
Mindezek akadályozzák a közösségek megújulását és a sodródást erősítik. A közösségfejlesztés-
nek megvannak a lehetőségei a közösségi/társadalmi kohézió erősítésére, a gyakorlati beavatkozás
módszereinek köre is széles. A prevenció, a társadalmi kommunikáció, az egymás megismerése, a
párbeszéd, a közös ügyek azonosítása, a közös cselekvés és tanulás fontosságát az érték és norma-
képzés terén sem lehet túlbecsülni. 

A társadalmi tőke – kapcsolatok, hálózatok és fejlesztésük

A társadalmi tőke a civil társadalom természetes alapanyaga, szövete, a minden-
napi érintkezés millió interakciójára vonatkozik. Az emberek hozzák létre, társadalmi kapcsolataik,
csoportokban való részvételük formálása közben. 
A terminust először Pierre Bourdieu és James Samuel Coleman használta a 80-as évek során,
majd Robert Putnam tette híressé 1993-ban megjelent munkájában: A demokrácia működtetése:
civil hagyományok a modern Itáliában. Ebben – kutatásaira támaszkodva – megállapítja, hogy a tár-
sadalmi tőke fokozza a társadalom eredményességét: a bizalom egymás iránt, a kölcsönös támo-
gatás, az emberek közötti kapcsolatok, a formális intézményeken (jog) kívül is működő szabályok,
közös normák és a viszonosság – gazdaságilag is – erős közösségeket teremt, ahol a közösség
erőforrásait a közösség együtt birtokolja. 
A társadalmi tőke fejlesztése az állampolgárok cselekvő és akaratlagos elkötelezését jelenti a
részvételen alapuló közösségen belül. 

Kutatások és mérések a társadalmi tőkével kapcsolatosan

A Nemzeti Fejlesztési Hivatal 2005-ben kutatást rendelt a TÁRKI Társadalomkuta-
tási Intézet Rt.-től annak érdekében, hogy „széles körű áttekintést kapjon a fejlesztésben világ-
szerte alkalmazott társadalmi tőke fogalmának használatáról, megközelítéseiről és a fejlesztésben 
betöltött szerepéről és ötleteket kapjon az alkalmazás elképzelhető formáiról (TÁRKI 2005). 

A társadalmi tőke mérésével Európától Ausztráliáig és Amerikáig sokan foglalkoznak, s a 1990-es
évektől a Világbank egyik vezető projektjévé is vált. A kutatások zöme a „társadalmi” részvétel, a
társadalmi hálózatok és társadalmi támogatás, a kölcsönösség és bizalom (közös normák, érté-
kek) és az állampolgári „civil” részvétel (együttműködés) témáiban dolgoz ki mérési módszereket,
melyekkel a gyakoriság mellett a társadalmi tőke eredményeit is mérik.
Magyarországon is több ilyen mérés zajlott, s ezek eredményei jól publikáltak, nyomon követhetők.
Először közösségfejlesztő terepmunkák keretében vizsgáltuk a helyi társadalmi tőke állapotát103,
majd 2005-től a Civil Kollégium Alapítvány és a Közösségfejlesztők Egyesülete kezdett Közbiza-
lom-felméréseket végezni, az Állampolgári Részvétel Hete keretében, Péterfi Ferenc vezetésével.
Ezek keretében 3000-7000 főt érünk el évente, szúrópróba-felvétellel (KÖZBIZALOM-jelentések
2005–2016). Az emberi erőforrás minőségéről végzett kistérségi vizsgálatok is ide sorolhatók.104

31

Vercseg Mi a közösség?

103 VERCSEG Ilona 2004
104 MÉSZÁROS Zsuzsa–VERCSEG Ilona 2006



Érdemes megnéznünk a mérési gyakorlat témaköreit, mert tagoltságukkal megfoghatóvá teszik az
eddig általánosként kezelt területeket.

„Társadalmi” részvétel

Egyik része a társadalmi tőke forrásainak mérése, például a klubokban, templomok-
ban, szervezetekben, stb. létrejövő találkozások során születő, személyes kapcsolatokat, kölcsön-
hatásokat jelző mutatók. Egy másik elem a társadalmi tőke eredményeinek mérése. Az önkéntes
munka például fontos jelzője az emberek abbéli hajlandóságának, hogy mások számára hasznos
tevékenységet végezzenek.
Mérés:

• A kulturális, szabadidős, társadalmi csoportok száma

• Önkéntes szervezetekben való részvétel

• A részvétel gyakorisága és intenzitása

• Vallási tevékenység 

Társadalmi hálózatok és társadalmi támogatás 

A társadalmi tőke lényeges forrásainak tekintik, minthogy az emberek közötti cse-
rék száma és típusa és a kialakuló közös identitások kihatással lehetnek arra, hogy mennyi támo-
gatást élvez az egyén, s ráadásul a segítség más forrásaihoz is hozzájuttathatja. 
Mérés:

• A rokonokkal, barátokkal vagy szomszédokkal való találkozás, beszélgetés
gyakorisága 

• Virtuális hálózatok – a kapcsolat gyakorisága és intenzitása

• A közelben élő barátok, rokonok száma 

• Kitől lehet segítséget várni?

• Kinek segítsenek?

• Az élet tudatos irányítása 

• Az élettel való megelégedettség 

Kölcsönösség és bizalom (közös normák, értékek) 

A kölcsönösség és a bizalom a társadalmi tőke központi elemeit képezik. A bizal-
mat a társadalmi tőkével szoros kapcsolatban álló dolognak tekintik, vagy annak közvetlen része-
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ként, vagy pedig annak eredményeként. A kölcsönösség az emberek kölcsönös haszonért való
együttműködési hajlandóságát méri, és ugyancsak a társadalmi tőke központi elemét képezi.
Mérés:

• Bizalom a hozzád hasonlók iránt 

• Bizalom a hozzád nem hasonlók iránt 

• Az emberek szívességeket tesznek egymásnak, és viszont

• A közös értékrend érzékelése 

Állampolgári, „civil” részvétel (együttműködés)

Az állampolgári részvétel a következők mérését foglalja magába: helyi ügyekben
való egyéni részvétel és a helyi ügyek befolyásolására való képesség érzékelése, valamint a civil in-
tézményekbe vetett bizalom. Az intézmények iránti bizalom különböző szintjei. 
Mérés:

• Az események befolyásolására való képesség érzékelése

• Mennyire jól informáltak az emberek helyi és országos ügyekben?

• Az emberek viszonya a közhivatalnokokkal és a kormányzati képviselőkkel;
részvétel a helyi cselekvési szervezetekben; gyakoriság

• A szavazásra való hajlandóság 

Milyennek tekintik a helyi környezetet? (közös normák, értékek) 

A helyi környezetről feltett kérdésekre az emberek által adott válaszok részben füg-
genek saját személyes körülményeiktől is, például a területen belüli személyes kapcsolatok mérté-
kétől és milyenségétől. Tükrözik azonban a lakóhely hatásait is, s ennek néhány aspektusát a
terület társadalmi tőkéjének szintje is befolyásolja. 
Mérés:

• A fizikai környezetről vallott nézetek

• A helyi infrastruktúra

• A helyben éléssel való megelégedettség

• A bűnözéstől való félelem

Hosszan értekezhetnénk a társadalmi tőke valamennyi eleméről (bár szinte valamennyit érintettük
már), de tanulmányunk végén a hálózatokkal kapcsolatos ismereteket szeretném bővíteni, hiszen
az a köztudatban a hálózatot leginkább az internettel és a virtuális közösségekkel azonosítják, de a

33

Vercseg Mi a közösség?



helyi közösségi hálózatokról kevés szó esik, pedig egyre többen vannak azok, akik szerint a fejlesz-
tési paradigmaváltás kulcsszereplői a helyi hálózatok.

Hálózatok

A társadalmi tőke fogalmát népszerűsítő Robert Putnam úgy határozza meg a tár-
sadalmi tőkét, mint hálózatok, normák és bizalom, amely képessé teszi a résztvevőket arra, hogy
hatékonyabban működhessenek együtt közös célkitűzéseik elérése során”.105

A formális és informális hálózatok központi helyet foglalnak el a társadalmi tőke fogalmi
meghatározásában. Olyan személyes kapcsolatokként határozzák meg őket, amelyek 
halmozódnak, amikor az emberek kölcsönhatásba lépnek egymással a családban, a munkahelyen,
a lakóhelyen, a helyi egyesületekben és egy sor formális és informális találkozóhelyen.106

A hálózatokat újabban újrakategorizálták, hogy különbséget tegyenek a társadalmi tőke érintett tí-
pusai között. E hálózatok a következők: 

• összekötő társadalmi tőke (bonding social capital) – erős kötődések jellemzik,
például a családtagok között, vagy egy etnikai kisebbség tagjai között. A
társadalmi tőkének ez a formája hajlamos másokat kizáró, homogén csoport- és
közösségi tudat kialakítására. Az összekötő társadalmi tőke a családon,
rokonságon, nemzetiségen belüli kölcsönös segítséget, szolidaritást is erősítheti,
mint egyfajta erős társadalmi ragasztóanyag, de forrása lehet a kirekesztő, másik
családdal, népcsoporttal, nemzetiséggel szembeni ellenséges magatartásnak is; a
„megéléshez” jó;

• Áthidaló társadalmi tőke (bridging social capital) – gyengébb, kevésbé sűrű, de
csoporthatárokat áttörő kötődések jellemzik. Ez a forma inkább alkalmas a
különböző társadalmi csoportok, rétegek közötti kapcsolatteremtésre, például üzleti
partnerek, ismerősök, különböző etnikai csoportokhoz tartozó barátok, a barátok
barátai stb. között; az „előrejutáshoz” jó.

• Összekapcsoló társadalmi tőke (linking social capital) – a civil társadalom és a
kormányzat, illetve más hierarchikusan elkülönülő társadalmi egységek
összekapcsolását szolgálja. Mint ilyen, egyaránt lehet a civil társadalom és a
kormányzat közötti jobb együttműködést elősegítő „áttétel”, de lehet például
korrupciós kapcsolatrendszer is. 

Az összekötő és az áthidaló társadalmi tőke közötti megkülönböztetés azért fontos, mert a társa-
dalmi tőke hatása függ attól a formától, amelyet adott körülmények közt felvesz. Gyermekkorban
és idős korban például az összekötő társadalmi tőke fontosabb az egészség szempontjából, a
munkát keresők szempontjából pedig az áthidaló társadalmi tőke a fontosabb. Azt is fontos meg-
jegyezni, hogy az erős összekötő társadalmi tőke szolgálhatja a kirekesztést is, ezt gyakran a tár-
sadalmi tőke egyik „rossz oldalaként” emlegetik. 
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Az összekapcsoló társadalmi tőke meglehetősen új fejleménye volt a hálózatok társadalmi tőkéjé-
ről szóló a vitának, amely a Világbanknak a fejlődő társadalmak fenntartható fejlődését célzó napi-
rendjéből nőtte ki magát.
A fejlődés kontextusában fontosságát az alapozza meg, hogy a különböző testületeknél, intézmé-
nyeknél dolgozók központi szerepet játszanak a helyi közösségek fejlesztési projektekbe való bevo-
násában. 

Közösség, mint hálózat, mint helyi társadalmi rendszer

Az a tény, hogy az emberek egymás közelségében élnek, még nem jelenti szükség-
szerűen azt, hogy közösséget alkotnak – a köztük lévő viszonyok, kapcsolatok és informális hálóza-
taik teszik őket közösséggé: családok, barátok, szomszédok, a civil élet és más „erős és gyenge
kötések” variációi.

A helyi hálózatok kialakulása és működése ellen ható erők

Globalizációs (világszintű egységesedési) folyamatok a gazdaság, társadalom és
kultúra terén, amelyeket nemzetközi megállapodások és nemzetek feletti intézmények szabályoznak.
Néhány fő jellemzője:

• A piac és fogyasztás jelentőségének felerősödése, hatalmi erőcentrumok
kialakulása, melyek a helyi döntéshozatal, árutermelés és eladás ellen hatnak 

• Állampolgárok helyett fogyasztók 

• Az individualizmus erősödése a közösségiség rovására. A mindnyájunkat érintő
szenvedésekre leggyakrabban egyéni megoldásokat keresünk

A helyi hálózatok kialakulása és működése mellett ható erők

Az ellenhatásként fellépő fő folyamatokból néhány:

1 A lokalitás fontosságának felismerése 
• identitás, normaképzés, hagyományok megőrzése és továbbépítése
• a társadalmi tőke; a helyi demokrácia jelentőségének és gyakorlatának

újrafelfedezése, új demokráciamodellek terjedése (deliberatív módszerek); a
helyi gazdaság fellendítése stb. 

2 A fejlődés új koncepciójának kialakítása – fenntartható fejlődés, mely szorosan
összefügg a lokalitással és a helyi társadalmi tőke fejlesztésével (kommunikáció,
kapcsolati rendszerek bővítése, közösségi tanulás, együttműködés, szervezettség
– civil részvétel). 

3 A nemzetek feletti civil társadalom kialakulása, hálózati szerveződések
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Közjó és magánjó

A köz ügyeinek előtérbe kerülése sérül a társadalmi tőke elsősorban magánvagyon-
ként, s nem közvagyonként való kezelésének következtében. Hogy ez miért baj, azt Petr Matějů
cseh professzor segítségével érthetjük meg.

Matějů a társadalmi tőkének két dimenzióját különbözteti meg: a társadalmi tőke mint közjószág
(közvagyon) és mint magánjószág (magánvagyon). 
„A társadalmi tőke mint közjószág – bizalom és átláthatóság: itt a társadalmi tőke társadalmi jel-
lemzőként jelenik meg, „amely az általános bizalom, valamint a társadalmi viszonyok és hálózatok
átláthatóságának gyümölcse … A társadalmi tőke itt a társadalmi viszonyoknak az a minősége,
amely lehetővé teszi az egyének számára az együttműködést és a közös cselekvést.107 Ezek között
a keretek között a társadalmi tőke a személyközi, valamint a köz- és politikai intézmények iránti bi-
zalom magas fokán alapul, és abból a meggyőződésből ered, hogy a legtöbb érintkezés átlátható
és biztonságos. Ebben az összefüggésben a társadalmi tőke olyan közjószág, amely a hatékony-
ság és termelékenység magasabb szintjének elérését segíti elő.
A társadalmi tőke, mint magánjószág – kölcsönösségi hálózatok. Itt a társadalmi tőke mint egyéni
jellemző jelenik meg: az ember arra való képessége, hogy hatékonyan érvényesítse és mozgósítsa
a társadalmi összeköttetéseknek azokat a hálózatait, amelyek a kölcsönösen hasznos cserére és
viszonosságra épülnek (Matějů Bourdieu-t idézi) Ebben az összefüggésben a társadalmi tőke olyan
magánjószág, amelyet egyéni (és csoportos) célok eléréséhez halmoznak fel és alkalmaznak. A
társadalmi tőkének ez a formája akadályozhatja a piaci mechanizmusok hatékony működését, va-
lamint alááshatja az átláthatóságot és a szavahihetőséget. Matějů szerint továbbá a társadalmi
tőke e két formája (dimenziója) két külön jelenség, amelyek egymás ellenében hathatnak.108

Szolidaritás-hiány

A közös normák hiánya rávilágít arra, hogy a helyi közösségek nem, vagy csak ala-
csony szinten tudják betölteni a warreni közösségi funkciókat, s így nem csoda, ha nem, vagy csak
kismértékben képesek kiegészíteni az intézményes állami gondoskodás szolidaritáspótló működé-
sét. 
A rendszerváltás előtti Magyarországon – és valószínűsíthetően többé-kevésbé az egész szovjet-
blokkban – létezett egyfajta mechanikus szolidaritás, mely még a II. világháború előtti, részben tra-
dicionális társadalomból öröklődött át, s amely kiegészült a szovjet típusú rendszer „közös
tudatot” kiépíteni akaró ideológiájával és társadalomszervezési módszereivel, köztük a felülről irá-
nyított szolidaritással is. 
A kollektív típusú, közös tudaton alapuló szolidaritás a modern társadalmakban mindenütt fokoza-
tosan gyengül, de a közép és kelet-európai régióban a rendszerváltással szinte egy csapásra om-
lott össze. Ez nem jelenti a szolidaritás teljes megszűntét, hiszen a természeti katasztrófák utáni
segítésben, az önkéntességben és adományozásban országaink lakossága eddig még mindig pél-
daszerűen teljesített. De az „eseménytelen” mindennapokban a nem a közülünk valóval, hanem a
másokkal109 történő, bonyolultabb szolidaritás alig működik. 
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A gyökeresen megváltozott társadalom/közösség nehezen kiismerhetővé vált, s ez alapvetően ren-
dítette meg a bizalmat, melynek hiányában a korábbi kölcsönös segítés gyakorlata megtorpant. 
S nem csak a változások brutális gyorsasága és ereje változtatta meg a szolidaritás gyakorolható-
ságának feltételeit, hanem az új rendszer, a piacgazdaság legfőbb mozgatórugója, a verseny is,
amely a szolidaritást felcserélte a konfliktusokra, s problematikussá teszi az együttműködést. 

A szervezettség-szervezetlenség jelensége

E. F. Schumacher szerint „A fejlődés nem a javakkal kezdődik, hanem az emberek
tudásával, szervezettségével és fegyelmével.”110

Egy lokalitásban akkor fejlődhet ki szervezett civil tevékenység, ha a közpolgárok egyeztetik néze-
teiket és kialakítanak egy közösen is vállalható álláspontot, amelyet aztán az adott döntési szinte-
ken megfelelően képviselnek is. 
Csak szervezett keretek adnak lehetőséget a közösség önmeghatározására, a célok meghatározá-
sára, tervek készítésére, azok megvalósítására. A lehetőségekkel élni tudásnak is feltétele a szer-
vezettség, a hatékony érdekérvényesítésnek pedig a szervezetek és programjaik összehan-
goltsága.
A civil társadalom szervezettségének fejlesztése a részvételi demokrácia fejlesztését is jelenti, va-
gyis a mind erőteljesebb és szervezettebb közpolgári részvételt a közügyekben, a döntések előké-
szítésétől a döntések meghozatalán át a döntések végrehajtásáig, értékeléséig.

Cselekvéshiány

Egy 2008-as európai társadalmakat összehasonlító vizsgálatban111 a kutatók 25 eu-
rópai országban (az egyes országok lakosságát reprezentáló mintákban) vizsgálták: mit tartanak
kívánatosnak a megkérdezett személyek a társadalomban, ahol élnek, s mit a saját maguk szemé-
lyes életükben.
Csepeli Györgyék hét értékosztályt hoztak létre:

1 Etatizmus (elvárt állami szerepvállalás a társadalmi egyenlőtlenségek csökkentése
terén)

2 Munkahelyi autonómia (a munkahelyükön milyen mértékben élhetnek az opció
adta szabadsággal, mennyire hagyja őket a vezetés szabadon dolgozni)

3 Szociális bizalom

4 Tolerancia
A bizalom és a bizalmatlanság aktív személyközi teret teremt a személy köré, akit a
bizalom a másik személyhez közel hozza, míg a bizalmatlanság a másiktól eltávo-
lítja. A tolerancia a személy csoportközi terében teremti meg a közelség vagy a tá-
volság érzését, attól függően, hogy elfogadja vagy elutasítja azt a csoportot,
melyhez tartozónak a másik személyt besorolja. 
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5 Altruizmus (univerzalizmus) (a megkérdezettek milyen mértékben tartják fontos-
nak, hogy életüket másoknak is szenteljék, törődjenek mások jólétével, továbbá,
hogy meghallgassanak másokat, még akkor is, ha nem értenek egyet velük) 

6 Individualizmus (kreativitás, felelősség, teljesítmény, hedonizmus)(akik az élet ér-
telmének centrumát az egyéni élet terébe helyezik)

7 Konformitás. Az individualizmus ellentéte a konformizmus, amikor az egyén óva-
tos, nem kockáztat, inkább nem cselekszik, csakhogy ne hibázzon, s tekintetét
szüntelen másokra veti. 

Az eszerint alakult választásokat együtt kezelve a kutatók három jellegzetes csoportot tudtak kö-
rülhatárolni:

• a „cselekvők”, akik önmagukért túli célokért cselekszenek

• a „lázadók”, akik mindegyik értékosztályt elutasítják 

• a „szenvedők”, a rendszerrel megalkuvó, vagy annak ösztönösen megfelelő, az
eltűrő konformisták

és ezek megoszlását vizsgálták az egyes európai országokban.112

E sorban Magyarország – Görögország előtt – az utolsó előtti helyen áll, 65,9% „szenvedővel”,
23,5% „lázadóval” és 10,6% „cselekvővel”, szemben a 25 ország közül első helyen álló Svédország
6,9%-nyi „szenvedőjével”, 18,2%-nyi „lázadójával” és 74,9%-nyi „cselekvőjével”.113
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Társadalmi mellett civil részvételt is!

A társadalmi tőke mérésére szolgáló angol Citizenship Survey114 különbséget tesz
social participation (társadalmi részvétel) és civil participation (civil részvétel) között. A social parti-
cipation a különféle érdeklődési és érdekcsoportokban kifejtett szervezett tevékenységekben való
részvételre, s az ennek kapcsán születő személyes kapcsolatokra, kölcsönhatásokra vonatkozik,
míg a civil participation inkább az állampolgári részvétel különféle megnyilvánulásaira: a helyi
ügyekben való egyéni részvétel és a helyi ügyek befolyásolására való képesség, valamint az intéz-
ményekbe vetett bizalom. 
Gergely Attila írja: minden „korszakváltás” egyben „kultúraváltás” is.115 A rendszerváltás előtti kor-
szak kultúrája magába foglalta az önszerveződés bizonyos válfajait (kulturális, szabadidős, sport),
de tiltott más típusú önszerveződést, s éppen a politikai természetűt. 
A „szocializmusban” épp a közéleti aktivitás volt erősen korlátozott, míg az ún. kulturális és sza-
badidős tevékenységeket az állam egy minden településre kiterjedő kulturális intézményrendszer-
rel, a művelődési otthonok hálózatával és népművelő szakemberekkel támogatta. Hajdani
népművelőként hosszan beszélhetnék akkori elégedetlenségeinkről, kritikáinkról és reformtörekvé-
seinkről, de tény, hogy az effajta aktivitás valamilyen mértékben kultúránk részévé vált. Nem így a
közéleti aktivitás, a közügyekért való közös munkálkodás, az állampolgári részvétel, s e helyzet
egyre súlyosbodó következményeit a közösségfejlesztők nap, mint nap a saját bőrükön is érzik. A
közösségfejlesztők állampolgáriságra, civil részvételre irányuló demokratikus kezdeményezése és
a lassan demokratizálódó társadalom befogadóképessége között szinte szakadék húzódik meg,
amely egyes vonatkozásokban még mélyül is. A demokratikus kezdeményezések ugyanis reflektor-
fénybe helyezik, mintegy bemutatják az óvatos, egzisztenciális bizonytalanságban élő, bizalmatlan
állampolgár számára a közösségi cselekvés számos kockázati tényezőjét, s ez gyakran félelmet,
egyfajta passzív ellenállást is gerjeszt. Sokszor még ma is meglehetősen szűk fogadó tere van a
demokratikus kezdeményezéseknek. „Maga az állampolgáriság fogalma kérdőjeleződik meg itt …
A helyi lakosok szempontjából a közügy más ügye – „a főnöké”, „a politikusoké”, de nem az övék.
Majdnem mindenki egyetért azzal, hogy a törvényeket azért hozzák, hogy megszegjék őket, ám
félve mások törvénytelenségétől, mindenki szigorúbb fegyelmet követel. Az egymásba érő ördögi
körök csapdájába zárva mindenki tehetetlennek, kihasználtnak és boldogtalannak érzi magát. Nem
meglepő tehát, hogy a képviseleti kormányzás itt kevésbé hatékony, mint a polgárosodottabb kö-
zösségekben” – írja Robert Putnam az olaszországi ún. „nem polgári” (uncivic) régiókról.116

Hiba lenne azonban alacsonyabb értékűnek tekintenünk a social participationt a civil participation-
nál. „A hagyományos értelemben vett tőkével ellentétben, a társadalmi tőke „közjószág”, ami azt je-
lenti, hogy nem személyes tulajdona azoknak, akiknek hasznára válik. Más közjavakhoz hasonlóan
(például tiszta levegő, biztonságos utcák) a társadalmi tőkét általában nem magánszemélyek biz-
tosítják. Ez azt jelenti, hogy a társadalmi tőkének gyakran más tevékenységek melléktermékeként
kell megjelennie. A társadalmi tőke tipikusan kötelékekből, normákból és bizalomból áll össze,
amely átvihető egyik társadalmi környezetből a másikba. A Florentine- kórusok tagjai azért vesznek
részt az énekkari munkában, mert szeretnek énekelni, nem pedig azért, hogy részvételükkel a tosz-
kánai társadalmi felépítményt erősítsék. Mégis ez történik.”117

Akár a társadalmi, akár az állampolgári részvételt tekintjük azonban, szembetűnő, hogy a fiatal kor-
osztályok mennyire felkészületlenek ezen a téren, s következésképpen mily kevéssé aktívak. Itt va-
lami óriási hiátus van, amire a mi társadalomirányításunk a rendszerváltás óta még nem figyelt fel!
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S ha az idősebb korosztályok elveszítik aktivitásukat, és átadják helyüket a fiataloknak, milyen tár-
sadalmi tőkéről beszélhetünk majd? Olyanról, amelyik a társadalmi tőkét csak magánjószágként
értelmezi?118

Mindebből kiderül, hogy a társadalmi részvétel támogatása mellett a rendszerváltás előtt az állam-
párt korlátozta a politikai, civil részvételt. A rendszerváltás után megnyílt szabad közéleti mozgás-
tér, teret engedve a civil társadalom fejlődésének.
A kezdeti szerveződési hullám után stagnálni kezdett a bejegyzett szervezetek száma, s bár a tilta-
kozás (aláírásgyűjtés) és nyomásgyakorlás (tüntetés, sztrájk) szinte a mindennapjaink részévé vált,
a civil társadalom cselekvő részvétele és felelősségvállalása a mindennapi életben máig nem törte
át a szenvedők és lázadók falait, mint azt a fenti, 2008-as európai összehasonlító vizsgálat oly éke-
sen bizonyítja.119

A közösségfejlesztők és közösségi önkéntesek hozzájárulnak a cselekvőképesség, a szervezett-
ség, a szolidaritás, a közjóért való cselekedetek és a közmegegyezésen alapuló értékek-normák
fejlesztéséhez, a közösséghez tartozás erősítése és a részvétel fokozása és modernizálása révén.
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Abstract

Synopsis of Background Study Titled What is
Community? 1

The classics of community theory give us an
insight into the basic interpretations of com-
munity, and so do community development
professionals into why communities are ne-
cessary today. We can see, and some of our
experiences also underline that the person of
today actually looks for the community experi-
ence, or if they do not seek it actively, they at
least long for it, and whenever possible, take
the opportunity to have it. Human ethologist
Vilmos Csányi has shown that communitaria-
nism is both an innate characteristic of hu-
mans and an acquired behaviour, so it has
been with us ever since the very beginning. In-
deed, one can argue that the manifestations of
community, as well as community-based solu-
tions, can come into existence in the settings
of megapolises as well. We have discovered
that the civil society setting – this sphere of
freedom – is something that can provide the
person of today with both bonding and the op-
tion to choose.
The meaning of community, and its forms of
manifestation have changed slowly over the
history of different cultures. However, starting
with the forming of mass societies, the pace
of this change has accelerated beyond belief.
To be able to understand the ways in which
modern community manifests itself, we mostly
have to get to know and understand those
contexts which have been shaped by our cul-
ture and history, as well as the trends of tho-
ught, social constellations and system-level
transformations that have influenced them.
This study is not meant to enrich the existing
sociological theory on community with new
perspectives, and neither do we pursue histori-
cal studies (albeit possessing certain histori-
cal background knowledge is indispensable
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when it comes to investigating this topic). Ins-
tead, we focus on whether it is necessary, and
if yes, possible, to talk about communitaria-
nism in modern societies and make efforts to
realize it, that is, what sort of communitaria-
nism the great transformations allow for.
We contribute to the investigation of this topic,
which can also be considered on a purely emo-
tional or motivational basis, through passing
on knowledge to deepen our understanding
and outline some broader perspectives in this
context. This study investigates the feasibility
of, and need for communitarianism in today’s
society through raising the important questi-
ons related to community and bringing to the
forefront of our thinking, knowledge from his-
tory, sociology, social psychology, and even
human ethology, literary history, literature and
ethnography. 
Our present orientation is driven by the neces-
sity to lay down the theoretical foundations ne-
eded for developing communities, and it is
therefore performed from a development as-
pect.
The study summarizes the essential elements
of community theory that can be found in the
works of the major thinkers in this field (see
the three most common approaches to com-
munity: 1. Place; 2. Interest/Elective Communi-
ties; 3. Communion).
Following the basic interpretations, further in-
terpretations that overlap, inform and supple-
ment the former are looked at. These include:
belonging and bonding; the borderlands and
boundaries of community; the identity which
the community shares; and the nature and in-
terpretations of national culture that is indis-
pensable for understanding this identity
including the interconnections of folk culture,
national culture and national identity in the age
of globalization, as well as efforts to build a
national memory and identity on the national
and local levels of community. These points of
view help us recognize the community proces-
ses of the present, as well as further opportu-
nities in this area.

1 Prepared for project No. EFOP-1.3.1-15-2016-00001 titled ‘Acting Communities – Active Community Invol-
vement’ (see there for references)



In its concluding part, the study focuses on the
crisis of communities (anomie, lack of solida-
rity, organization/lack of organization, lack of
action, the proportion of social and citizen ac-
tion) and the feasibility of overcoming the ab-
sence of communities (enhancing
participation and developing social capital -
trust, relationships based on reciprocity, co-
operation and networks, solidarity). Finally, we
look at the interconnections of social capital
as a public good and as a private good. 
Through their work, the cultural institutions in
the Acting Communities Programme that are
active locally (and have been assuming an inc-
reasing level of social integration), as well as
the community development professionals
and volunteers active in the program, have
contributed to the development of the acting
and organizing capacities of communities, so-
lidarity, actions targeting the public good, and
the development of values and norms based
on common consent, in particular through
strengthening a sense of belonging to the
community, as well as enhancing and moderni-
zing participation.
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Múzeumok és közösségeik 
– egy kutatás margójára

Bevezető 

A Múzeumok etikai kódexe1 szerint a múzeumok közművelődési feladata közé
tartozik az aktív szerepvállalás a helyi közösségek életében, múzeumi közösségek építése és a
közösségekkel való együttműködés fejlesztése is. Mindez túlmutat azon, hogy tartják a
kapcsolatot azokkal a közösségekkel, ahonnan a gyűjteményeik származnak, valódi kulturális
közösségfejlesztést végeznek. 

Magyarországon 2015-ben készült az első múzeumi közösségeket feltérképező kutatás, a
Múzeumok és közösségeik.2 A 118 muzeális intézmény felméréséből3 a számszaki adatokon felül
azt is megtudhatjuk, hogyan gondolkodnak a múzeumok a közösségeikkel való kapcsolatukról.

Jelen tanulmányban a Nagy Magdolna–Módli Éva: Múzeumok és közösségeik kutatásból
kiindulva, azt tágabb társadalmi kontextusba helyezve vizsgálom annak megállapításait, feltárva a
múzeumok és közösségeik kapcsolatának fejlesztendő területeit, és továbbgondolva, miként
lehetnének a múzeumok még hatékonyabbak a közösségépítésben. 

A múzeum fogalmi változása

Az ICOM (International Council of Museums) nemzetközi múzeumi szervezet
definíciója szerint „a múzeum olyan nem profitérdekelt, a társadalom és fejlődése szolgálatában
álló, a köz számára nyitott állandó intézmény, amely az emberiség és környezete tárgyi és szellemi
örökségét gyűjti, megőrzi, tudományos szempontból feldolgozza, kiállítja, vagy más módon
közvetíti tudományos, oktatási és szórakoztató céllal.”4

A múzeum céljának és tevékenységének értelmezésében jelentős változás következett be az
utóbbi évtizedekben. Az 1985-ben életre hívott MINOM5 (International Movement for a New
Museology), a Nemzetközi Új Muzeológia Mozgalom többek között a múzeum közösségekhez való
viszonyát is átértelmezi. Deklarálja, hogy a múzeumok hatással lehetnek a szűkebb és tágabb
környezetükre, ezért kitágítja feladatkörüket: már nem csupán a gyűjtésre, megőrzésre,
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1 ICOM Múzeumok etikai kódexe 2004 http://icom.museum/fileadmin/user_upload/pdf/Codes/code-
hungary.pdf [letöltés ideje: 2017.06.30.]

2 NAGY Magdolna–MÓDLI Éva: Múzeumok és közösségeik - kutatási eredmények. Szabadtéri Néprajzi
Múzeum Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ 2015. http://mokk.skanzen.hu/nagy-magdolna-
muzeumok-es-kozossegeik-kutatasi-eredmenyek.html [Letöltés ideje: 2017.06.30.]

3 2015-ben Magyarországon 700 muzeális intézmény volt a KSH statisztikája alapján. A Múzeumok és
közösségeik kutatási jelentés részletes tájkoztatást ad a visszaérkezett válaszok megyei megoszlásáról és
annak reprezentativitásáról is. 

4 http://icom.museum/the-vision/museum-definition/, [letöltés ideje: 2017.06.30.] magyar nyelvű szöveg
forrása: A Pulszky Társaság – Magyar Múzeumi Egyesület Alapszabálya 1. sz. melléklete Múzeumi
Szakmai Etikai Kódex http://pulszky.hu/irattar/ [letöltés ideje: 2017.06.30.]

5 http://www.minom-icom.net/ [letöltés ideje: 2017.07.10.]



tudományos feldolgozásra, interpretációra és tudásközvetítésre szorítkozik, hanem középpontba
helyezi a közösség és a közönség igényeit, továbbá a múzeumokkal szembeni elvárásként
megjelenik az aktív társadalmi szerepvállalás is. Ehhez kapcsolódóan létrejött egy új fogalom, az
integrális múzeum, melynek lényegét Wilhelm Gábor foglalja össze tanulmányában6. A múzeumot
olyan társadalmi menedzsernek tekinti, amely felelős az adott terület, közösség és örökség
egységén belül a társadalom érdekeiért.

Múzeumok és közösségeik kapcsolatának újra értelmezésében mérföldkő az ICOM 1995-ben, a
norvégiai Stavangerben tartott konferenciája, amely a múzeumok közösségeikkel való
kapcsolatára fókuszált.

A múzeum feladatkörének kiteljesítése hazánkban is egyre nagyobb figyelmet kap. A Múzeumi
Közlemények 2005/2. számának mellékleteként magyar nyelven is megjelent ICOM Múzeumok
etikai kódex téziseit Magyarország is követi. Ez a múzeumok feladatának tekinti, hogy „fejlesszék
közművelődési szerepüket, és magukhoz vonzzák az általuk szolgált közösség, település vagy
csoport szélesebb köreit. A múzeumok közművelődési szerepének szerves része az érintett
közösséggel való interaktív kapcsolat és a közösség örökségének fejlesztése.”7

A múzeumok szemléletváltásában jelentős szerepet játszott a 2008–2014 között megvalósuló
központi módszertani fejlesztés, a Szabadtéri Néprajzi Múzeum Múzeumi Oktatási és Módszertani
Központ „Múzeumok Mindenkinek” Programja8, amely hozzájárult ahhoz, hogy a múzeumok
fontosnak tartsák a múzeumi szerepvállalást a kompetenciafejlesztésben, az élethosszig tartó
tanulásban, a társadalmi kérdésekben, a hálózatosodásban9. Országos szinten szemléletváltás
indult el az iskolák és a múzeumok együttműködésében is. A múzeum mint tudásközpont szerepe
és használati lehetőségeinek beépülése megkezdődött az oktatás folyamatába, amely
módszertani megújulást és új megközelítési szempontokat eredményezett a múzeumok körében.
Mindennek hosszú távú hatása rendkívül kedvező az élethosszig tartó, és az élet minden területére
kiterjedő tanulás folyamatában.

A projekt eredményei, az új muzeológia, a részvételi múzeum és a társadalmi múzeum felé tett
lépései megalapozták a 2014–2020 időszak további központi módszertani fejlesztéseit, melyek
közül a Cselekvő közösségek – aktív közösségi szerepvállalás10  európai uniós projekt jó példa a
Múzeumok etikai kódexének a múzeumok közművelődési szerepére vonatkozó alapelvének
gyakorlati megvalósítására. A kulturális intézmények társadalmi felelősségének növelésére és
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6 WILHELM Gábor: Az új muzeológia fogalmai és problémái
https://dea.lib.unideb.hu/dea/bitstream/handle/2437/215329/uj_muzeologia_kortars_muzeumi_narrativak
.pdf?sequence=1 [letöltés: 2017.06.30.]

7 http://docplayer.hu/5679304-Muzeumok-etikai-kodexe-2004.html 14. p. [letöltés ideje: 2017.09.10.]
8 További információ a „Múzeumok Mindenkinek” Program –Múzeumok oktatási-képzési szerepének

erősítése – Központi módszertani fejlesztés TÁMOP-3.2.8/A-08-2008-0002 európai uniós projektről:
http://mokk.skanzen.hu/muzeumok-mindenkinek-program.html [letöltés ideje: 2017.07.10.]

9 A „Múzeumok Mindenkinek” program egy akkreditált továbbképzéssel (címe: Hálózatosodás és
együttműködés az iskolán kívüli szervezett tanulásban) is segítette a múzeumi szakembereket abban,
hogyan lehet minél hatékonyabban kapcsolatot építeni többek között az oktatási intézményekkel, más
kulturális intézményekkel és a környezetükben lévő civil szervezetekkel, mivel tudják a helyi közösséget
bevonni a múzeumi életbe. http://mokk.skanzen.hu/20130509halozatosodas-es-egyuttmukodes-az-
iskolan-kivuli-szervezett-tanulasban.html [letöltés ideje: 2017.07.10.]

10 A projekt honlapja: http://cselekvokozossegek.hu/ 



közösségfejlesztő szerepének erősítésére irányuló11 program a Szabadtéri Néprajzi Múzeum
Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ vezetésével, az Országos Széchényi Könyvtár és a
Nemzeti Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. konzorciumi partnerségével valósul meg.

Az új muzeológiai felfogás szerint változik a múzeumok látogatókhoz és célközönségekhez való
hozzáállása is. A látogatóbarát szemlélet, a tudatos részvétel a közoktatási tevékenységben, a
szociális érzékenység a leszakadó társadalmi rétegek problémái iránt épp úgy elvárás ma már a
múzeumokkal szemben, mint az interaktivitás a kiállításokban, vagy a folyamatos kommunikáció a
látogatók felé. Mindehhez egy másik európai uniós projekt nyújt módszertani segítséget, a
Szabadtéri Néprajzi Múzeum Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ vezetésével, a Fővárosi
Szabó Ervin Könyvtár konzorciumi partnerségével megvalósuló Múzeumi és könyvtári fejlesztések
mindenkinek.12 A látogatóbarát szemlélet erősítése a projekt egyik törekvése, ezért ajánlást dolgoz
ki a múzeum szolgáltató jellegének szélesítésére. A szociális érzékenység növelése érdekében
módszertan készül a társadalmilag hátrányos helyzetű csoportok kompetenciáinak fejlesztésére,
az önkéntes és iskolai közösségi szolgálat hatékony menedzsmentjére, a tehetséggondozás,
kompetenciafejlesztés múzeumi támogatására a korai iskolaelhagyók számának csökkentése
érdekében.

Mindkét uniós projektre igaz, hogy nem csak az új muzeológia szellemiségével van összhangban,
de középpontba állítja az 1997. évi CXL. törvény alapelvét13 is, miszerint a közgyűjteményeknek
hozzá kell járulniuk a személyiség fejlődéséhez és kiteljesedéséhez, az aktív polgársághoz, a
társadalmi beilleszkedéshez és a közösségfejlesztéshez, valamint a foglalkoztatáshoz szükséges
egyéni kulcskompetenciák fejlesztéséhez. A törvény a muzeális intézmények feladataként írja le az
együttműködést a közösségekkel és a településsel, de attól, hogy egy múzeum kapcsolatba kerül
egy közösséggel, még nem feltétlenül lesz belőle múzeumi közösség, ezért fontos, hogy
definiáljuk, mit értünk a kifejezés alatt. 

Mit értünk múzeumi közösségek alatt?

A múzeumi közösség értelmezését kezdjük a „múzeumi” szónál. Az 1997. évi CXL.
törvény a muzeális intézmények kategóriába sorolja a közérdekű muzeális kiállítóhelyeket, a
közérdekű muzeális gyűjteményeket és a múzeumokat. A törvény szerint múzeumnak a muzeális
intézmények egyik típusát nevezzük, míg a köznyelv tágabb értelemben használja a múzeum szót,
a muzeális intézmények gyűjtőkategória szinonimájaként. Tanulmányomban a köznyelvi
szóhasználatot követve múzeumi közösségek kifejezést használok, de a törvény értelmezése
szerinti muzeális intézmények közösségeivel foglalkozom, hiszen a kisebb muzeális intézmények14
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11 A projekt Megvalósíthatósági Tanulmánya így fogalmazza meg a fejlesztés célját: „Célkitűzése az, hogy
növelje a társadalmi aktivitást, erősítse a közösségi szerepvállalást a településeken, és erősítse a település
lakosai és önkormányzatai, kulturális intézményei közötti kapcsolatokat, továbbá magasabb szintre emelje
az együttműködés kultúráját. … E célok eléréséhez a Cselekvő közösségek részcélja szakmailag támogatni
a településeket és azok kulturális intézményeit, civil szervezeteit a közösségfejlesztési folyamatok
megvalósításában, mindezt a muzeális, könyvtári és közművelődési intézmények egyedi eszközrendszerén
alapuló új fejlesztésű módszertanok alapján.” Forrás: EFOP-1.3.1-15 Cselekvő közösségek – aktív
közösségi szerepvállalás Megvalósíthatósági Tanulmány 2016. 

12 http://mokk.skanzen.hu/orszagos-muzeumi-es-konyvtari-kozponti-fejlesztes.html [letöltés ideje:
2017.07.15.]

13 1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről
3/A. §9 https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99700140.tv [letöltés ideje: 2017.07.12.]

14 A muzeális intézmények kategória részletes magyarázatával foglalkozik BERECZKI Ibolya: A tájház mint
muzeális intézmény − Múzeum, kiállítóhely, tájház. Tájházi Akadémia, 2009 – Oktatási anyag
http://www.tajhazszovetseg.hu/tájházi-akadémia [letöltés ideje: 2017.07.12.]



közösségei is jelentős szerepet játszhatnak, és gyakran játszanak is az intézmény életében. Jó
példa erre a helytörténeti gyűjtemények, tájházak besorolása, amelyek jellemzően közérdekű
muzeális kiállítóhelyek, vagy közérdekű muzeális gyűjtemények, s a hagyományőrző
közösségekkel többségük szoros kapcsolatot ápol. 

Az Arapovics Mária–Vercseg Ilona szerkesztette Közösségfejlesztés módszertani útmutató15

háromféle megközelítést ad a közösség fogalmára. Meghatároz földrajzi, érdeklődés szerinti és
szellemi, lelki közösségeket. A földrajzi közösségek szerveződési alapja a lokalitás, míg érdeklődés
szerinti választott közösségek szerveződési szempontjai között egyedül a helybeliség nem játszik
szerepet. Ide sorolják például az identitás, vallás, foglalkozás, etnikai hovatartozás alapú
közösségeket. A lelki közösségek összetartó ereje a közösségi szellem. A háromfajta közösség-
megközelítés kiegészül egy további értelmezéssel, a „kötődéssel”, identitással, amelyen a
közösség osztozik.

Hasonló a megközelítése Nina Simonnak16, aki a közösségeket szintén három irányból, földrajzi,
affinitás és identitás alapon kategorizálja. Ő a lokális alapú kategóriába a helyben élőkön kívül
azokat is beleérti, akik már nem laknak az adott településen, de ott nőttek fel, vagy ott dolgoztak,
és az érzelmi kötődésük olyannyira erős, hogy továbbra is a földrajzi közösség tagjának tekintik
magukat. Az affinitás alapú közösségeket nála is a hasonló érdeklődési kör tartja össze. 

A harmadik típus definiálásában van különbség a két megközelítés között. Nina Simon a harmadik
csoportba az identitás alapon szerveződő közösségeket sorolja, melyek tagjait valamilyen közös
jellemzőjük köti össze. Példaként a zsidók, a vegetáriánusok vagy a művészek közösségét hozza,
míg a Közösségfejlesztés módszertani útmutató a „kötődést” a három kategória kiegészítéseként
értelmezi.

A fenti közösség megközelítésekből kiindulva a múzeumi közösségek valamilyen módon
kapcsolódnak a múzeum tevékenységéhez, részt vesznek a múzeum életében, és/vagy a múzeum
vesz részt a közösség életében, továbbá kapcsolatuk rendszerességet mutat. Ezek lehetnek
földrajzi vonatkozásban, érdeklődés szerinti, identitás alapon szerveződő, vagy szellemi
közösségek. Amint azt mindkét előzőekben hivatkozott forrás is megjegyzi, a közösségek nem
feltétlenül tipizálhatók egyértelműen, sok az átfedés (például egy földrajzi alapon szerveződő
hagyományőrző nemzetiségi közösség tagjainak összetartásában az identitás és a közös
érdeklődés egyaránt szerepet játszhat).

Miért jó, ha van egy múzeumnak közössége? 

A kérdésre a választ a 2015-ben készült Múzeumok és közösségeik kutatásban
találjuk. A múzeumok többsége vallja, hogy a település közösségi életében részt vállalva segítheti
a település kulturális stratégiai céljainak teljesülését, és növelheti a település kulturális
elismertségét. Általános egyetértés volt abban is, hogy érdemes időt, energiát fordítani a kapcsolat
ápolására és továbbfejlesztésére, mert ez nemcsak a múzeum pozitív megítélését és társadalmi
beágyazottságát tudja hosszú távon segíteni, de rövid távon is kézzelfogható eredmények
születhetnek. Például emelkedik a múzeumot látogatók száma, gazdagodik gyűjteménye és
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15 Közösségfejlesztés módszertani útmutató. Szerkesztette: ARAPOVICS Mária–VERCSEG Ilona. Szabadtéri
Néprajzi Múzeum Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ, NMI Művelődési Intézet Nonprofit
Közhasznú Kft., Országos Széchényi Könyvtár, 111–112. http://cselekvokozossegek.hu/wp-
content/uploads/csk_utmutato_kozossegfejlesztes_online_20170331-1.pdf [letöltés ideje: 2017.07.05.]

16 http://museumtwo.blogspot.hu/2015/04/how-do-you-define-community.html [letöltés ideje: 2017.07.12.]



programkínálata, pénzügyi és munkaerő forrása keletkezik, továbbá olyan feladatokat is átvállalnak
a közösségek, amelyeket erőforráshiány, vagy financiális okok miatt nem tud a múzeum maga
elvégezni. 

Főként tájházaknál tapasztalható, hogy azokat teljes egészében civil szervezet működteti (ilyen
például a Bodrogkisfaludi Tájház, melynek fenntartója a Bodrogkisfaludért Egyesület, vagy a
Hagyományőrző és Kulturális Egyesület kezelésében lévő Dorozsmai Tájház és a helytörténeti
gyűjtemény). Sokszor a település lakossága közreműködik a múzeumba kerülő tárgyak
gyűjtésében, sőt, nem egyszer a múzeum létrehozásában, építésében, felújításában és
működtetésében is tevékeny részt vállal; a lakosság magáénak érzi a létesítményt. A tájházak
gyakran élő közösségi térként működnek, szimbiózisban a helyi közösségekkel. A városok
muzeális intézményeinél már nehezebb feladat a helyi lakosság ilyen mértékű bekapcsolása az
intézmény életébe, ezért is van szükség az olyan központi programok módszertani támogatására,
mint a Cselekvő közösségek projekt.

A kutatás alapján a múzeumok köré szerveződő közösségek többsége érdeklődés és lokalitás
alapon szerveződik. 75% kulturális céllal alakult, de átfedés van a kategóriák között, és 47%-ban
hagyományőrző szándékot is megjelöltek (például a nemzetiségi és a hagyományőrző
közösségek). 21% szabadidős (ide tartoznak például a nyugdíjas klubok vagy a természetbarátok),
míg 6% oktatási céllal alakult. 

[1] A közösség fő tevékenysége (Nagy–Módli: Múzeumok és közösségeik kutatás.
2015)

A múzeumi közösségek többsége a múzeum szakmai munkáját segíti és ismeretterjesztést végez.
Tagjaik bekapcsolódnak múzeumi rendezvények, kiállítások szervezésébe, népszerűsítésébe, és
szakmai kiadványok megjelentetését is vállalják. Tudományos és ismeretterjesztő előadásokat
tartanak, vetélkedőket, versenyeket, kirándulásokat, túrákat és a múzeumok megismertetésére
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szolgáló egyéb programokat szerveznek, komoly kutatómunkával hozzájárulnak a település tárgyi,
kulturális, szellemi és építészeti értékeinek feltárásához. 

A felmért közösségek legnagyobb része bejegyzett civil szervezet, (45% egyesület, 14% alapítvány),
egynegyedük múzeumi csoport, 8% pedig szakkör. A Központi Statisztikai Hivatal adatai17 szerint
2012-ben 65 ezer civil és egyéb nonprofit szervezet működött Magyarországon, közülük 12,5%
végzett kulturális tevékenységet, közéjük tartoznak a bejegyzett múzeumi közösségek is. Nem
véletlen, hogy a múzeumi közösségek többsége bejegyzett civil szervezetként működik; az adózási
szabályok ezt a formát ösztönzik, és így tudják anyagilag is segíteni a múzeumokat. 

Múzeumi önkéntesség – az ad hoc-tól a tudatos menedzsmentig

A civil szervezetek tagjai rendszeresen végeznek önkéntes tevékenységet, ami
nemcsak össztársadalmi szinten értékes erőforrás, de a múzeumok működtetésében is jelentős a
szerepük, amit a Múzeumok és közösségeik című kutatás is alátámaszt.

[2] A közösség fő tevékenysége (Nagy–Módli: Múzeumok és közösségeik kutatás.
2015)

A múzeumokban szép számmal dolgoznak egyéni önkéntesek is, akik nem tartoznak múzeumi
közösséghez. Az alkalmi jelleggel önkéntes munkát végzők nyitottak a múzeum felé,
szabadidejükből hajlandók a múzeum érdekében áldozni, de ahhoz, hogy kötődés alakuljon ki az
önkéntesekben a szervezet irányába, jól átgondolt önkéntes stratégiára van szükség. 
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17 Forrás: A nonprofit szektor szerepe a régiókban. KSH 2012. augusztus
https://www.google.hu/search?dcr=0&source=hp&q=A+nonprofit+szektor+szerepe+a+r%C3%A9gi%C3%B3
kban+KSH+2012.+augusztus+&oq=A+nonprofit+szektor+szerepe+a+r%C3%A9gi%C3%B3kban+KSH+2012.
+augusztus+&gs_l=psy-ab.3...8415.8415.0.10367.1.1.0.0.0.0.211.211.2-1.1.0....0...1.1.64.psy-ab..0.0.0....0.
U4KycHV2I4k [letöltés ideje: 2017.07.15.]



Túl azon, hogy a múzeumok elemi érdeke a tevékeny közösségi tagjaik számának növelése, a
Nemzeti Önkéntes Stratégia is felhívja a fogadó szervezetek figyelmét az intézményi önkéntes
stratégia fontosságára. Kimondja, hogy az intézményeknek „tudatosítaniuk kell működésük során,
hogy miként, mikor érdemes önkénteseket alkalmazni, hogyan lehet megtartani őket annak
érdekében, hogy az önkéntesek ne csak ad hoc módon kapcsolódjanak a szervezethez, hanem
kötődés alakuljon ki bennük a szervezet irányába.”18

Az Európai Unió országainak önkéntességéről 2010-ben készült jelentés19 szerint a legtöbben
Ausztriában, Hollandiában, Svédországban, az Egyesült Királyságban önkénteskednek (40% felett),
míg számuk Dániában, Finnországban, Németországban és Luxemburgban 30-39% között,
Franciaországban valamivel 30% alatt mozog. Az egykori szocialista országok közül
Csehországban, Szlovákiában, Lengyelországban, Romániában a lakosság 10-20%-a önkéntes.
Magyarországon a KSH 2016-ban készült felmérése20 az önkéntesen tevékenykedők számában
növekvő tendenciát mutat: míg 2011-ben 28%, 2016-ban már 32% volt ez a szám, így a 2012-ben
elfogadott Nemzeti Önkéntes Stratégia jó úton halad célja felé, hogy az önkéntesség kultúrája
megerősödjön, és Magyarország eljusson e tekintetben is az uniós országok szintjére. 

A múzeumok hosszú távú programokkal sokat tehetnek azért, hogy gyermekkortól kezdve
önkéntességre ösztönözzéka társadalom széles rétegeit. Érdekükben áll minél több külső segítség
bevonása, mert alulfinanszírozottságuk okán vannak tevékenységek, amelyeket a munkatársak
csak túlmunkával tudnak ellátni. A kisebb létszámú múzeumoknál mindennapos probléma, hogy
egy munkavállaló több munkakört is ellát, mert hiába lenne igény önálló pozícióban az adott
feladat ellátására, a múzeum költségvetése nem teszi lehetővé a létszámbővítést, ezért több
intézménynél az önkéntesek az egész múzeum szerves részeként tevékenykednek. Szélsőséges
esetben olyannyira integrálódtak, hogy nélkülük a múzeum működtetésében zavarok lépnének fel.
Nagyobb múzeumoknál a kapacitáshiány inkább időszakosan jelentkezik, elsősorban
rendezvényszervezésénél, múzeumpedagógiai foglalkozások csúcsidőszakában, nyári
táboroztatásoknál van szükség önkéntesekre.

Bár önkéntesek nagyon sok múzeumban dolgoznak, önkéntes stratégiával kevés múzeum
rendelkezik, annak ellenére, hogy az utóbbi években a múzeumi önkéntes menedzsment
fejlesztése területén is komoly lépések történtek. 

Káldy Mária 2013-ban összegyűjtötte21 azokat a tudatosság irányába mutató mintaértékű
kezdeményezéseket, amelyeket az országos múzeumi koordinátori hálózat indított el. Az egyik
közülük a szegedi koordinátor, Csizmaziáné Lipták Mária nevéhez fűződő önkéntes nyugdíjas
tárlatvezető képzés, amelyet több múzeum saját gyakorlatába is beépített. A Múzeumi Iránytű
sorozat 10. kötetében megjelent, múzeumi képzések legjobb dolgozatai közül az egyik a Skanzen
önkéntes programjának gyakorlatával és eredményeivel foglalkozik.22
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18 http://onkentes.gov.hu/wp-content/uploads/2015/06/N%C3%96S_hu.pdf [letöltés ideje: 2017.07.15.], 19.
19 Volunteering in the European Union. Final Report 2010 http://ec.europa.eu/citizenship/pdf/doc1018_en.pdf

[letöltés ideje: 2017.07.15.]
20 Forrás: Az önkéntes munka jellemzői. KSH 2016.

szeptemberhttps://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/pdf/onkentes.pdf [letöltés ideje: 2017.07.15.]
21 Forrás: http://mokk.skanzen.hu/onkent-es-dalolva-onkentes-munka-a-kozgyujtemenyekben-konferencia,-

es-ami-mogotte-van.html [letöltés ideje: 2017.07.11.]
22 BERECZKI Ibolya: „Mindenki lehet önkéntes!” – Önkéntes program fejlesztési terve a Szabadtéri Néprajzi

Múzeumban. In: Tudás és alkalmazás. Válogatás a múzeumi képzések legjobb dolgozataiból. Múzeumi
iránytű 10. Szerk.: BERECZKI Ibolya. Szabadtéri Néprajzi Múzeum − Múzeumi Oktatási és Képzési Központ,
Szentendre, 2011. 220–239. Elektronikusan is elérhető: http://mokk.skanzen.hu/modszertani-
kiadvanyok1.html [letöltés ideje: 2017.08.20.]



A jó gyakorlatok megosztását több országos konferencia is segítette. A 2013 októberében a
Skanzenben „Önként és dalolva – önkéntes munka a közgyűjteményekben” című kétnapos
rendezvény egyben a múzeumok önkéntes programjainak seregszemléje is volt, míg 2016-ban a
Szépművészeti Múzeum – Magyar Nemzeti Galéria „Az önkéntesmenedzsment kihívások hosszú
távon” konferenciáján külföldi példákat is bemutattak a múzeumi önkéntesség menedzsmentjére.

Hiánypótló szerepet tölt be a Cselekvő közösségek projektben 2017-ben elkészült Gyakorlati
útmutató23, amely az intézményi önkéntes programok létrehozásához és működtetéséhez nyújt
segítséget, valamint a Múzeumi és könyvtári fejlesztések projekt módszertani fejlesztése.24

Adok-kapok – de mit? 

A múzeumok és közösségeik együttműködése két csoportba sorolható. Az egyik,
amikor közösen tesznek valamit, a másik, amikor az egyik fél nyújt valamit a másik részére. A
közös tevékenységnél dominál a programszervezés (rendezvény, előadás, amikor a múzeum a
szakértelmét is adja), egyharmaduk együttesen dolgozik projekteken, és ugyanilyen arányban
valósítanak meg pályázatokat. Közös munka eredményeként születnek meg a közösséghez
kapcsolódó kiállítások, melyek témája lehet a közösség megismertetése, vagy a tagok
alkotásainak bemutatása. Számos kiadvány is csapatmunka gyümölcse: a tudományos hátteret a
múzeum, a pénzügyi hátteret és/vagy a megjelentetéshez szükséges munkálatokat a közösség
biztosítja. Civil szervezetként működő közösségek anyagi támogatása főként indirekt módon
jelenik meg (finanszíroznak kiadványokat, rendezvényeket, hozzájárulnak kiállítások költségeihez,
stb.), kevésbé közvetlen adományként.

Az együttműködés másik típusánál, amikor az egyik fél szolgáltat a másiknak, a múzeumok
leginkább kiállítótereiket, irodáikat, tárgyalóikat, foglalkoztató termeiket, tárolóhelyiségeiket
ajánlják fel, ezzel megoldást kínálnak a közösségek legnagyobb problémájára, hogy hol tartsák
összejöveteleiket, fellépéseikhez hol gyakoroljanak, felszereléseiket hol tárolják. Sok esetben a
múzeumi létesítményeket programhelyszínként használják. Ez utóbbival egyúttal a múzeum
programkínálata költségráfordítás nélkül gazdagodik, hiszen a különféle kulturális programokhoz
(koncertek, színjátszó előadások, kórus-népdalkör fellépések, ismeretterjesztő előadások, stb.)
csak a helyszínt biztosítják. Nem ritka az sem, hogy a múzeum szakértői munkával segíti a
közösség valamely tevékenységét. Sok esetben a múzeum szolgáltatást nyújt a közösség
tagjainak: ingyenes tárlatvezetéseket, előadásokat, tart, szakmai programokat, képzéseket (többen
szabadegyetem jelleggel) szervez, felajánlja kommunikációs csatornái használatát. Meglepő, de a
felmérés szerint a múzeumok egyötöde egyáltalán nem biztosít egyéni kedvezményt a közösség
tagjainak, és csak ugyanennyi arányban adnak kedvezményes, vagy ingyenes belépőjegyet
számukra. 

A közösségek múzeumok részére nyújtott szolgáltatásai változatos képet mutatnak. A múzeumok
emberi erőforrás kapacitáshiányát enyhítik azzal, hogy besegítenek vagy önállóan megszerveznek
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23 Gyakorlati útmutató intézményi önkéntes programok létrehozásához és működtetéséhez (szerk.: Csordás
Izabella) Cselekvő közösségek- aktív közösségi szerepvállalás. Szabadtéri Néprajzi Múzeum - NMI
Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. - Országos Széchényi Könyvtár, 2017. Letölthető a
http://cselekvokozossegek.hu/wp-content/uploads/CSK_utmutato_onkentesseg.pdf oldalról. [letöltés
ideje: 2017.07.11.]

24 A fejlesztés eredményeként 2019-re kiadvány készül „Miénk a múzeum? Módszertani útmutató a
múzeumok önkéntes és IKSZ menedzsmentjéhez” címmel. További információ a projektről:
http://mokk.skanzen.hu/orszagos-muzeumi-es-konyvtari-kozponti-fejlesztes.html 



a múzeumok tematikájához, gyűjteményéhez kapcsolódó szakmai és közönségprogramokat
(kirándulások, családi napok, születésnapok, neves naphoz kapcsolódó programok, nyári táborok,
vetélkedők stb.). A múzeum ismertségének és a látogatók számának növeléséhez járulnak hozzá a
kommunikáció erősítésével (szórólapozás, saját csatornákon programbeharangozások stb.), illetve
a múzeumi közösségek maguk is célközönséget alkotnak és látogatóként is megjelennek. 

Motiváció

A Múzeumok és közösségeik kutatás kiterjedt a motiváció feltérképezésére is. A 3.
ábrát a kutatási jelentésben szereplő adatokból készítettem. A tagok motivációjában jelentős
szerepet kap, hogy szeretik a múzeumot, és szeretnének részt vállalni a tevékenységük
segítésében. Sokukat „belső kényszer” hajtja, hogy környezetükért tegyenek valamit. A motivációk
között előkelő helyet foglal el, hogy keresik a tagok a hasonló érdeklődésűek társaságát. Ez
olyannyira igaz, hogy sok közösség összetartó ereje a közös érdeklődés, amint azt a tanulmány 1.
fejezetében a közösségtípusoknál, az affinitás alapú közösségnél olvashattuk. 

[3] A múzeumi közösségei tagok motivációja (Nagy–Módli: Múzeumok és
közösségeik kutatás. 2015)
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Czike Klára és Kuti Éva önkéntes tevékenységre vonatkozó felmérése25 kiterjedt az önkéntesek
motivációinak vizsgálatára is. Mivel hasonló módszert (1-5-ig skálán történő értékelést)
alkalmaztak a motiváció feltérképezésére, megvizsgáltam, hogy van-e hasonlóság, vagy különbség
az önkéntes munkavégzés és a múzeumi közösséghez tartozás (amely keretében gyakran
önkéntes tevékenységet is végeznek a tagok) indíttatása között. A 4. ábrát a felmérésük alapján
készítettem, azokat a motivációkat kiragadva, amelyeket a közösségi tagok esetében is vizsgáltak
(3. ábra). A 4. ábrán a könnyebb vizuális összehasonlítás érdekében az egyes motivációk
színjelölése megegyezik a 3. ábráéval. 

A 4. ábrán a legerősebb motiváció, hogy „jó érzés segíteni”. Ez a kifejezés átfedésben van a
múzeumi közösségek motivációs ábráján feltüntetett, két külön kategóriaként szereplő „Szeretik a
múzeumot, és szeretnének tenni érte” „szűkebb/tágabb környezetükért tenni akarás” kategóriákkal,
hiszen mindegyiknél a segíteni akarás a mozgató erő. Megállapítható, hogy mind az önkéntesség
esetében, mind a múzeumi közösséghez tartozásnál a segítő szándék a legfontosabb motiváció.  

[4] Önkéntesek motivációja (Czike–Kuti önkéntes tevékenységre vonatkozó
felmérés adata. 2005)

Másik hasonlóság a két kutatás megállapításai/eredményei között, hogy az emberek/a
vizsgálatban résztvevők nem elsődlegesen azért végeznek önkéntes munkát, nem azért tartoznak
egy közösséghez, mert szabadidős elfoglaltságot keresnek. A motiváció erőssége azonban eltérő:
míg a Czike–Kuti felmérésben a szabadidő hasznos eltöltése kevésbé hangsúlyos, a Nagy–Módli
kutatás szerint a közösségekhez való csatlakozás motivációi között közepes helyen szerepel, hogy
kikapcsolódni, szórakozni szeretnének. A közösségek tagjainál azért is lehet ez erősebb kapocs,
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25 CZIKE Klára–KUTI Éva: Lakossági adományok és önkéntes tevékenységek - Gyorsjelentés a 2004-es
felmérés eredményeiről, Önkéntes Központ Alapítvány – Nonprofit Kutatócsoport, Budapest, 2005
http://www.nonprofitkutatas.hu/letoltendo/gyorsjelentes.pdf [letöltés ideje: 2017.07.02.]



mert az elmagányosodás elkerülésére sokaknak (főleg egyedülállóknak, nyugdíjasoknak, vagy
akiknek a gyermekeik már elköltöztek otthonról) a közösség jelenti a társadalmi kapcsolatokat.

A többi vizsgált motivációban jelentős az eltérés. Sokan a szakmai fejlődés lehetőségét szem előtt
tartva csatlakoznak egy közösséghez, míg az önkéntesség motivációi között ennek szerepe
elenyésző, inkább a tapasztalatszerzés kap nagyobb hangsúlyt, de ez is messze elmarad a segíteni
akarástól. 

Az önkénteseknél nem szempont a közösséghez tartozás, hiszen önállóan is végezhető segítő
tevékenység, míg a közösségekhez csatlakozásnál magához a közösséghez tartozás élményének
igénye is megjelenik, erős, de nem elsődleges dominanciával.  
Az önkéntesség erős motivációját jelenti a családi indíttatás is, és csak valószínűsíthető, hogy ez a
múzeumi közösséghez csatlakozásnál is szerepet játszik; a Múzeumok és közösségeik kutatás
azonban ezt a szempontot nem vizsgálta.  

Holdudvar és mozgósító erő

A múzeumi közösségek közel háromnegyedének 50 főnél kevesebb tagja van, de
rajtuk keresztül a múzeum ennél sokkal nagyobb számú embert meg tud szólítani – ők a közösség
holdudvara. A közösségek 60%-a 100 főnél nagyobb holdudvarral rendelkezik, 30%-uk pedig 500
főnél is többet el tud érni. A számok jól mutatják azt a potenciált, amely a múzeumi
közösségekben rejlik. 

Azt, hogy a múzeumok mennyire komolyan gondolják a közösségeikkel való kapcsolatépítést,
alátámasztja a Közösségek Hete26 országos rendezvényen való részvételi arányuk. A Közösségek
Hetét első ízben 2017 májusában szervezték meg a Cselekvő közösségek projekt konzorciumi
partnerek27, elsősorban saját intézményrendszerükön (azaz a muzeális intézményeken,
könyvtárakon, közművelődési intézményeken) keresztül, azok bevonásával. A rendezvény célja
volt, hogy ráirányítsa a figyelmet a kulturális közösségekre, a kulturális intézmények és
közösségeik kapcsolatára, az intézményeknek a helyi közösségi életben betöltött szerepére, a
közösségteremtés szükségességére, és a közösségben végzett tevékenységek által adott és
kapott élményekre.

Az Emberi Erőforrások Misztériuma Kulturális statisztikái alapján28 2015-ben 3429 közművelődési
intézmény és közösségi színtér, 3370 könyvtári és 713 muzeális intézmény volt Magyarországon.
A három intézménytípus összes számához viszonyítva (7512) csupán 9% a muzeális intézmény. 

A muzeális intézmények jelenléte a Közösségek Hetén a statisztikában szereplő számarányukhoz
viszonyítva erősen felülreprezentált volt, hiszen a regisztrált 320 intézményből 53 muzeális
intézmény volt, ami 16%-ot tesz ki. Ez is azt támasztja alá, hogy a muzeális intézmények nyitottak a
közösségi kezdeményezésekre, és valóban élő kapcsolatot tartanak fenn közösségeikkel, akiket
aktiválni is képesek. 

A múzeumok közösségi kapcsolatainak fejlesztését országos nagyrendezvénnyel is lehet
központilag támogatni. 2015-ben a Múzeumok Őszi Fesztiválja az együttműködések fontosságára
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26 Bővebb információ a rendezvényről a www.kozossegekhete.hu weboldalon olvasható.
27 Projektgazda a Szabadtéri Néprajzi Múzeum, partnerek az Országos Széchényi Könyvtár és az NMI

Művelődési Intézet Kft. 
28 Az adatokat az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program (OSAP) statisztikái szolgáltatják.



és a helyi közösségek bevonására kívánta a figyelmet irányítani, ezért jelmondata „Kapcsolódjunk
ki, -be, -össze!” volt. Az eseményt szervező MOKK, a Szabadtéri Néprajzi Múzeum Múzeumi
Oktatási és Módszertani Központja arra bíztatta a múzeumokat, hogy fogjanak össze egymással, a
helyi közösségekkel, az oktatási intézményekkel, és mutassák meg, hogy a múzeumok értük és
velük együtt működnek, és fontosnak tartják a helyi közösségi életben való közreműködést. 

Ugyancsak a múzeumok közösségi szerepvállalásának növelését célozta a 2016. évi felhívás is:
„Építs hidat! – Híd, ami összeköt”. A szervező MOKK célja a múzeumok más múzeumokkal, az
oktatási intézményekkel, önkormányzatokkal, helyi közösségekkel való kapcsolatának bővítése és
elmélyítése volt. A koncepció szerint a Fesztivál alkalmas múzeumbaráti körök felélesztésére vagy
létrehozására, az együttműködések új célokkal és tartalommal való megtöltésére, tagságuk
frissítésére, újabb közösségek bekapcsolására is. A tematika alkalmat adhatott a múzeum
közösségeinek, egyesületeinek összefogására, valamint civil szervezetek bevonására a múzeumi
programok megvalósításába.  

Mivel nyerhetők meg a fiatalok? 

A Nagy–Módli-féle Múzeumok és közösségeik kutatás az életkort vizsgálva
megállapította, hogy a tagok nagyobb részben az idősebb korosztályhoz tartoznak, a fiatal
felnőttek (14%) és a diákok összesen csak a múzeumi közösségi tagok egynegyedét teszik ki.  

[5] Múzeumi közösségek korosztályai (Nagy–Módli: Múzeumok és közösségeik
kutatás. 2015)
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De vajon mivel lehet a múzeumi közösségek világát vonzóvá tenni a fiatal korosztály számára? A
fiatalok megnyerése a múzeumok számára nem könnyű feladat, ezért ezzel a témával
részletesebben foglalkozom a tanulmányban. 

Úgy tűnik, egységes recept nem létezik, de a kínálkozó lehetőségek kihasználásával, tudatos
benchmarking-gal29, átgondolt stratégiával lehet eredményt elérni. Mindenekelőtt meg kell
ismertetni és szerettetni a múzeumot, hogy kötődés alakulhasson ki irányában. Ötletek
természetesen meríthetők hazai és külföldi múzeumok jó gyakorlatainak tanulmányozásából is.

Érdemes nyitott szemmel járni, és megragadni a kínálkozó lehetőségeket: csatlakozni fiatalokat
megszólító országos kezdeményezésekhez, rendezvényekhez, fogadni iskolai közösségi
szolgálatosokat, részt venni a témába vágó továbbképzéseken, felkutatni módszertani
segédanyagokat. Nagyon fontos a siker eléréséhez a kommunikáció is: nem elegendő valamit jól
csinálni, azt kommunikálni is kell ahhoz, hogy minél többen értesüljenek róla. Ezeket a tényezőket
bontom ki a következőkben.

Megismertetni és megszerettetni

Arra nincs statisztika, hogy az egyéni múzeumlátogatók hány százalékát teszik ki a
fiatalok, de a múzeumok többségének beszámolói szerint ez a legnehezebben bevonható
korosztály, a diákok múzeumlátogatása is nagyrészt a kötelező iskolai programok keretében
szerveződik. A múzeumokban a fiatalok megnyerésére számtalan próbálkozást ismerünk. 
A kiállítások megújításánál az interaktív elemek beépítése szinte kötelező elem, az okostelefonos
alkalmazásokkal, a múzeumi közösségi média felületek egyre intenzívebb bevonásával, a digitális
eszközök használatával a múzeumok mind-mind az Y és Z generáció igényeivel próbálnak lépést
tartani. Évről évre egyre több múzeum szervez kifejezetten ezt a generációt megcélzó
programokat. Több múzeumi kezdeményezés van a fiatalok bevonására a múzeumi
tevékenységekbe, például tárlatvezetőként (az idegen nyelven tartott tárlatvezetés nyelvgyakorlás
szempontjából is hasznos), vagy kiállítások készítésébe. 

Az utóbbi időkben több olyan központi kezdeményezés is történt, amely a fiatalok
múzeumlátogatásának növelése irányába hat. 

Az egyik ilyen program a Múzeumok Őszi Fesztiválja hathetes országos nagyrendezvény. A
fesztivál szervezője a Skanzen igazgatósága, a MOKK30 arra is felhasználja rendezvényt, hogy
elősegítse párbeszéd kialakulását az egyes célcsoportok és a múzeumok között, felhívja a
múzeumok figyelmét a társadalmi presztízsük, helyi ismertségük és elfogadottságuk növelésének
fontosságára. Ennek érdekében a rendezvényt minden évben egy-egy központi gondolatkör köré
szervezi, a résztvevő múzeumokat pedig arra ösztönzi, hogy helyi programjaikkal ehhez
kapcsolódjanak.
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29 Az üzleti életben használatos benchmarking kifejezésnek nincs adekvát magyar megfelelője.
Leegyszerűsítve arra a tevékenységre használják, amikor mások gyakorlatát tanulmányozva, annak erős és
gyenge pontjait elemezve hoznak döntéseket a folyamatok javítására, a teljesítmény növelésére. 

30 2006–2011 között a Szabadtéri Néprajzi Múzeum Múzeumi Oktatási és Képzési Központ (SZNM-MOKK),
2012-ben a Magyar Vidéki Múzeumok Szövetsége (MVMSZ), 2013-tól ismét a SZNM-MOKK irányítja a
koncepció kidolgozását, és felelős a hathetes rendezvénysorozat szervezéséért, amelynek a
megvalósításához a Nemzeti Kulturális Alap nyújt támogatást. 



A Fesztivál az egyes tematikáit31 is felhasználja a fiatalok megszólítására. 2013 óta állandósult a
„16+ múzeumi találkozások”32 témakör, amely rendhagyó, a fiatalok érdeklődésére számot tartó
programokat takar. A múzeumok nyitottságát mutatja, hogy bátran nyúlnak olyan eszközökhöz,
amelyek első olvasatra kicsit múzeumidegennek tűnnek, de a Z generáció kedvelt időtöltései közé
tartoznak: ezek például a nyomozós, szabadulós és kalandjátékok. 

A 2016-ban elindított „Őszire hangolva” témakör, amely az iskolai őszi tanítási szünet idejére kínál
tartalmas időtöltést a diákoknak, szintén e korosztály múzeumba csábítására szolgál. (2017-ben a
tematika a tartalmát jobban kifejező „Múzeumi szünetelő” néven fut.)

Egy 2012-ben életbe léptetett rendelkezés jó lehetőséget kínál a múzeumoknak arra, hogy a
középiskolásokat megnyerjék. A 2011. évi CXC. törvény 6.§-a33 értelmében az érettségi vizsga
feltételeként a fiataloknak 50 óra közösségi szolgálatot kell teljesíteniük, amely a szociális és
kultúra iránti érzékenyítésüket segíti. Az iskolai közösségi szolgálat (IKSZ) megálmodóinak
szándéka, hogy a diákokat felkészítse a munka világára, bekapcsolja őket a helyi közösség életébe,
fejlődjön empatikus képességük és szociális érzékenységük, önállóságuk. 

Az IKSZ egyik alapelve a helyi közösség erősítése: „a közösségi szolgálat során végzett feladat
olyan tevékenységet/tevékenységeket jelent, amely(ek) a helyi közösség javát szolgálják, és
amelyek az iskolában vagy az iskola közvetlen környezetében – esetleg néhány kilométeres
körzetében –, vagy a tanuló lakóhelyén, vagy annak közvetlen környezetében valósulnak meg.”34

A tanulók több terület közül35 választhatnak szolgálatuk helyszínéül, így múzeumokban is
teljesíthető az 50 óra. A KSH 2016-os felmérési36 adatai azt mutatják, hogy az IKSZ bevezetésének
szerepe egy pozitív folyamat elindulása lehet a fiataloknál. Míg 2011-ben a 14-35 évesek 23%-a,
2014-ben már 29%-a számolt be önkéntes munkavégzésről. A múzeumokon múlik, hogy mennyire
tudnak élni az IKSZ adta lehetőséggel. Ha a középiskolás múzeum iránti érdeklődését sikerül a
szolgálat idején felkelteni, és a diák később önkéntes munkát is vállal a múzeumban, az első lépést
már megtette a hosszú távú kötődés kialakulása felé. 

Tanuljunk egymástól! – Kitekintés a nagyvilágra

Kevés múzeumi szakember jut el nemzetközi konferenciákra, szimpóziumokra
megismerni a külföldi múzeumok jó, fiatalokra irányuló közösségépítési gyakorlatait, de érdemes
böngészni a nagyobb külföldi múzeumok honlapjait, mert azokból is kinyerhető sok hasznos
információ. A külföldi múzeumok gyakorlata nyilván nem adaptálható teljes egészében, de
ötleteket adhat egy hazai körülményekre szabott koncepció kidolgozásához. Például több amerikai
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31 A Múzeumok Őszi Fesztiválja programjai évente 8-10 tematika köré szerveződnek, melyek segítenek a
látogatóknak a programok jellegének, témájának kiválasztásában. 

32 2013-ban és 2014-ben a tematika teljes címe 16+ múzeumi találkozások – diákok buli előtt, 2015 óta 16+
múzeumi találkozások – rejtély a múzeumban.

33 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről.
https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100190.TV [letöltés ideje: 2017.07.01.]

34 Forrás: http://www.kozossegi.ofi.hu/Contents/ShowContentByTitle?title=GYIK#alapelvek [letöltés ideje:
2017.07.01.]

35 A közösségi szolgálat választható területeit szabályozza a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-
oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról Forrás:
https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=a1200020.emm [letöltés ideje: 2017.07.01.]

36 Forrás: Az önkéntes munka jellemzői. KSH 2016.
szeptemberhttps://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/pdf/onkentes.pdf [letöltés ideje: 2017.07.15.]



múzeumi honlapon olvasható, hogy a tinédzserek megszólítására létrehoznak olyan –
tinédzserekből álló csapatot („Tini Tanács”), amelynek az a feladata, hogy korosztályuk számára
dolgozzon ki a múzeumot népszerűsítő akciókat. Ezzel a módszerrel kettős cél teljesülhet:
egyrészt kialakul egy olyan stabil, a múzeum iránt elkötelezett tinédzser közösség, amelynek tagjai
később felnőttként (jó eséllyel) csatlakoznak a múzeum támogatói közösségéhez, másrészt a
múzeum kommunikációjának hatékonysága garantált, hiszen ki tudná jobban megérteni a fiatalok
igényét, mint aki maga is tinédzser? Jó példa erre a Museum of Contemporary Art Chicago37, amely
a Tinik Kreatív Ügynökségét (Teen Creativ Agency) működteti, vagy a Saint Louis Art Museum38

Tinik Művészeti Tanácsa (Teen Arts Council). Ez utóbbi küldetésében megfogalmazza, hogy tagjai
nemcsak a múzeumban, de Saint Louise tágabb közösségében is aktív, kreatív és befolyásoló
szerepet vállalnak. 

A fiatalok megközelítésének másik iránya, amikor nem a tinik bevonásán, hanem az exkluzivitás
élményének nyújtásán van a hangsúly. Hogy európai példát is hozzak, ilyen a British Múzeum39

„Fiatal barátok” (Young Friends) tagsága: ott a 9-15 éveseknek közösségi élményt, izgalmas
programokat (például éjszaka a múzeumban) kínálnak.

A tinédzser korból kinőtt fiatalok megtartására sok amerikai múzeum létrehozta a fiatalok klubját.
Jellemzően 21 év felettieknek (és 40 év alattiaknak) kínálnak a klubtagság keretében speciális, a
korosztály érdeklődésének megfelelő programokat (például a New York-i múzeumok: The
Metropolitan Museum of Art, a Museum of the City of New York, a The Museum of Modern Art
stb.).

Nyitott szemmel hazánkban

A múzeumok egymás sikeres programjainak megismerésével inspirációt
szerezhetnek saját gyakorlatuk átgondolásához. A diákok bevonására az előző pontban említett
külföldi jó gyakorlatokhoz hasonló kezdeményezések itthon is születtek (például a Balatoni
Múzeum diákokat vont be a kiállításához készülő interaktív játékok készítésébe, a Bihari Múzeum
otthont és az elkészítéshez szakmai segítséget adott a diákok kiállításaihoz, a Néprajzi Múzeum
az IKSZ-eseivel együtt készített kiállítást), de ahhoz, hogy ezek követendő példák legyenek mások
számára is, elengedhetetlen, hogy minél nagyobb körbe eljusson a hírük. A szakmai napok és
konferenciák, az országos múzeumi koordinátorhálózat rendezvényei mind-mind alkalmat
teremtenek a tapasztalatcserére. A múzeumok és közösségeik témának szentelt rendezvényeken
bemutatott esettanulmányok és elhangzott előadások is hasznos információkkal szolgálhatnak,
melyek közül két nagyobb jelentőségű rendezvényt is tartottak a közelmúltban. 

Az egyik a 2014 májusában a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeumban megrendezett
CETAID (Közösségi kiállítások mint a felnőttek fejlesztésének eszközei) Grundtvig projekt záró
konferenciája40, a Múzeumok és közösségeik, ahol a külföldi jó gyakorlatok mellett hazai múzeumi
példákat is bemutattak, többek között a Néprajzi Múzeum X-faktor a múzeumban projektjét. (A
Néprajzi Múzeumnak az X-faktor projekten kívül is vannak sikeres programjai a középiskolások
megnyerésére.) 
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37 Forrás: https://mcachicago.org/Learn/Teens/TCA [letöltés ideje: 2017.07.30.]
38 Forrás: https://members.slam.org/teen-arts-council [letöltés ideje: 2017.07.30.]
39 Forrás: http://www.britishmuseum.org/membership/young_friends.aspx [letöltés ideje: 2017.07.30.]
40 Bővebb információ a programról a http://www.mlalapitvany.hu/mla011808.html honlapon olvasható

[letöltés ideje: 2017.06.15.]



A másik jelentős esemény a 2015. október 5-6-án Együttható – Közösségszervezés a múzeumi,
könyvtári és közművelődési területen konferencia41, melyet a három terület számára közösen
szerveztünk meg. Ennek jelentősége, hogy a három intézménytípus szakemberei tanulhattak
egymástól: megismerhették egymás jó gyakorlatait, megtalálhatták a közös pontot az eltérő
közösségfejlesztési megközelítések között. A rendezvényen a három terület szakemberei
bemutatták az intézményrendszerük társadalmi szerepvállalására, közösségfejlesztésére
vonatkozó kutatásaikat, tanulmányaikat. A múzeumi terület előadásaiból a hallgatóság
megismerhette többek között a múzeum és közösségek kapcsolatának kezdeteit, a közösségek és
az intézmények viszonyrendszerét, a múzeumoknak a helyi közösségek fejlesztésében betöltött
szerepét, azokat a lehetőségeket és irányokat, amelyek az aktív állampolgárrá válásban és a
cselekvő közösséggé formálásban a múzeumok kulcskompetenciái és erőforrásai lehetnek. A
konferencián hozták nyilvánosságra a Múzeumok és közösségeik kutatás eredményeit. A
tanácskozáson bemutattak számos nemzetközi és hazai példaértékű kezdeményezést, így a
Skanzen közösségépítési gyakorlatát is. 

A jó gyakorlatok más múzeumok számára történő megismertetését és adaptálásának
megkönnyítését szolgálja továbbá az a húsz mintaprojekt, melyeket a Múzeumi és könyvtári
fejlesztések mindenkinek című európai uniós projektben42 dolgoztunk ki. Közülük egy az iskolai
közösségi szolgálatos diákok önkéntes közösséggé formálásával is foglalkozik, ennek címe „IKSZ-
generáció: az iskolai közösségi szolgálatosok élményt nyújtó foglalkoztatása a kidolgozott
módszertanok, segédletek és minőségbiztosítás felhasználásával”. A programot megvalósító
Bihari Múzeum már számos alkalommal bizonyította43, hogy nemcsak hatékonyan tudja a diákokat
mozgósítani, de a közösségépítésben és a helyi civil kezdeményezések összefogásában is szép
eredményeket ér el. A mintaprojekt eredményeit a mokk.skanzen.hu oldalon, országos szakmai
rendezvényeken és egy összefoglaló füzetben is be fogják mutatni.

Módszertani fejlesztések értük – értünk!

A kulturális intézmények közösségi szolgálatos tevékenységével kapcsolatos első
segédanyag az OFI (Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet) által kiadott ajánlás44 volt, Az iskolai
közösségi szolgálat elterjesztése a kulturális intézményekben címmel (amelyet 2014 májusában a
Magyar Nemzeti Múzeumban megrendezett Az iskolai közösségi szolgálat és a kulturális
intézmények műhelytitkai konferencián be is mutattak). Ez az ajánlás irányt mutat az
intézményeknek a diákok fogadásához, segíti a szolgálat technikai lebonyolítását. 
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41 A konferencia szervezése az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP) tervezésének és
szakmai – módszertani megalapozásának támogatása a program eredményességének növelése
érdekében című TÁMOP-7.2.1-11/K-2014-001 projekt keretében történt. Bővebb információ a programról a
http://mokk.skanzen.hu/program.html honlapon, az előadások a http://mokk.skanzen.hu/eloadasok.html
oldalon találhatók [letöltés ideje: 2017.06.15.]

42 A projekt megvalósítási időszaka 2017.02.01–2020.01.31. között tart. Bővebb információ:
http://mokk.skanzen.hu/orszagos-muzeumi-es-konyvtari-kozponti-fejlesztes.html [letöltés ideje:
2017.07.19.]

43 A Bihari Múzeum túl azon, hogy sikeres programokat szervez az IKSZ-es diákok önkéntessé ösztönzésére,
a térségben ebben a témakörben egyfajta módszertani központ szerepet is felvállal. Így szervezték meg
2017 májusában a Közösségek Hetének programjaként az IKSZ börzét, melyen a Berettyóújfaluban
működő, IKSZ-es diákokat fogadó civil szervezetek és intézményeket hozták össze a középiskolák
pedagógusaival és diákjaival. http://kozossegekhete.hu/program/iksz-borze-2/ 

44 Az ajánlás letölthető a közösségi szolgálat honlapjáról:
http://www.kozossegi.ofi.hu/Contents/ShowContentByTitle?title=Let%C3%B6lt%C3%A9sek [letöltés ideje:
2017.06.15.]



Arra, hogy az IKSZ-es diákokból miként lehet önkéntes közösségeket kovácsolni, a Szabadtéri
Néprajzi Múzeum Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ Múzeumi és könyvtári fejlesztések
mindenkinek című európai uniós projekt keretében dolgoznak ki ajánlást. A projekt központi
módszertani fejlesztésének egyik fókusza a közösségi szolgálat és az önkéntesség területére
irányul. Módszertani támogatást nyújt a múzeumoknak ahhoz, hogy az iskolai közösségi
szolgálatos diákokat hogyan lehet hosszú távon megtartani és valódi közösséggé formálni. 

A projektben elkészülő Miénk a múzeum?! Módszertani útmutató a múzeumok önkéntes és IKSZ
menedzsmentjéhez online formában45 is elérhető gyakorlati útmutató olyan kérdésekre ad választ,
mint: „Mivel tud a múzeum hozzájárulni ahhoz, hogy az iskolai közösségi szolgálatos diákok minél
nagyobb számából ifjúsági önszerveződő, önkéntes csoport váljék? E csoportok miként segíthetik
a múzeum és ifjúsági látogató közönségének egymásra találását? Hogyan lesz az iskolai
közösségi szolgálatos diákokból ifjúsági, majd felnőtt önkéntes? Milyen módon tudják a
múzeumok a Nemzeti Ifjúsági Stratégiát, illetve az ehhez kapcsolódó, 2016–2017. évekre
vonatkozó cselekvési tervet támogatni? A módszertani fejlesztés egyaránt fontosnak tekinti az
IKSZ-et szervező pedagógusok érzékenyítését a lehetséges múzeumi tevékenység megismerésére
és a diákokhoz történő eljuttatására, ugyanakkor fontosnak tartja a múzeumi szakemberek
módszertani felkészítését a fiatalok fogadására, a közösségi tevékenység társadalmi
hasznosságának erősítésére, a szolgálat eszközeivel a múzeumi tartalmak megismerésére és
alkalmazására.”46

Részvétel továbbképzéseken 

A közgyűjtemények munkatársai számára elvégezhető olyan akkreditált
továbbképzés (OSZK Könyvtári Intézet képzése), amely felkészíti őket a közösségi szolgálatos
diákok fogadására, iránymutatást ad a szolgálat megszervezéséhez, dokumentációjához, a
pedagógusokkal való kapcsolattartáshoz. Ez mindenképpen hasznos a szervezéssel kapcsolatos
ismeretek elsajátításához. Olyan képzés azonban jelenleg még nem érhető el, amely arra tanítaná
meg a közgyűjteményi munkatársakat, hogy miként tudják továbbgondolni a közösségi szolgálat
adta lehetőségeket és milyen módszerekkel lehet a diákokban hosszú távon az intézmény iránti
elkötelezettséget kialakítani. 

Ezt az űrt hivatott betölteni a Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ 2018 első negyedévében
induló két új tanfolyama, a Szolgáltató múzeum menedzsment és a vezetőknek szóló Múzeumi
menedzserképzés egyik modulja, amelyekben az iskolai közösségi szolgálat és az önkéntes
menedzsment már kiemelt hangsúlyt kap. 

Kommunikáció nélkül nem megy 

Tapasztalataink szerint a múzeumok többsége nem fektet elég hangsúlyt és
figyelmet a kommunikációra. Különösen jellemző ez ott, ahol erre a feladatra külön szakember
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45 A kiadvány tervezett megjelenése 2019 utolsó negyedéve, letölthető a mokk.skanzen.hu oldalról lesz.
46 Forrás: EFOP-3.3.3-16 / VEKOP-16 Országos múzeumi és könyvtári központi fejlesztés Megvalósíthatósági

Tanulmány 2016.



nem áll az intézmény rendelkezésére. A fiatalok elérése akkor lehet hatékony, ha a múzeumok a
megszólítani kívánt célcsoport kedvelt kommunikációs csatornáit használják, ami nem más, mint a
„net”, vagyis az online felületek és a közösségi média.47

A közösségi médiák közül jelenleg Magyarországon magasan a Facebook a legkedveltebb. A
MédiaQ 2016. márciusi kutatása48 szerint 5 millió felett van a magyar Facebook használók száma,
és minden korosztály aktívan alkalmazza. A Messenger 4,6 milliós feliratkozóval a második, a
YouTube 3,8 millió regisztrációval a harmadik legnagyobb felhasználó tábort magáénak tudó
közösségi oldal; mindkettő elsősorban a 30 év alattiak médiája.

A Múzeumok és közösségeik felméréséből kiderül, hogy a múzeumok 82%-ának van virtuális
közössége, amely nagyobbrészt a múzeum Facebook profiljának követőiből áll. 

[6] Múzeumi virtuális közösségek (Nagy–Módli: Múzeumok és közösségeik
kutatás. 2015)

A kutatás rávilágít arra is, hogy a múzeumok a You Tube-ot , pont azt a csatornát nem fedezték
még fel, amely a 30 év alattiak kedvenc videómegosztó portálja. 

Bár a Facebook ma már minden korosztály médiája, a felhasználók 40%-a még mindig a 30 év
alatti korosztályból kerül ki, így érdemes energiát fordítani az aktiválásukra. Ahhoz, hogy egy
Facebook profil követőiből valódi virtuális közösség formálódjon, a „lájkoláson” kívül szükséges
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47 A közösségi média (social media) olyan online felület, amelyen a felhasználók könnyen tudnak tartalmakat
(szöveg, kép, video) létrehozni és megosztani. Közösségi médiához tartoznak a közösségi oldalak (például:
Facebook, Linkedin, Twitter), a blogok, a képmegosztó oldalak (például: Pinterest, Instagram), a videó
megosztók (YouTube), zenemegosztók (például: Spotify), csevegő mobil alkalmazások (például:
Messenger, WhatsApp).

48 Forrás: http://www.rgstudio.hu/kepek/file/Szimpozium%202016/kuti%20geza%20-%20mediaq%20-
%20nagy%20kozossegi%20media%20korkep.compressed.pdf [letöltés ideje: 2017.07.30.]



további interakció is, ezért a felmérés rákérdezett arra is, hogy a múzeumok mit tesznek annak
érdekében, hogy a Facebook követőket magukhoz kössék. Ezirányú próbálkozása azonban csak a
múzeumok 28%-ának van. Ennek oka összetett: összefügg a múzeumok emberi erőforrás
hiányával, hogy sok helyen a kommunikációs feladatokat csatolt munkakörként nem
kommunikációs szakemberek látják el, hogy az online kommunikáció hatalmas erejét még kevés
múzeum ismerte fel. 

Ugyanezen okból problematikus a múzeumi honlapok tartalmának frissítése, folyamatos friss
hírekkel való ellátása. Megállapítható, hogy a múzeumok nem a honlapjukat használják arra, hogy
vonzóvá tegyék a fiatalok számára a múzeumot, mint önkéntes munkavégzés fantasztikus
helyszínét, mint kapcsolatok építésének, barátságok kötésének is alkalmat adó közösségi teret,
mint önképzési helyszínt, mint a szabadidő hasznos eltöltésének lehetőségét. 

A kommunikáció másik hatékony eszköze lehet a szájhagyomány útján történő információ átadás.
Minél több fiatalt lesz részese a múzeum mindennapi életének, annál több kortársához jut el az
élménybeszámoló, kedvet csinálva mások számára is, hiszen ez a korosztály azonnal megosztja
élményeit. Ezért is fontos, hogy a múzeumok kihasználják a fentiekben vázolt rendezvényeket,
programokat, és minél több fiatalt ajándékozzanak meg pozitív élménnyel. S ha már a múzeumok
fiatalok irányába folytatott kommunikációjával foglalkoztunk, nézzük meg azt is, hogy mekkora
nyilvánosságot kap a múzeumok közösségi tevékenysége. 

Tesszük, de miért beszéljünk róla?

Egy üzleti szférában működő vállalkozás nagy figyelmet fordít a PR (Public Relation
= kapcsolat a közönséggel) tevékenységére, mert tudja, hogy ez a bizalom építésének egyik
legjobb eszköze. PR ügynökségek tömege dolgozik azon, hogy megbízóiknak olyan kapcsolódási
pontokat, akciókat találjanak helyi és célcsoportként kiszemelt közösségekkel, amelyekre hetekig
tartó kommunikációs kampányt építve ismertté válik a cég „felelős” oldala is. A nagyvállalatok ezt
még magasabb szintre emelik: a CSR (Corporate Social Responsibility = cég társadalmi
felelősségvállalása) tevékenység már nem csupán PR fogás, hanem valóban beépül a vállalati
kultúrába. 

A múzeumok helyzeti előnyben vannak az üzleti szférában működő termelő és szolgáltató
cégekkel szemben. Nem kell azon gondolkodniuk, hogy mit tegyenek a „köz”-ért, mert az egész
tevékenységük a köz szolgálatában áll. Azt viszont meg kellene tanulniuk, hogy a közösségeikkel
kapcsolatos cselekedeteiket kommunikálják. Számos olyan programot működtetnek
közösségeikkel, amelyek példaértékűek. De honnan szerezzenek erről tudomást a helyi lakosok, a
látogatók, a település többi civil közössége, hogyan várhatjuk el más múzeumoktól, hogy
hasznosítsák a tapasztalatokat, ha nem jut el hozzájuk a hír? 

A külső kommunikáció fontosságára felhívja a figyelmet a Cselekvő közösségek projektben
kidolgozott, Kulturális intézmények társadalmiasított működtetése című módszertani útmutató49

is. Az útmutatóban bemutatott társadalmi nyilvánosság szintjeinek skáláján az első lépés egy
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49 Forrás: Kulturális intézmények társadalmiasított működése. Módszertani útmutató (szerk: Beke Márton)
Cselekvő közösségek- aktív közösségi szerepvállalás. Szabadtéri Néprajzi Múzeum - NMI Művelődési
Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. - Országos Széchényi Könyvtár, 2017. Letölthető a
http://cselekvokozossegek.hu/tudastar/intezmenyek-tarsadalmiasitasa/ oldalról. [letöltés ideje:
2017.11.09.]



intézmény közösségi részvételen alapuló működése felé a tájékoztatás. A tudatos kommunikáció
elősegíti a kapcsolattartást és a kapcsolatépítést, mely a társadalmiasítás folyamatának alapját
képezi. A következő lépés a konzultáció, amikor elindul egy párbeszéd az intézmény és közössége
között. Ennél is magasabb szint a bevonás, melynek legjellemzőbb példája a műhelymunka. A
skálán ezt az együttműködés követi, majd a elérkeztünk a legmagasabb fokozathoz, a
felhatalmazáshoz.  Ekkor már az intézmény teljes mértékben az érintettek véleményének
figyelembe vételével működik.
Tapasztalatok – és a korábban már hivatkozott Nagy–Módli Múzeumok és közösségeik című
kutatás szerint is sok múzeum a szakmai fórumokon kívül nem tartja fontosnak a közösségekért
és a közösségekkel folytatott tevékenységük kommunikálását a nagyközönség felé;
szerénységből, és/vagy kommunikációs szakértelem hiánya miatt alig használják fel a
nyilvánosságot a „társadalmi múzeum” szerepük erősítéséhez. 

A hivatkozott kutatás alapján a múzeumok 62%-a rendezett már olyan kiállítást, publikált
tanulmányt, tartott előadást, ahol az adott közösség és a múzeum együttműködése fókuszba
került – azonban ezeket nem kísérte nagyobb hírverés. A múzeumok közösségekhez kapcsolódó
kiállítások témái jellemzően három nagy csoportba sorolhatók: a közösség tagjainak alkotásait, a
közösség tevékenységét, és a közösség-múzeum kapcsolatát bemutatókra. Ez utóbbiak
legtöbbször helytörténeti vonatkozású kiállítás részeként jelennek meg. 

Gyakori formája a kapcsolat bemutatásának az előadás. Különféle szakmai konferenciákon és
egyéb rendezvényeken leginkább a múzeumok közösségeikkel együtt elért eredményeit
kommunikálják. Nem ritka, hogy közösen szerveznek ismeretterjesztő előadásokat vagy
előadássorozatot, így már annak beharangozásakor deklarálják együttműködésüket. Ugyanez igaz
a közös szervezésű rendezvényekre is. A felmérésben résztvevők közül többen a múzeum és
közössége kapcsolata kommunikálásának tekintették azt is, amikor egy múzeum megjelenik a
közössége rendezvényén, vagy a közösség részt vesz a múzeum rendezvényén. Véleményem
szerint pusztán a részvétel ténye még nem jelenti feltétlenül a kapcsolat kommunikálását is.
Példaként említhetem, amikor egy múzeumi rendezvényen a hat fellépő közül az egyik a múzeum
közösségének tagjaiból álló kórus, de ez a tény semmilyen forrásból nem derül ki, a kapcsolódásuk
nincs kommunikálva. Értelmezésemben ott kezdődik a kommunikáció, amikor a rendezvény
célcsoportja, közönsége számára szóló tájékoztatásban megjelenik a múzeum és az adott
közösség kapcsolatára utaló jelzés. 

A múzeumok egyhatoda az együttműködést nyomtatott formában is kommunikálja. Múzeumi
munkajelentésekben, évkönyvekben, tudományos és ismeretterjesztő publikációkban, helytörténeti
kiadványokban, kiállítási katalógusokban, szaklapokban olvashatunk a múzeum és közösségei
együttműködéséről. 

A múzeumok 58%-ban a nyilvánosság kizárásával kommunikálnak a közösségekkel (személyesen,
e-mailben, elektronikus hírlevélben), míg csupán negyedük használja a nyilvános online felületeket,
a honlapot és a Facebookot. 

Ez magyarázatot ad arra a látszólagos ellentmondásra, hogy a múzeumok 62%-a ugyan fontosnak
tartja a közösségéhez kapcsolódó tevékenységek kommunikálását, ilyen jellegű információkat
azonban csak elvétve találni a honlapokon. Az online felületek adta lehetőségek alacsony
kihasználása több okra vezethető vissza. A múzeumok egy része a közösségeikhez kapcsolódó
tevékenységét nem tartja hírértékűnek, ezért erről a nyilvánosság tájékoztatását sem tartja
fontosnak. További okként jelentkezik, hogy bár a múzeumi honlapok az utóbbi években jelentős
formai és tartalmi megújulást mutatnak, és a Facebook oldalaikat is egyre jobban használják,
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annak folyamatos tartalmi frissítése nem mindig megoldott. A kapacitáshiány miatt az online
felületekre csak a legfontosabb híreket teszik fel: kiállítások, programok, rendezvények
beharangozása. További, a kommunikációt nehezítő tényező, hogy sok múzeumi honlapon
technikailag jelent problémát a hírek közzététele, nem alakítottak ki hírfolyam oldalakat, így csak 
1-2 kiemelt hírkockában tudnak kommunikálni. 

[7] A múzeumok kommunikációs csatornái a közösségeikkel (Nagy–Módli:
Múzeumok és közösségeik kutatás. 2015)

[8] A Bihari Múzeum honlapja (http://www.biharimuzeum.hu/ letöltés ideje:
2017.07.15.)
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Miről (nem) mesélnek a honlapok?

Míg a Múzeumok és közösségeik felmérés szerint a múzeumok kétharmada
három, vagy annál több közösséggel áll kapcsolatban, a honlapokon jellemzően csak egy
közösség jelenik meg, a múzeumi baráti kör, vagy ennek megfelelő támogató civil szervezet.
Ritkábban a főoldalon, menüpontként, gyakrabban a „Rólunk” menüpont részeként. A Bihari
Múzeum honlapja példa a hangsúlyos megjelenítésre, amikor a közösséget a főoldalon
menüpontként szerepeltetik, az Aquincum Múzeum weboldala pedig a gyakrabban alkalmazott
aloldalon történő bemutatást példázza. 

[9] Az Aquincumi Múzeum honlapja (http://www.aquincum.hu/ letöltés ideje:
2017.07.15.)

Bár a múzeumoknak nagy segítséget jelent a múzeumi baráti körök (és egyéb civil szervezetek)
anyagi és természetbeni támogatása, a honlapokat általában nem használják sem tagtoborzásra,
sem támogatások gyűjtésére. A kivételek közül a Szépművészeti Múzeum honlapját emelem ki,
ahol külön, a honlap jobb felső sarkában helyezték el a felhívást a csatlakozásra. 

[10] A Szépművészeti Múzeum honlapja (http://www.szepmuveszeti.hu/ letöltés
ideje: 2017.07.15.)
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Az angol, ausztrál, amerikai, kanadai, német, osztrák, francia múzeumok 50 és a magyar múzeumok
honlapjait vizsgálva látható a szemléletbeli különbség: számukra fontos a támogatók megnyerése,
a múzeumi támogatói körök tagságának növelése, hiszen minél többen csatlakoznak, az annál
nagyobb anyagi támogatást jelent a múzeumnak. Az említett országok múzeumainak honlapján
jellemzően már a nyitó oldalon megjelenik a támogatási lehetőségre, vagy a baráti körhöz való
csatlakozásra felhívó menüpont51, sőt az angol, amerikai, kanadai, ausztrál múzeumok egy része
ezt a főmenűsorba integrálja. A külföldi honlapokon leggyakrabban a „Membership” (Tagság),
„Support” (Támogatás) és „Get involved” (Vegyél részt) menüpontokat találni. Ez utóbbi, részvételt
ösztönző megfogalmazás fejezi ki leginkább a közönség bevonásának szándékát. A „Vegyél részt”
gyűjtő menüben általában a Baráti kör, az Önkéntesség és az Adományozás külön pontokban
szerepelnek.  

A magyar múzeumi honlapokon a „Tagság” típusú menüpontnak felel meg a „Múzeumi baráti kör”
menüpont, de ez csak ritkán szerepel a nyitó oldalon. A kivételek közé tartozik például a
Szépművészeti Múzeum, a Magyar Nemzeti Galéria, a Budapesti Történeti Múzeum, a Jósa András
Múzeum, a Bihari Múzeum, vagy a Blaskovich Múzeum, amelyek a „Baráti kör” menüpontot a
honlap nyitó oldalán szerepeltetik, de múzeumaink többsége almenüként a „Rólunk”, vagy a
„Múzeum” főmenüpont alatt helyezi el.  

A magyar múzeumi honlapok nyitó oldalán nem alkalmazzák a „Vegyél részt” típusú, a múzeum
életében való részvételre ösztönző megfogalmazást Az önkéntességre való felhívás azonban sok
múzeum honlapján megjelenik jellemzően almenüpontként, sőt önálló önkéntes microsite-ra is van
példa (Szépművészeti Múzeum).  

„Támogatás” típusú menüpontokat nem használnak a magyar múzeumi honlapokon. Ez nem azt
jelenti, hogy valamelyik aloldalon, vagy hírek formájában alkalmanként ne jelennének meg
támogatást kérő felhívások. Leggyakrabban a magánszemélyektől kérik az adójuk 1%-át52, vagy
természetbeni felajánlást várnak például egy gyűjtemény gazdagításához. Míg az amerikai és több
nyugat-európai ország múzeuma alapfeladataként tekinti a szponzorok felkutatását, adományok
szerzését, ez a fajta tevékenység a magyar múzeumoknál még gyerekcipőben jár.53 Ez a
szemléletmódbeli különbség az adományozók oldalára is igaz, hiszen Magyarországon
magánszemélyek részéről az adományozási tevékenység leginkább az 1%-ok felajánlására terjed
ki, a mecenatúra és a szponzoráció kevésbé jellemző. 

Megállapítható, hogy a múzeumok és közösségeik kapcsolatáról szóló híreket, a közösségi
eseményeket, a társadalmi felelősségvállaláshoz kapcsolódó tevékenységeiket eltérő intenzitással
kommunikálják a külföldi és a magyar múzeumok a honlapjaikon. A magyar múzeumok általában
kevesebb hangsúlyt fektetnek ennek kommunikációjára, mint a nyugati világ múzeumai,
amelyeknél gyakran a PR tevékenység részeként jelenik meg a közösséggel való kapcsolattartás
nyilvánosságának biztosítása.
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50 A külföldi múzeumok kifejezés alatt a továbbiakban az angol, ausztrál, amerikai, kanadai, német, osztrák,
francia múzeumok honlapjait elemezve a továbbiakban külföldi múzeumok kifejezést használom. 

51 Az angol, ausztrál, kanadai, egyesült államokbeli múzeumoknál a leghangsúlyosabb jellemzően a nyitó
oldal főmenüpontjai között szerepel.

52 Az adó 1%-áról a magánszemélyek az 1996. évi CXXVI. törvény alapján rendelkezhetnek. A rendelkezési jog
kedvezményezetti körét a törvény 4. §-a határozza meg. 

53 A múzeumi vezetők forrásszerzési ismereteinek bővítésére szolgál, hogy a SZNM Múzeumi Oktatási és
Módszertani Központ beépítette a Múzeumi vezetői ismeretek című képzésének tananyagába a
forrásszerzés, lobbi, szponzoráció tematikát, továbbá a 2018 tavaszán induló Múzeumi menedzserképzés
tananyagának is része a téma. 



A „Résztvevő múzeum” – a honlap látogató szemével

A kaliforniai Santa Cruz Museum Art and History honlapja még a külföldi múzeumi
weboldalak között is ritkaságnak számít. Nem csupán egy menüpont vagy néhány híranyag szól a
közösségével kapcsolatos tevékenysége kommunikálásáról, de maga az egész honlap azt
közvetíti, hogy a múzeum a társadalmi szerepvállalást és a közösségekkel való kapcsolatépítést
fontosnak tartja. A múzeum honlapját54 nézegetve elhisszük, hogy amit az igazgató, Nina Simon
leírt a Participatory Musem (Résztvevő múzeum) című könyvében55, azt a múzeumában meg is
valósítja. 

A MAH honlapjának nyitó oldalán56 mindössze három főmenüpont van: Nézz és cselekedj
(See&Do), Vonódj be (Get Involved), Rólunk (About Us). Már az első képes menü felirata is a
látogatók bevonását célozza: Itt a helyed – a legkreatívabb együttműködések Santa Cruzban (Your
home for the best creative collaborations in Santa Cruz). A kép alatti leírásra kattintva egy
közösségi eseménysorozat programjára invitálják a látogatókat.
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54 https://santacruzmah.org/ [letöltés ideje: 2017.07.15.]
55 SIMON, Nina: The Participatory Museum, 2010. http://www.participatorymuseum.org/ 
56 A MAH honlapjának nyitó oldaláról a képkivágások 2017.07.20-án készültek.



[11] Képkivágások a MAH honlapjáról (https://santacruzmah.org/ letöltés ideje:
2017.07.15.)

A következő képes menü a közelgő rendezvényekre, programokra hívja fel a figyelmet. A
honlapokon megszokott „eseménynaptár” elnevezés helyett azonban sokkal személyesebb,
hívogatóbb címet alkalmaz: Ahol találkozhatsz régi barátokkal és szerezhetsz újakat. (Where you
connect with old friends and make new ones.) Ez a megfogalmazás a kapcsolatápolás és -teremtés
lehetőségének üzenetére épít. A honlapon a kép alatti More all-ages Events (Tovább minden
korosztálynak események) szövegre történő kattintásra jelennek meg a közelgő események rövid
leírásai.  

Az eseménynaptárt a gyerekeknek szóló programajánló követi: Ahol a gyerekek keze koszos lehet,
az érdelődésük pedig kinyílik. (Where the kids get their hands dirty and minds ignited). A kép alatti
eseményajánló a gyerekeknek szóló programokat tartalmazza.

Ezután újabb képes menüpont hívja fel a közönség figyelmét a részvételre: Ahol otthagyhatod a
saját kezed nyomát a közösségen (Where you make your mark on the community). 

A kép alatt a figyelemfelkeltő szövegre – TOP 7 lehetőség a MAH-ban (TOP 7 oppurtunities at the
MAH) kattintva megjelenik az önkéntes munkára való felhívás, az aktuális állásajánlatok, a
múzeum baráti köréhez való csatlakozási felhívás, a múzeumi helyiségek rendezvényekhez történő
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kiajánlás, a pedagógusoknak szóló programválaszték. Ezután következik a múzeum kiállítás
ajánlója, amelynek része a csatlakozási felhívás a múzeum baráti köréhez. 

Az utolsó képes ajánló szövege: Ahol átélheted a Résztvevő Múzeumot. (Where you experience The
Participatory Museum)
A honlap alján található láblécben jelenik meg a múzeumi honlapokon megszokott menüstruktúra
a gyakran alkalmazott elnevezésekkel: Események (Events), Kiállítások (Exhibitions), Tanulás
(Learn), Bevonva (Get involved), Rentals (Bérlelhető), About us (Rólunk).

Összefoglalás

Nemcsak a magyar, de még a külföldi múzeumok között is ritkaságszámba megy a
Nina Simon könyvéből megismert „Résztvevő múzeum” modell követése, és nem is feltétlenül kell
mindenkinek ilyen mértékig ezt megvalósítania. De fontos, hogy lássuk a (pozitív) végleteket is,
hogy hová lehet eljutni az aktív közösségi szerepvállalás lépcsőfokain haladva. A Múzeumok és
közösségeik kutatás alátámasztja, hogy a magyar múzeumok az első lépéseket már megtették,
hiszen a közösségeikkel való együttműködésük sok esetben példaértékű. Látszanak a
hiányosságok, a fejlesztendő területek, de a tanulmányban többször hivatkozott, folyamatban lévő
európai uniós központi fejlesztések57, valamint a Nemzeti Önkéntes Stratégiából eredő
intézkedések megteremtik a keretet és a módszertant ahhoz, hogy a múzeumok a közösségeikkel
való kapcsolatukat magasabb szintre emeljék, és mind az önkéntes menedzsment tevékenységük,
mind a közösségi szerepvállalásuk külön stratégiaként működésük szerves részévé váljon. 
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57 A Cselekvő közösségek–aktív közösségi szerepvállalás és a Múzeumi és könyvtári fejlesztések
mindenkinek projektek.



volunteer management. Special attention is
paid to the community involvement of the
young generations – namely to the issue of
forming long term commitment of the youth
towards the institution so that they become
volunteers over time with the ultimate goal of
becoming an ardent member of the museum
community.
The need for comprehensive communication
regarding collaboration between museums
and their communities is reflected in domestic
and foreign examples regarding directions of
further progress.
It seems it is really worthwhile devoting time
and energy to the care and further
development of the relationship between the
museum and its community, because it’s not
only productive in terms of the favourable
image and social embeddedness of the
museum in the long run, but tangible results
can be achieved in the short term too, as it is
corroborated by the presented results of the
research Museums and their communities.
The areas where professional support of
museums should be strengthened are clearly
visible, and the form of methodology support
is also emerging. The ongoing EU central
projects described in this paper, and the
measures deriving from the National Volunteer
Strategy provide a framework and
methodology for museums so as to be able to
upgrade their relationship with their
communities, and both their volunteer
management and community involvement
activities become an integral part of their
operation in the form of a specific strategy. 

Abstract

Museums and their communities –  about the
research

In accordance with the Code of Ethics of
museums, their public education tasks include
active involvement in the life of local
communities, building museum communities
and developing collaboration with them. All
this goes beyond just keeping contact with the
communities their collections originate from,
as museums carry out real community
development. 
The first research mapping museum
communities in Hungary, titled Museums and
their communities was conducted in 2015. In
addition to numerical data, the survey also
explains what museums think about their
relationship with communities. The research
confirms that the collaboration of museums
with communities is exemplary in many cases,
but fields to be developed are also highlighted.
Starting from the research Museums and their

communities conducted by Magdolna Nagy –
Éva Módli, this present paper analyses its
findings in a broader social context, focusing
on possibilities not yet exploited in the
collaboration of museums and their
communities, and it goes on considering how
museums could be more effective in
developing communities.
In order to achieve that, this paper provides an
overview of various completed or ongoing
development, programmes, events, forums,
training courses that can support museums to
strengthen the relationship with their
communities, or place it on a new footing.
Furthermore, it draws attention to best
practices of museums here and abroad to
provide ideas for culture professionals. 
A considerable part of these communities
contributes voluntary work to the operation of
the museum, therefore a specific chapter is
devoted to the role volunteers play in
museums, touching upon the central
methodology development regarding museum
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A közösségfejlesztés innovációi 
– Cselekvő közösségek, 
kulturális közösségfejlesztő 
módszertani fejlesztések

A Cselekvő közösségek – aktív közösségi szerepvállalás kiemelt projekt innovációi
egy új korszak kezdetét jelentik a hazai múzeumok, könyvtárak és közművelődési intézmények
életében. Az európai uniós támogatásból megvalósított fejlesztés az első olyan országos program,
amely e három kulturális szakterület partneri együttműködésével nyújt a kulturális közösségfej-
lesztésre építő szakmai-módszertani segítséget a helyi intézményeknek és közösségeknek. 

Jelen tanulmány a projekt céljait mutatja be, és szakmai innovációinak eredményeit összegzi közel
egy év munka után.

A közösségfejlesztési folyamat kulturális fókusza

Több, a közbizalomra és állampolgári részvételre irányuló kutatás rámutatott arra,
hogy hazánkban alacsony a lakosság társadalmi szerepvállalása.1 A személyes és közösségi
élethelyzetekben inkább jellemző az egyéni megoldások keresése, mint az összefogás és közös
cselekvés. A Cselekvő közösségek projektben a kulturális intézmények sajátos eszközeivel és új
módszertanok kialakításával a társadalmi együttműködés formáit kívánjuk bővíteni.
A Cselekvő közösségek projekt – céljai megvalósulásával – paradigmaváltást hozhat a múzeumok
és munkatársaik számára az intézmények közösségi alapú működtetésével, a múzeumi és
muzeológusi szerepek bővítésével. A múzeumok közösségi színtérré válása a kulturális értékek
átadásának kreatív formákban történő megvalósítását teszi lehetővé, ami egyúttal a közösségi
erőforrások bevonását is eredményezheti. Az intézmények új célcsoportok megszólításával, civil
szervezetek bevonásával a helyi közösségek aktív szereplőjeként jelenhetnek meg a települések
életében, vagy erősíthetik meglévő pozíciójukat. A kulturális intézmények, a múzeumok, könyvtárak
művelődési házak és a civil szervezetek partneri együttműködései, közös programjai a
kapcsolatrendszerek bővülését, a közös értékek erősítését, a horizont tágítását jelenthetik, egymás
törzsközönségének megszólítását, s így a kulturális értékek szélesebb körű terjesztését teszik
lehetővé, aminek megvalósíthatóságára már számos intézmény jó gyakorlata bizonyságul szolgál.

A közösségi működés következtében a helyi kultúra közösségformáló erővé válik, s a pozitív
változás hatással van a helyi társadalomra. A múzeumok, könyvtárak és közművelődési
létesítmények mindhárom intézménye – és az általuk képviselt szaktudás – nélkülözhetetlen a
települések kulturális és mindennapi közösségi életében. Markánsan láthatóvá lesz ugyanis, hogy
a helyi kultúra, a helyi értékek átörökítésében a muzeális intézmények a maguk részéről a tárgyak
megőrzésével és bemutatásával, a könyvtárak a tudásbázis hozzáférhetővé tételével, a
közművelődési intézmények pedig a színtereik biztosításával és a kultúra élővé tételével
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együttesen válnak a lokalitás kulturális életének meghatározó részeivé. Mindhárom intézménytípus
a közösség szolgálatában áll, mindháromnak jogszabályokban rögzített feladata a közösségekkel
való aktív együttműködés, ezért nem érdemes szakterületi versengésbe kezdeni, egymás háttérbe
szorítására törekedni, vagy például egy integrált intézményben visszafogni valamelyik tevékeny-
séget. A változás nagyszerűsége a három szakterület együtt gondolkodásában, a közösség- és
településfejlesztő célok közös megfogalmazásában, a kultúra akkumulatív erejében áll.

Cselekvőképesség, közösség, közösségfejlesztés

A Cselekvő közösségek – aktív közösségi szerepvállalás projekt megértéséhez
abból érdemes kiindulni, mit is jelent a közösség, a cselekvőképesség, és mikor beszélhetünk aktív
szerepvállalásról. 

A közösség jelentése a civilizációnk alakulásával együtt változik. A fogalommal kölcsönhatásban
változik a közösségekhez kapcsolódó normarendszer is. A hagyományos közösségek, a
faluközösségek a modernizációval bomlottak fel. A tömegtermelés kezdetével bérmunkássá váltak
a gazdálkodók is, megszűnt a létfenntartási érdekközösség. A modern társadalomban a
közösségek hivatásrendi, vallási és szabadidős közösséggé, civil szervezetekké alakultak át. A 20.
században az emberek elidegenült, védtelen egyénné lettek, sokan egyre inkább a
tömegkommunikáció és a politika kiszolgáltatottjaivá váltak. Néhol a totalitás uralomra törő erők
gyűlöletre és félelemre alapozott, félrevezetett nemzeti „közösséget”, központilag irányítható
tömeget hoztak létre. A modernitásban a fogyasztásra, a felhalmozásra alapozó globalizálódó
világ az egyén kiszolgáltatottságát és befolyásolhatóságát tovább fokozta. A történelmi
tapasztalat e zsákutcákból a demokratikusan cselekvő helyi közösségek erősítésére, megtartására
tanít. A közösség fogalma tágan a civilizáció, a kultúra fogalmával érintkezik, szűkebben pedig a
csoport, a társulás, a társadalmi rendszer alapfogalmaival. A közösség három leggyakoribb
megközelítése a lokalitás, azaz a hely (a közösség földrajzi vonatkozása) szerinti, a másik a
választott közösségek, a személyiség, a hobbi szerinti (identitás, vallás, hivatás, foglalkozás,
etnikai hovatartozás, szexuális orientáció stb.) és a harmadik a szellemi, lelki közösség (egy adott
csoporthoz vagy elképzeléshez való kötődés).2

A közösségfejlesztési folyamat során a leggyakrabban az amerikai szociológus, Roland L. Warren
meghatározását szokás emlegetni, mely szerint a közösség szocializál – a közösség bizonyos
értékeket ad, gazdasági boldogulást, megélhetési lehetőséget biztosít tagjainak; társadalmi
részvételt generál, társasági és társadalmi élet iránti általános igényt; ugyanakkor társadalmi
kontrollt jelent –, megköveteli a közösség értékeinek betartását. A közösség kölcsönös
támogatást ad, azaz tagjai megvalósítják azokat a feladatokat, amelyek túl nagyok vagy túl
sürgősek ahhoz, hogy egy egyedülálló személy kezelni tudja azokat.3

A cselekvőképesség azt jelenti, hogy képesek vagyunk tenni önmagunkért és másokért. 
A felvilágosodás Kant által megfogalmazott jelmondatát követve „Sapere aude!” – „Merj a magad
értelmére támaszkodni!”. A feudalizmusból való kiemelkedéshez felvilágosult gondolkodásra volt
szükség, hogy kilábaljunk a magunk okozta kiskorúságból, ahogy azt Immanuel Kant a
felvilágosodásról írt esszéjében megfogalmazta. A német gondolkodó máig érvényesen nem ad
felmentést az önálló, autonóm magatartás felvállalása alól, hiszen, mint írta, „magunk okozta ez a
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kiskorúság, ha oka nem értelmünk fogyatékosságában, hanem az abbeli elhatározás és bátorság
hiányában van, hogy mások vezetése nélkül éljünk vele.” Az tehát a kiskorú, aki nem tud, vagy nem
akar más irányítása nélkül önállóan gondolkodni. Kant ehelyütt megfogalmazza, hogy a
paternalizmus egyben kényelmes is: sok ember lustaságból és gyávaságból szívesen kiskorú
marad egész életében. Kant ugyanakkor nem csak az egyéni autonómia szükségességét hirdeti, de
a társiasságot is, hiszen szerinte a cselekvés közösségben könnyebben megy, sőt az sokkal inkább
lehetséges „hogy egy közösség váljék felvilágosodottá a maga erejéből”, hiszen egy közösségben
nagyobb esélyünk van arra, hogy valaki veszi a bátorságot, és kiáll a közös érdekekért. A felnőtt
létállapot elérése ugyanakkor sok kritériumból álló folyamat, melynek biológiai, lélektani,
egzisztenciális, társadalmi és jogi tényezői is vannak. A pszichológiai kutatások – Maslow, Allport,
Erickson, Berentés – rámutatnak az egyén éretté válásának társas aspektusaira, arra, hogy a
felnőttség fontos kritériuma a mások problémái iránti érzékenység, a társadalmi együttműködés,
felelősség mások iránt, közéleti érdeklődés. 4

A közösségfejlesztésben a képessé tétel folyamata során az a cél, hogy az alkalmazott eszközök
és módszerek segítségével az egyének, a csoportok vagy közösségek maguk irányítsák saját
életüket, képesek legyenek kitűzni és elérni saját céljaikat. A civil közösségek tagjai eredményes
közösségi munka során képessé válnak arra, hogy tegyenek önmaguk és mások boldogulása
érdekében. Fontos, hogy tudják, hogy felelősek életminőségük, életkörülményeik milyenségéért és
cselekedjenek a javítása érdekében.

A közösségfejlesztés célja a közösséghez és a társadalomhoz tartozás elősegítése. A fejlesztés
célja, hogy mindenki tartozzon valahová a társadalomban és legyen esélye, legyen lehetősége saját
életminőségének javítására, képes legyen a pozitív változásokra irányuló cselekvésre.

Az aktivitás alapja a részvétel. Ha tartozom egy közösséghez, valamilyen formában részt veszek a
közösség életében. A részvétel az egyén, a közösség és a társadalom szintjén jelenik meg. 

Az egyén szintjén a részvétel azt jelenti, hogy az egyén részt vesz saját életének irányításában,
sodródás helyett megvalósítható célokat tűz ki, felelősséget vállal önmagáért, küzd a céljai
eléréséért. A közösség szintjén a részvétel már a közösség tagjainak ismeretét, a kapcsolatok
létesítését, az egymás iránti bizalmat, a kölcsönös segítségnyújtást, a közös normák betartását
jelenti. A részvétel magas aránya jól mutatja, hogy aktív-e, jól működik-e a közösség. A társadalom
szintjén a részvétel a társadalmi együttműködésekben, az intézményes folyamatokban valósul
meg, kapcsolati és kommunikációs rendszerek, intézmények létrehozásában (például civil
szervezetek alapítása, szociális szolgáltatások megszervezése, jogszabályok előkészítése,
véleményezése, érdekképviselet működtetése), valamint a meglévő intézmények használatában
nyilvánul meg (a lehetőségek ismerete és kiaknázása, a jogszabályok betartása vagy megkerülése
stb.).5

Politikai megközelítésben a részvétel a döntési folyamatok különböző szintjein való aktivitást
jelenti, azt, hogy az állampolgárok és szervezeteik részt vesznek-e és milyen mértékben a
közösségi-társadalmi tervezési és döntési folyamatokban. 
A közösséghez tartozás és a részvétel megvalósulhat spontán módon, önmagától, szakemberi
beavatkozás nélkül is. Szakember bevonására akkor van szükség, ha „az adott közösség és tagjai
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alacsony részvételi aktivitást mutatnak a közösség/társadalom interakciós és intézményi
folyamataiban; amikor az egymás iránti bizalom és szolidaritás gyenge; a kölcsönös segítés, a
cselekvő viszonyok, az önkéntesség és a civil intézmények, hálózatok száma csekély; a lakosok
nem ismerik jogaikat, kötelességeiket, lehetőségeiket és a meglévő (állami) intézmények elvben
értük, gyakorlatilag azonban nélkülük működnek; s a döntési/ellenőrzési folyamatokban résztvevők
száma alacsony.”6

A közösségfejlesztés alapfogalmai és a kulturális közösségfejlesztés paradigmája című
tanulmányomban megfogalmaztam, hogy a közösségfejlesztés fogalmát szűkebben és tágabban
is értelmezhetjük. „A közösségfejlesztés a neveléstudomány és a pszichológia területén a gyermek
személyiségfejlődését, az életvezetést elősegítő pedagógiai módszer, viszont a
társadalomtudomány a helyi közösségi beavatkozással járó munkát érti alatta, egyszerre jelent
részvételre ösztönző módszert, szakmát és mozgalmat is. Maga a közösségfejlesztő tevékenység
mindig a boldoguláshoz szükséges szociális és állampolgári kulcskompetencia fejlesztésére irányul,
azaz minden olyan magatartásformát magában foglal, amely elsajátításával az egyén képes
másokkal együttműködve a hatékony és konstruktív társadalmi részvételre és problémamegoldásra,
valamint a demokrácia, az igazságosság, az egyenlőség, az állampolgári jogok fogalmának
megismerésére” és e jogok gyakorlására. 7

A szociális kompetencia8 az egyéni és társadalmi jóllét kialakításához szükséges, minden olyan
magatartásformát magában foglal, amely elsajátításával az egyén képes másokkal együttműködve
a hatékony és konstruktív társadalmi részvételre és problémamegoldásra. Birtoklásához ismernie
kell a társadalomban és az adott kultúrában általánosan elfogadott és támogatott viselkedési és
illemszabályokat, az egészséges életvitel, a higiéniás és táplálkozással kapcsolatos ismereteket. A
sikeres interperszonális és társadalmi részvételhez el kell tudni különíteni a munka világát a privát
szférától. Képesnek kell lenni bizalommal, empátiával és toleranciával viseltetni mások és más
kultúrák iránt; képessé kell válni az agresszív, erőszakos és az önpusztító viselkedésminták elleni
fellépésre. Az ehhez szükséges attitűdök az együttműködés, a magabiztosság, a mások iránti
érdeklődés és tisztelet, az előítélet-mentesség és a kompromisszumkeresés.

Az állampolgári kompetencia a demokrácia, az igazságosság, az egyenlőség, az állampolgárság és
a polgári jogok fogalmának ismeretét jelenti, magába foglalva az alapvető európai társadalmi-
történeti folyamatok tudatosítását. Olyan készségek elsajátítását jelenti, melyek segítségével az
egyén hatékonyan tud együttműködni másokkal a közügyekben, érdeklődővé és szolidárissá válik
helyi, közösségi problémák megoldásában, részt vesz helyi, nemzeti és európai szintű döntések
meghozatalában, élve szavazati jogával. A pozitív attitűd alapját az emberi jogok, az egyenlőség, a
vallási és etnikai csoportok értékrendszerei közötti különbségek tisztelete és megértése, a helyi,
nemzeti és európai identitás, a demokratikus elvek tiszteletben tartása jelenti.

A szociális és állampolgári kompetencia fejlesztése tehát egyaránt része a szűken és a tágan
értelmezett közösségfejlesztő munkának.

A fejlesztés akár egyénre, akár kiscsoportra, akár lokálisan, érdeklődés vagy lelki hasonlóság
alapján szerveződő közösségre vonatkozzon is, a társadalmi tőke erősítését szolgálja.
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A kulturális közösségfejlesztés fogalma

A Cselekvő közösségek projekt irányainak kijelölése tette szükségessé a kulturális
közösségfejlesztés fogalmának és jelentéskörének kialakítását. A hazai elméleti és gyakorlati
szakemberekből álló, módszertani kutató-fejlesztő munkacsoport közösségfejlesztő módszertani
műhelymunkáján a szakma jelentős hazai képviselőinek együttműködésével arra jutottunk, hogy
szükség van a kulturális területen megjelenő közösségfejlesztés fogalmi meghatározására. 

A kulturális közösségfejlesztés „kiindulópontja a közösség és annak létező és lehetséges kulturális
értékei: azok feltárása, tudatosítása, mozgásba hozása, megújítása és átörökítése a helyi
közösségek és a kulturális intézmények aktív részvételével, együttműködésében. Célja a kulturális
aktivitásra, a helyi kulturális élet szervezésében és alakításában való szerepvállalásra ösztönzés, a
kulturális részvétel fejlesztése. Mindezzel hozzájárul a helyi közösség kezdeményező- és
cselekvőképességének erősödéséhez.”9

Korábban említett, vitaindítónak szánt tanulmányomban megfogalmaztam, hogy „a kulturális
közösségfejlesztés olyan módszer, amely során a közösségeket kulturális aktivitás révén hozzuk
össze, vagy ezeken keresztül erősítjük a közművelődési, a múzeumi és a könyvtári
intézményrendszer bázisára építve. A kulturális közösségi színterek, a kulturális identitáserősítő és
értékteremtő tevékenységek sokszínű, kreatív közösségfejlesztő lehetőségeket, eszköztárat és
megújuló módszereket nyújtanak a közösségek számára. „A kulturális közösségfejlesztés céljai és
módszereinek fókuszában a közösség és annak létező és lehetséges kulturális értékei állnak.”10

A kulturális intézmények dolgozói számára nem ismeretlenek a közösségfejlesztő módszerek. Jó
alkalmat teremtenek a naptári ünnepek, a jeles napok, fesztiválok, közösségi események aktivizáló
megvalósítására, de részvételre ösztönöz a helyi hagyományok feltárása, helyi híres emberek
felkutatása és emlékének felelevenítése. A helyi szokásokra, család- vagy mesterségtörténetekre
épülő tematikus események, programok, helyismereti vagy közösségi kiállítások
megszervezésében a közművelődési intézmények és a közgyűjtemények szakmai támogatást
nyújthatnak, amiképpen a létrejövő kulturális értékek dokumentálásában, megőrzésében is. 

A kulturális intézmények bevonásával régi-új közösségek alakulhatnak a helytörténet, a szellemi
kulturális örökség feltárására, bemutatására, a mindennapi kultúra meg- és átörökítésére, hiszen a
helyi lakosok tudás- és értéktára – a bodzaszörp receptjét és a malactartás mikéntjeinek gyűjtését
is magában foglalva – a mindenkori trendek és megújuló eszközök alakulását is követve
együttesen közösségformáló erő lehet. Egy évkönyv készítése, a helyi események megőrzése, a
helyismereti adatbázis építése, a tan-katalógusok szerkesztése a kultúra tudatos megélését is
segítik. A művelődő közösségek (például film- és könyvklubok, szakkörök, múzeumbaráti körök,
amatőr tánc- és színjátszó csoportok, kórusok, tanulókörök, egyesületek, népfőiskolák)
megszervezése, működtetése aktivizáló és értékteremtő. 

A tevékenységek irányulhatnak alkotó csoport, helyi közösség létrehozására vagy fejlesztésére, a
kultúra sokszínű művelésére, olyan alkalmakra, amikor a művészeti élmény befogadásán túl
valamilyen közösségi aktivitás jön létre, ami az egyszeri élményszerzésen túl további cselekvésre
(például közös éneklés, tánc, művészeti alkotás létrehozása, klubtevékenység, közösségi tanulás, a
helytörténeti gyűjtemény működtetése, frissítése stb.), részvételre ösztönöz. „A kulturális
értékteremtés képességére, az értékmegőrzés, hagyományőrzés vagy –teremtés képességének
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fejlesztésére irányuló, közösségi identitást erősítő folyamatot, vagy közösségi öntevékenységet
nevezem – szűkített értelemben – kulturális közösségfejlesztésnek, amely elősegítheti, erősítheti,
’előkészítheti’ a hosszabbtávú közösségfejlesztő folyamatot egy településen vagy településrészen.”11

A kulturális intézmények közösségi részvételen alapuló működtetése, társadalmiasítása és az
általuk támogatott közösségfejlesztő folyamatok elindítása, erősítése a közösségfejlesztés során
létrejövő változás eredményeképpen valósulhat meg. A célok sikeres eléréséhez mindenképpen
szükséges a kulturális szakalkalmazottak tudatos bevonása, érzékenyítése, képzése. 

A Cselekvő közösségek projekt céljai

A Cselekvő közösségek – aktív közösségi szerepvállalás EFOP-1.3.1-15-2016-00001
azonosítószámú kiemelt projekt a Szabadtéri Néprajzi Múzeum Múzeumi Oktatási és Módszertani
Központ konzorciumi vezetésével, az NMI Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. és az
Országos Széchényi Könyvtár Könyvtári Intézet konzorciumi tagok közreműködésével valósul meg
3 milliárd forintos összköltségvetésből. A projekt előkészítése 2016. január 26-tól szeptember 
14-ig tartott. Az ünnepélyes aláírást követően 2016. szeptember 16-án kezdődött meg a projekt és
2019. szeptember 15-ig tart. Ez a hároméves fejlesztés indult el elsőként az ágazat szakpolitikai
felelősségi körébe tartozó Emberi Erőforrás Operatív Programok közül, azzal a céllal, hogy a hazai
települések közösségfejlesztő programjaihoz nyújtson szakmai-módszertani támogatást, és
eközben segítse elő a múzeumok, könyvtárak és közművelődési intézmények közösségi
részvételen alapuló működését. A projekt hivatalos fenntartási időszaka 2019. október 16-tól 2022.
október 15-ig tart, de fejlesztései ezen túlra mutatnak. 

Az Emberi Erőforrások Minisztériumának felügyelete alá tartozó projekt szorosan együttműködik a
Nemzetgazdasági Minisztérium által gondozott Térség- és Településfejlesztési Operatív Program
(TOP) A helyi identitás és kohézió erősítése programjaival (TOP-5.1.3. és TOP-6.9.2.), melyek
együttesen több mint 20 milliárd forintos uniós forrást biztosítanak a helyi közösségfejlesztő
folyamatokhoz. Az említett TOP projektek nyertesei valósíthatnak meg közösségfejlesztő
programokat, számukra, a közösségfejlesztési beavatkozásaik egységes módszertani alapjának
megteremtésével és helyi mentorhálózat biztosításával nyújt szakmai-módszertani támogatást a
Cselekvő közösségek projekt. A fejlesztések révén a helyi kulturális közösségek képesek lesznek
az esélyegyenlőségi szempontok figyelembevételével társadalmi részvételt erősítő
közösségfejlesztési folyamatok és önkéntes programok megvalósítására és fenntartására. A
Cselekvő közösségek kiemelt projekt fejlesztései arra irányulnak, hogy képessé váljanak a civil
szervezetek, az önkormányzatok és a helyi kulturális intézmények az aktivitásukban megerősített
közösségek és kezdeményezéseik befogadására, támogatására, majd a közösségi aktivitás
fenntartására. 

A projekt célja, hogy hozzájáruljon a társadalmi aktivitás növeléséhez, erősítse a fejlesztésbe
bevont településeken a közösségi szerepvállalást, valamint a települések önkormányzatai,
kulturális intézményei és lakosai közötti kapcsolatokat, segítse az együttműködés kultúrájának
magasabb szintre emelését, és járuljon hozzá a kulturális intézmények társadalmiasításához.

A projektben megfogalmazott célunk, hogy a szakmódszertanok és képzések kidolgozásával
bátorítsuk a helyi közösségek és a civil szerveződések fejlődését, a társadalmon belüli párbeszéd
erősödését, felkészítsük a kulturális szakembereket arra, hogy nagyobb hatékonysággal vonják be
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kulturális intézményi életükbe a lakosságot, kiemelt figyelmet fordítsanak a hátrányos helyzetű és
a veszélyeztetett társadalmi csoportok, a romák és a fogyatékkal élő személyek aktív társadalmi
szerepvállalására.

Célunk ösztönözni a karitatív, az önkéntes tevékenység kiszélesítését, a szolidáris, cselekvőképes
helyi közösségek kialakulását, önfenntartó erejük növelését, a civil társadalom megerősítését.

Célunk továbbá, hogy a projekt eredményeképpen, kutatásainkkal és fejlesztéseinkkel, kidolgozott
szakmódszertanainkkal és 72 fős mentorhálózatunkkal 360 települést, településrészt és 360
közösséget elérjünk. További feladatunk, hogy 420 kulturális szakember és 560 köztisztviselő
képzése megvalósuljon és 54 hazai kulturális intézmény társadalmiasítása végbemenjen.

Kiknek szól a projekt?

A Cselekvő közösségek projekt kulturális szakembereknek, közösségfejlesztőknek
ad közvetlen támogatást. A projekt célcsoportjai:

• a közösségfejlesztési folyamatokat elindító, TOP-5.3.1. és TOP-6.9.2. társprojekt
felhívására támogatási kérelmet benyújtó, illetve támogatott önkormányzatok, civil,
egyházi és egyéb szervezetek, intézmények és azok munkatársai,

• a kulturális intézmények és munkatársai,

• a társadalmiasított működés szempontjából a projektbe bevont intézmények
munkatársai,

• a kulturális továbbképzéseken, a közigazgatási képzéseken és a kapcsolódó
képzéseken részt vevő személyek,

• a kulturális közösségfejlesztő mintaprojektek szereplői,

• a mentorhálózatban tevékenykedő kulturális közösségfejlesztő mentorok.

A cselevőképessé tétel eszközei

Hogyan valósítható meg mindez? A cél elérése érdekében a konzorciumi
partnerségben közösségfejlesztési szakmódszertanokat, útmutatókat dolgozunk ki és kívánunk
bevezetni múzeumok, könyvtárak, közművelődési intézmények és munkatársaik számára az
együttműködések serkentésére. Országos, kulturális közösségfejlesztő mentorhálózatot
alakítottunk ki és működtetünk a közösségfejlesztési folyamatok beindításának, szakmai
támogatásának, és a kulturális intézmények fokozottabb együttműködésének segítésére. 
Az országban (Pest megye kivételével) 18 megyében dolgoznak mentoraink, akik felvették a
kapcsolatot a helyi kulturális intézményekkel, a települések vezetőivel, civil szervezeteivel és
közösségeivel annak érdekében, hogy közösségfejlesztő folyamatok elindítására, településfejlesz-
tési pályázatok beadására, kulturális együttműködésekre ösztönözzék a helyi szereplőket. 

A projekt összköltségvetése 3 milliárd forint, mely a fejlesztések mellett tartalmazza a 60-80 fős
mentorhálózat bérét, és tartalmaz közös költségelemeket (például a közös marketing) és biztosítja
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a konzorciumi tagok számára a feladatok elvégzése arányában dedikált forrást. A Cselekvő
közösségek projekt közvetlenül nem adhat támogatást helyi fejlesztésekre.

Ez az EFOP projekt szakembereket és intézményeket szólít meg közvetlenül – a lakosságot csak
áttételesen –, hiszen az említett, a Nemzetgazdasági Minisztérium égisze alatt működő TOP
felhívások pályázatai finanszírozzák a települési közösségfejlesztő programokat, s azok nyertesei
fognak együttműködni a Cselekvő közösségek projekttel.

A települések, valamint az ott dolgozó szakemberek és kulturális intézményeik elérésére hoztuk
létre a kulturális közösségfejlesztő mentorokból álló hálózatot.

A projekt költségvetéséből támogatható tevékenységek:

• Közösségfejlesztési, közösségi tervezési módszertanok fejlesztése, gyakorlatok
bemutatása

• Önkéntességi módszertanok, gyakorlatok fejlesztése és bemutatása

• A társadalmiasított intézményi működés módszertanának kidolgozása

• Esélyegyenlőséget segítő módszertanok kialakítása és bemutatása

• Szakmai műhelyek működtetése 

• Módszertani kiadványok szerkesztése és megjelentetése

• Online módszertani, wiki alapú rendszer kialakítása, feltöltése, közreadása

• Országos kulturális közösségfejlesztő mentorhálózat felállítása, működtetése

• A mentori munka támogatása, szupervízió, minőségbiztosítási rendszer
létrehozása

• A kulturális intézmények kiválasztási szempontrendszerének kidolgozása 

• Közösségfejlesztő, kulturális partnerség mintaprojektjeinek kialakítása

• Közösségi folyamatokat generáló játékos alkalmazások kialakítása (gamification)

• Tanulmányutak, tapasztalatcserék szervezése

• Társadalmiasításra történő felkészítés, érzékenyítés

• Kutatás-fejlesztés, folyamatkövetés

• Szakmai konferenciák, rendezvények szervezése

• Képzés, kompetenciafejlesztés
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• Online vezetői információs és monitoring rendszer kialakítása 

• Kommunikáció, disszemináció.

A Cselekvő közösségek szakmai-módszertani innovációi

Egy év elteltével kiemelkedő eredménynek tekinthető, hogy hiánypótló módszertani
fejlesztések, tananyagok és útmutatók jöttek létre, kialakultés működik az országos mentorhálózat,
egy új közösségi rendezvénysorozat, a Közösségek Hete valósult meg. Tekintettel arra, hogy e
Múzeumi Iránytű önmagában is bemutatja a kutatások eredményeképpen összegyűlt múzeumi
tapasztalatokat, e helyütt csak a szakmai-módszertani útmutatókra térek ki részletesen, a többi
eredményt felsorolásszerűen ismertetem.

A Cselekvő közösségek projekt keretében szakértők, szakmai szervezetek képviselői, egyetemi
oktatók bevonásával szakmai módszertani útmutatókat dolgoztunk ki az alábbi témákban:

• Fogalomtár a közösségfejlesztő, közművelődési, múzeumi és könyvtári közösségi
munkához

• Közösségfejlesztő módszertani útmutató (kiadvány formájában is megjelent)

• Közösségfejlesztő mérési-értékelési rendszer útmutatója (kiadvány formájában is
megjelent)

• Kulturális intézményi önkéntesség módszertani útmutatója 

• Kulturális intézmények társadalmiasított működésének modellje

• A mélyszegénység enyhítése, esélyegyenlőségi módszertani segédlete 

• A mentorálás minőségirányítási rendszere.

A modellekhez kapcsolódóan a múzeumok, könyvtárak és közművelődési intézmények közösségi
jó gyakorlatainak gyűjtésére és folyamatos bemutatására került sor. A módszertanokat az alábbi
fejezetben foglalom össze részletesebben.

Mentorképzés, mentorhálózat

A módszertani fejlesztések eredményeképpen tananyagok, képzési programok
jöttek létre. Kialakítottuk a 18 megyében működő mentorhálózatot. Első körben 61 kulturális
közösségfejlesztő mentor kiválasztása és felkészítése valósult meg 120 órás, bentlakásos
akkreditált képzés keretében. Második körben pedig további mentorokkal bővült a hálózat, akik 60
óra bentlakásos és 60 óra e-learninges, azaz blended képzésben részesültek. Mentoraink felvették
a kapcsolatot többek között a helyi önkormányzatok és a megyei kulturális intézmények
képviselőivel, valamint a múzeumi koordinátorokkal, a szellemi kulturális örökség referensekkel, a
közművelődési hálózat munkatársaival. A mentorok és irodák elérhetősége a
www.cselekvokozossegek.hu oldalról elérhető a mentorhálózat menüpontban.
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A mentorhálózat minőségbiztosítási rendszerének útmutatója a projekt belső használatára készült,
a kulturális közösségfejlesztő mentorok feladatának és irányítási rendszerének leírását
tartalmazza.

Képzések, tananyagfejlesztések

A Cselekvő közösségek projektben kulturális szakemberek és közigazgatásban
dolgozók számára továbbképzési programokat fejlesztünk és indítunk el, mely során szakemberek,
döntéshozók továbbképzése valósulhat meg, ezekhez a tanfolyamokhoz tananyagokat,
kiadványokat, online segédeszközöket fejlesztünk. 

A mentori moduláris képzéshez az alábbi tananyagfejlesztések valósultak meg:

1 Cselekvő közösségek – a projekt alapismeretei (Dr. Arapovics Mária, Dr. Bereczki
Ibolya, Nagy Magdolna, Beke Márton, Fehér Miklós)

2 A mentorok személyes (önismereti és kommunikációs) kompetenciái (Nyáriné dr.
Mihály Andrea)

3 Andragógiai módszerek, mentori szakmai kompetenciák

3.1 Mentori szakmai kompetenciák (Sélley Andrea, Róznerné Lipcsey Zsuzsanna)

3.2 Nemformális és informális tanulás a kulturális intézményekben – Andragógiai
módszerek (Dr. Arapovics Mária)

4 A közösségi kapcsolati munka alapjai, közösségfejlesztés (Kovács Edit)

5 A kulturális közösségfejlesztés módszerei (Molnár Aranka)

6 Közművelődés, a közösségi művelődés alapjai (Brüll Edit)

7 Múzeumi alapok (Káldy Mária)

8 Könyvtári alapok (Illés Julianna)

9 Az intézmények társadalmiasítása, esélyegyenlőségi modellek

9.1 Társadalmiasított intézményi modell (Dr. Brachinger Tamás)

9.2 Intézményi önkéntesség módszertana (Dr. Arapovics Mária)

9.3 Esélyegyenlőségi modell (Csongor Anna)

10 A kulturális partnerség, a turizmus és rendezvényszervezés alapjai 

10.1 Kulturális partnerség, turizmus (Diczendy Arisztid)

10.2 Rendezvényszervezés (Kajári Gabriella)
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11 Digitális kompetenciák fejlesztése

11.1 Fotózás, közösségi média, facebook, okostelefon-használat (Nagy Magdolna)

11.2 Számítástechnikai és mobileszközök használata a gyakorlatban (Nagy Magdolna)

11.3 Dokumentálás, nyilvántartás, beszámoló-készítés (Nagy Magdolna).

Az említett 120 órás mentorképzés mellett 60 kontakt és 60 e-learninges órát magában foglaló
képzést is fejlesztettünk Felkészülés a kulturális közösségfejlesztő mentori feladatokra (Blended)
című 120 órás (Blended) képzés címmel.

Kulturális szakemberek továbbképzési rendszerében akkreditált, ingyenesen igénybe vehető, 60
órás A kulturális közösségfejlesztés gyakorlata programot és tananyagokat fejlesztünk, ennek
második ütemben 30+30 órás blended változata is lesz. Közigazgatási szakembereknek 6 órás
akkreditált képzéseket és műhelynapokat szervezünk.

A szakmai – módszertani útmutatók létrejöttének folyamata

A Cselekvő közösségek projektben kifejlesztett módszertani útmutatók a
közművelődési, könyvtári és múzeumi terület szakembereinek, jelentős intézményeinek és szakmai
szervezeteinek bevonásával és konszenzusos együttműködésével jöttek létre. 

Hat munkacsoportban 60 külső szakértő – könyvtári és közművelődési szakemberek,
közösségfejlesztők, egyetemi oktatók – bevonásával és az SZNM, OSZK és NMI szakembereinek
részvételével valósult meg a fejlesztés. A munka a fogalomtisztázással kezdődött, csoportonként
4x4 órás műhelymunkák és egyéni háttértanulmányok alakították a szakmai kiadványokat. Az
útmutatók első változatainak megvitatására két műhelykonferenciát szerveztünk, első alkalommal
a szakértőkkel vitattuk meg a részeredményeket, második alkalommal már a szakmai szervezetek
képviselőit kértük fel korreferálásra az útmutatókról. A szakmai észrevételek és véleményezések
alapján módosítottuk a szakanyagokat. Külső és belső lektorálást követően véglegesítettük a
segédleteket, melyeket a www.cselekvokozossegek.hu honlapunkon a Tudástár menüpontban
közzétettünk, két útmutatót pedig nyomdakész, online kiadványként jelentettünk meg (A
nyomdakész útmutatók esetében külső lektorálás, olvasószerkesztői munkák előzték meg a
publikálást.) A kísérleti bevezetések eredményeinek felhasználásával a későbbiekben a projekt
kutatói készek továbbfejleszteni a módszertani útmutatókat.

A munkában 53 kulturális intézmény, egyetem és szakmai civil szervezet képviselője vett részt.12

Az alábbi szakmai szervezetek képviselői véleményezték az útmutatókat: 
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12 Balatonszemesi Latinovits Zoltán Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeum, Bródy Sándor Könyvtár, Civil
Közösségi Házak Magyarországi Egyesülete, Dány Polgármesteri Hivatal, Debreceni Egyetem, Dialóg
Egyesület, Duna Múzeum, Egri Megyei Könyvtár, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Emberi Erőforrások
Minisztériuma, Jászberényi Főiskola, Kulturális Központok Országos Szövetsége, KLIK Fejlesztési és
Projekt Igazgatóság, Közösségfejlesztők Egyesülete, Magyar Nemzeti Múzeum, Magyar Népművelők
Egyesülete, Megyei Könyvtár Pécs, Magyar Földtani és Geofizikai Intézet, Magyar Könyvtárosok Egyesülete,
Móra Ferenc Múzeum, NMI Művelődési Intézet, Nyíregyházi Egyetem, Nyugat Magyarországi Egyetem,
Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum, Országos Széchényi Könyvtár, Önkéntes Központ Alapítvány,
Pásztói Múzeum, Péteri Polgármesteri Hivatal, Petőfi Irodalmi Múzeum, Petőfi Szülőház és Emlékmúzeum,
Polip Ifjúsági Egyesület, Pécsi Tudományegyetem, Pulszky Társaság – Magyar Múzeumi Egyesület,
Szabadtéri Néprajzi Múzeum, Szépművészeti Múzeum, Szigetvári Kultúr- és Zöld Zóna Egyesület, Szófia
Egyetem, Magyarországi Tájházak Szövetsége, Vehiculum-Ház és Besenyszögért Alapítvány.



• Magyar Népművelők Egyesülete

• Magyar Könyvtárosok Egyesülete 

• Pulszky Társaság – Magyar Múzeumi Egyesület 

• Civil Közösségi Házak Magyarországi Egyesülete 

• Eszterházy Károly Egyetem

• Csongrád Megyei Könyvtárosok Egyesülete 

• Magyar Irodalmi Emlékházak Egyesület 

• Népművészeti Egyesületek Szövetsége 

• Magyarországi Tájházak Szövetsége

• Kulturális Központok Országos Szövetsége 

• Országos Közgyűjtemények Szövetsége 

• Területi Művelődési Intézmények Egyesülete 

• Könyvtáros Tanárok Egyesülete

A második műhelykonferencia egyúttal a projekteredmények szakmai közönség előtti
bemutatásának kezdetét is jelentette.

A módszertani modellek, módszertani útmutatók hiánypótló és újszerű létrehozásával szakmai
kiadványok születtek, melyek egyetemi jegyzetként is használhatók az induló közösségszervező
egyetemi alapképzésben. Valamennyi hozzáférhető a projekt honlapján, a Tudástár menüpontban,
az alábbi linken: http://cselekvokozossegek.hu/tudastar/.

A közösségfejlesztő módszertani útmutató

A Közösségfejlesztés módszertani útmutató13 közérthető leírással elsőként gyűjti
egybe a közösségfejlesztő folyamatban alkalmazott módszereket és eszközöket, úgy, hogy az
alapfogalmakat is definiálja. Magában foglalja a közös munkához nélkülözhetetlen, a kulturális
szakterületek konszenzusával létrehozott Fogalomtár a közösségfejlesztő, közművelődési,
múzeumi és könyvtári közösségi munkához (szerkesztette: Brüll Edit) segédletet és a
Közösségfejlesztő módszertani útmutatót (szerkesztette: Arapovics Mária és Vercseg Ilona). 14
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13 ARAPOVICS Mária–VERCSEG Ilona (szerk.) 2017
14 A kötet szerzői: ARAPOVICS Mária, BALÁZS-LEGEZA Borbála, BARÁTNÉ HAJDÚ Ágnes, BEKE Márton,

BRÜLL Edit, CSONKA-TAKÁCS Eszter, FEHÉR Miklós, GULYÁS Gabriella, HARKAI Nóra, KAJÁRI Gabriella,
KLEISZ Teréz, LÁDI László, MOLNÁR Aranka, NÉMETH Lilla, PÉTERFI Ferenc, TÓTH Máté, VARGA Katalin,
VERCSEG Ilona



Az útmutató módszertani bevezetője lefekteti a közösségfejlesztés alapjait, ezt követően átlátható
szerkezetben tárgyalja a módszereket az alábbiak szerint:

• Definíció

• A tevékenység célja

• Kulcsfogalmak

• Feltételrendszer (személyi, tárgyi, anyagi)

• Tartalmi összetevők (szakirodalmi forrás alapján – ha szükséges)

• Alkalmazott eszközök és módszerek

• Eredmények, várható kimenet

• Szakirodalom, honlaplink (max. 3 db).

A teljes települési közösségfejlesztő módszertant bemutatja, kitérve a kulturális intézmények
szerepére. A helyzetelemzés sorra veszi a közösségi interjú, közösségi beszélgetés, közösségi
felmérés, helyi cselekvési terv készítésének lépéseit. Kiemeli a település, településrész, térség
közösségi tevékenységének történeti feltárását, az akciók, tevékenységek, események, programok,
folyamatok bemutatását, mint például a közösségi tevékenységek, a helyi hagyományok feltárása,
a közösségi eredmények bemutatása, a közösségek szomszédolása vagy a közösségi kiállítás
szervezése. A programok, folyamatok során a helyi erőforrások feltárása, tankatalógus, helyi
értékfeltárás-értékőrzés, illetve a helyi történelem feltárása, a mindennapok megörökítése a helyi
lakosok és a kulturális intézmények bevonásával, falukönyv, kalendárium, helyismereti,
helytörténeti dokumentumok gyűjtése, feltárása, helyi szellemi kulturális örökség feltárása,
tanulókörök alakítása kerül fókuszba. A helyi nyilvánosság fórumainak szervezése, a részvétel, a
partnerségi együttműködés (közösségi tervezés), az információs pont létrehozása vagy
fenntartása és az intézményi, ágazati együttműködések kialakításához, fejlesztéséhez nyújt
segítséget a kiadvány. A kiadvány melléklete költségvetés készítéséhez ad útmutatást.

A módszertan a TOP-5.1.3. és a TOP-6.9.2. uniós pályázati felhívások egységes szakmódszertanát
képezi, de valamennyi közösségfejlesztő folyamat megvalósításhoz komoly segítséget jelent.

Közösségfejlesztési folyamatok mérése-értékelése módszertani útmutató 

A közösségfejlesztési folyamat mérése és értékelése objektív eszközökkel igen
nagy nehézséget jelent, mert a változás mértékét sok, a fejlesztéstől független tényező is
befolyásolja. A közösségfejlesztési folyamat mérése és értékelése módszertani útmutató ezért
hiánypótló a hazai szakirodalomban. Bemutatja a mérés-értékelés módszerei és elméleti hátterét
és az alkalmazható módszereket. Segítséget ad a helyzetfeltárás módszereinek alkalmazásához, a
statisztikai adatok elemzéséhez, ezek eléréséhez és értékeléséhez.15
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15 A kötet szerzői: ARAPOVICS Mária, BARÁTNÉ HAJDÚ Ágnes, BEKE Márton, BOGNÁR Noémi Erika, FARKAS
Gabriella, FEHÉR Miklós, GYENES Zsuzsa, JUHÁSZ Erika, LÁDI László, MOLNÁR Aranka, NÉMETH Lilla,
PETŐNÉ VIZI Valéria, SOTKÓNÉ MÁTÉ Krisztina, TÓTH Máté, VARGA Katalin. Szerkesztette: MOLNÁR
Aranka



Támpontot ad a stratégiák, tervek, szabályzatok és egyéb dokumentumok feldolgozásához,
kiemelve a helytörténeti irodalom feldolgozását, a résztvevő megfigyelés, az interjú folyamatát. 
A helyzetfeltárás témaköreiben ad útmutatást, valamint a mérés folyamatához, a civil szervezetek,
a helyi nyilvánosság és a társadalmi tőke feltérképezéséhez, megismeréséhez. A segédlet
összefoglalja a települési közösségfejlesztési folyamatokat, bemutatja azok mérését és
értékelését a „külső”, mentori perspektíván és a helyi csoportok és a közösségfejlesztő által
képviselt „belső” perspektíván keresztül, kitérve az elemzés, a tervezés és a cselekvés szakaszaira.

Új – a szakirodalomban eddig nem tárgyalt – nézőpontot ad a módszertan, mégpedig a kulturális
közösségfejlesztés hatására a településen működő közművelődési, múzeumi, könyvtári
(továbbiakban kulturális) intézmény társadalmiasítása során bekövetkező változások követéséhez,
kutatásokhoz. A felhasznált és a további ajánlott irodalom mellett a mellékletek segítséget
nyújtanak a hazai népességi adatok, a gazdasági adatok, a lakásállomány, az intézményi, a
kommunális, az egészségügyi, a szociális, az oktatási, kulturális infrastruktúra és ellátottsága,
valamint a szociális ellátás területén. (A kiadványt Molnár Aranka szerkesztette egybe.)

A kulturális intézmények önkéntes menedzsmentjének módszertani útmutatója

A Gyakorlati útmutató intézményi önkéntes programok létesítéséhez és
működtetéséhez16 kézikönyvként foglalja össze a kulturális intézményekben megjelenő önkéntesek
menedzselésének tudnivalóit és praktikus tanácsait (szerkesztette: Csordás Izabella).17 A kiadvány
röviden összefoglalja, hogy mit is jelent önkéntesnek lenni, ennek milyen hazai hagyományai
vannak. A gyakorlati kézikönyv bemutatja, hogy az első lépés az intézményi stratégiaalkotás, az
önkéntes program szükségességének és a stratégiai tervezésnek az átgondolása, hogy melyek az
önkéntesek fogadásának velejárói, mi lehet az önkéntes tevékenységek köre, hogyan érdemes egy
új program elindítását kommunikálni szervezeten kívül és belül, milyen együttműködési
lehetőségeket nyújt, ha partnerségben vagyunk civil szervezetekkel. Másrészről a módszertani
útmutató segítséget nyújt az önkéntesek fogadásának adminisztrációjához. Támpontot ad
intézményi önkéntes kézikönyv készítéséhez, az ügyintézés menetéhez, az önkéntes program
költségvetésének készítéséhez. Az önkéntesek tevékenységének megszervezése komoly HR
folyamatok koordinációját jelenti. 

Az önkéntes életutat vázolva, az önkéntes program szereplőit bemutatva az útmutató módszertani
segítséget ad az önkéntesek toborzásához, kiválasztásához, a bevezető képzés és a napi munka
menedzseléséhez, az értékeléséhez és számonkéréséhez. Mindig előfordulnak nehéz helyzetek,
de, ha felkészülünk rá, akkor tudjuk azokat kezelni. Ehhez és a folyamatos képzéshez, szupervízió-
hoz, a motiváció fenntartásához, a csapatépítéshez, a kilépés menedzseléséhez ad támpontot a
kézikönyv, de kiemelt helyet kap az önkéntesek megbecsülése, elismerése céljából összegyűjtött
ötletek és jó példák sora is. A kézikönyv több hazai és európai fejlesztés eredményeit is ismerteti,
így bemutatja az önkéntes koordinátor feladatköreit és kompetenciáit, segítséget nyújt a munka-
köri leírás megfogalmazásához, bemutatja az önkéntes menedzser szakmai profilját. A kiad-
ványban megjelenő mintanyomtatványok, bejelentőlapok, szerződésminták segítik az intézményi
dolgozók munkafolyamatait. Az önkéntes menedzsment az intézményi stratégia része, ami a
kulturális intézmények közösségi részvételre alapuló működéséhez, az intézmények társadalmiasí-
tásának lépéseihez tartozik.
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16 CSORDÁS Izabella (szerk.) 2017
17 Az útmutató szerzői: ARAPOVICS Mária, BODÓ Márton, CSORDÁS Izabella, DÁNIELNÉ BABOS Zsuzsanna,

ESZENYINÉ BORBÉLY Mária, FAÁR Tamara, HEGEDŰSNÉ MAJNÁR Márta, KELEMENNÉ CSUHAY Zsuzsa,
LETENYEINÉ MRÁZ Márta, MOLNÁR Melinda, SÁGHI Ilona, SZU Annamária, VARGA SIPOS Andrea 



Esélyegyenlőségi módszertani útmutató

Az Esélyegyenlőségi módszertani útmutató háttéranyagot biztosít a kulturális
intézmények esélyteremtő és közösségfejlesztő szemléletének formálásához,
problémafelvetéseket, szempontrendszert ad közösségfejlesztési folyamatokhoz (szerkesztette
Csongor Anna).18 Bemutatja az egyenlő bánásmód és esélyegyenlőség jogszabályi kereteit,
helyzetképet nyújt a települési esélyegyenlőtlenségekről, valamint a legjelentősebb
esélyegyenlőségi intézkedésekről és modellértékű gyakorlatokról. Módszertani támogatást ad az
intézményeknek az esélyegyenlőség biztosításához, a belépési küszöb lejjebb viteléhez, a
közösségfejlesztés esélyegyenlőségi lehetőségeinek és a társadalmi szolidaritás kialakításának
bemutatásával. 

A kiadvány foglalkozik a szkepszisekkel, az érzékenyítés és a közösségi szemlélet, a közösségi
tervezés kialakításával, a megcélzott csoportok azonosításával. A közművelődési intézmények,
könyvtárak és múzeumok mellett szerepet kapnak az integrált közösségi terek és közösségi
szolgáltatások feladatai az esélyegyenlőség megteremtése érdekében. Kiemelt témaként jelenik
meg a szegénység, mélyszegénység, a mélyszegénységben élők közössége és kultúrája
hazánkban, az, hogy a tanultság, szervezettség, fegyelem és a közösség szerepe az egyén
boldogulásában hogyan segíthet a rossz helyzetből való kilábalásban. Hogyan lehet megszólítani,
bevonni, aktivizálni a szegénységben élő csoportokat, miként lehet például a művészet eszközeivel
cselekvésre szólítani embereket, és hogyan lehet a folyamatot fenntartani. Mit jelentenek az
önkéntesek a folyamatban, mit jelent a bevonás, az aktivizálás, és ennek milyen gyakorlati praktikái
lehetségesek. Az útmutató számos jó gyakorlatot mutat be, és a szakembereknek segítséget nyújt
a források, a szakirodalom, a felhasznált és ajánlott olvasnivalók bemutatásával.

A kulturális intézmények társadalmiasított működése útmutató

A Kulturális intézmények társadalmiasított működtetése módszertani útmutató
(szerkesztette Beke Márton)19 megfogalmazza a társadalmiasítottan – közösségi részvételre
alapozottan – működő kulturális intézmény általános működési alapelveit, a nyitottság, a
folyamatos párbeszéd, a feladatmegosztás és az együttműködési keretek határait. A múzeumok,
könyvtárak és közművelődési intézmények törvényben lefektetett feladatai megközelítésében
közelíti a szervezeti kultúra alakításának, az érintettek bevonásának, a stratégiaalkotásnak, a
mindennapi tevékenység és az értékelés során a részvétel lehetőségeit és jó gyakorlatait. 
A segédlet sorra veszi, hogy milyen akadályok gördülhetnek a társadalmiasított működési mód elé,
és miként előzhetjük, oldhatjuk meg ezeket. Az útmutató segítséget nyújt a lakosság passzivitása
esetén, ha nem megfelelő módon és csatornákon próbáljuk elérni a lakosságot. Vázolja a helyi
szokások, hagyományok, kultúra jellemzőiből eredő eltéréseket, utal a társadalmi deficitek, az
anómia, a közösségek hiányára, a szociális problémákra egy településen. Bemutatja a helyi
közösségek között fennálló konfliktusok esetét, és azt, ha bizalmi problémák, minőségi problémák,
rések merülnek fel. Az intézmények társadalmiasításának öt lépésből álló sorozatát vázolja: a
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18 Az útmutató szerzői: CSONGOR Anna, ACZÉL Eszter, BALÁZS Ákos, BEKE Márton, BORDÁS István,
FERDINÁNDY Katalin, KÁLÓCZI Lola, MOLNÁR Aranka, NAGY Máté, PETŐNÉ VIZI Valéria, SÉLLEY Andrea,
SZIGETHY Zsófia, TÓTH Máté, ZÁNKI-TÓTH Enikő

19 Szerzők: ARANYOS Sándor, ARAPOVICS Mária, BAKOS Klára, BEKE Márton, BALÁZS Ákos, BERÉNYI
Marianna, BODÓ Márton, BODNÁRNÉ LOVÁSZ Katalin, BORBÉLY Zsuzsanna, BRACHINGER Tamás, DEME
Péter, ESZÉNYINÉ BORBÉLY Mária, FEHÉR Miklós, GHERDÁN Katalin, HEGEDŰSNÉ MAJNÁR Márta,
KÁLÓCZI Lola, KISPÁLNÉ LUCZA Ilona, MÁLEK Andrea, MONOSTORI Éva, PÁKAY Viktória, RÓZNERNÉ
LIPCSEY Zsuzsanna, SÁGHI Ilona, SZALAI Tünde, SZENTE Béla, TÓTH Máté, VERCSEG Ilona 



munkatársak képzése, képessé tétele, az elérni, bevonni kívánt társadalmi csoportok
meghatározása, az igények, szükségletek kutatása, az érintettek bevonása, és a gyakorlati
együttműködés kialakítása közösségekkel, civil szervezetekkel, társintézményekkel.

Kifejezetten múzeumok társadalmisítására, a közösségi részvételre alapozott működtetésre, a
részvételi múzeumra vonatkozó tanulmány a Ház és Ember 2017. évi számában jelent meg, mely a
fent említett projekthonlap Tudástárából szintén elérhető.20

Kommunikáció

A Cselekvő közösségek projekt lehetőséget biztosított a Közösségek Hete
országos rendezvénysorozat elindítására és meghonosítására, amelyre először 2017 májusában
került sor. A sorozatra kulturális programokkal jelentkező közösségeket, intézményeket és
szervezeteket országos kommunikációs kampányba vontuk be. A rendezvény sikerét mutatja a
résztvevők száma: 321 településről 545 regisztráció érkezett 877 programmal. A regisztrálók közül
320 közművelődési, muzeális intézmény, könyvtár jelentkezett, 162 bejegyzett civil szervezet és 63
közösség, egyéb szerveződés. A programszervezők közt 53 muzeális intézmény vagy azokban
működő baráti kör vett részt a Közösségek Hetén. 

A Cselekvő közösségek – aktív közösségi szerepvállalás projekt eredményeinek bemutatására, a jó
gyakorlatok megismeréséhez és a projekt nyomon követéséhez több nyilvános hozzáférést, online
felületet hoztunk létre:

Honlap:

• http://mokk.skanzen.hu/cselekvo-kozossegek2016.html

• www.cselekvokozossegek.hu

• www.kozossegekhete.hu

Facebook:

• https://www.facebook.com/cselekvokozossegek/

• https://www.facebook.com/kozossegekhete

Elektronikus elérhetőség:

• e-tananyagok, http://elearning.mokk.skanzen.hu/course/

• tematikus wiki (várható beüzemelésére 2017 októberében kerül sor)

Médiamegjelenések
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• Több száz online megjelenés, 

• TV és rádió megjelenések

• Civil rádió csütörtök Reggeli műsora

Nyomtatott sajtó (2017. évi megjelenések):

• Múzeumi Iránytű sorozat 

• MOKK Hírlevél aktualitásai

• SZÍN folyóirat különszáma
• Könyv Könyvtár Könyvtáros című havilap különszáma

• Könyvtári Figyelő című folyóirat rendszeres híradásai

• tudományos folyóiratok tanulmányai

• Cselekvő közösségek módszertani kiadványai.

Összefoglalás 

A társadalmi részvétel feltétele, hogy az egyén elsajátítsa a társas együttéléshez
szükséges alapvető készségeket. A muzeális intézményekben a múzeumpedagógia-
múzeumandragógia választ adhat az egyén, a személyiségek fejlesztésére, a szociális és
állampolgári kompetenciák fejlesztésével kapcsolatos kérdésekre. A közönségkapcsolat, a
kommunikáció erősítheti a közösségekkel való kapcsolattartást, a kapcsolattartáson, a közösségi
részvételen alapuló működést. A múzeum egésze pedig vállalhatja az egész társadalmat érintő
problémák megfogalmazását, megvalósíthatja a társadalmi múzeum koncepcióját.

A Cselekvő közösségek uniós kiemelt projekt célja a településeken, településrészeken élők
társadalmi összetartozásának és cselekvőképességének erősítése a kulturális intézmények
együttműködésével. Tanulmányomban korábbi kutatásaim alapján összefoglaltam a
közösségfejlesztés legalapvetőbb fogalmait, a közösség, a közösségfejlesztés, a képessé tétel
fogalmait, azzal a célzattal, hogy bemutassam a kulturális közösségfejlesztés értelmezését, a
projekt céljainak megértéséhez: a közösségfejlesztés a közösségi munka fogalomtárában
mozgalom, módszer és szakma, a pszichológiai-neveléstudományi szakirodalomban pedig a
személyiség fejlődését, az életvezetést elősegítő jegy, de mindkét terület esetében a szociális
kompetencia fejlesztése. Mint korábban megfogalmaztam, a kulturális közösségfejlesztés a
közösségből, illetve annak létező és lehetséges kulturális értékeiből indul ki, célja a kulturális
aktivitásra, a helyi kulturális élet szervezésében és alakításában való szerepvállalásra ösztönzés, a
kulturális részvétel fejlesztése. A kulturális közösségfejlesztés specifikus célja a kulturális
hozzáférés segítése, a helyi közösség kulturális értékeinek megőrzése és kreatív, öntevékeny
megújítása. Távlatos, a kulturális értékteremtés képességére, az értékmegőrzés, hagyományőrzés
vagy -teremtés képességének fejlesztésére irányuló, közösségi identitást erősítő folyamat, mellyel
hozzájárul a helyi közösség kezdeményező- és cselekvőképességének erősödéséhez. 
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A Cselekvő közösségek projekt módszertani útmutatói, a projekt innovációi hozzásegítik a
kulturális szakembereket a közösségi részvételre alapozott működéshez, a
közösségfejlesztési folyamatok segítéséhez. A kulturális intézmények társadalmiasítása, a
szakdolgozók szemléletváltása szükséges hazánkban. Paradigmaváltás kell – a látogatók, a
civil közösségek bevonása, a hátrányos helyzetű csoportok megszólítása és aktivizálása a
programszolgáltatás-alapú működés helyett, azaz az intézmény közösségi színtérré alakítása.
E téren is képzett szakembereinket nélkülözhetetlenné, kulturális intézményeinket pedig
fenntarthatóvá fogja tenni ez a lépés a települések mindennapjaiban.
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Abstract

Innovations of community development
– Acting communities, methodological
development for cultural community
development

The innovations of Acting communities –
active community involvement EFOP-1.3.1-15-
2016- 00001 priority project has opened a new
era in the life of Hungarian museums, libraries
and public cultural institutions. In our
publication, we would like to introduce how the
development of the project – which is
supported by the European Union and based
on the cooperation of the three special fields –
provide professional and methodological
support for local communities and cultural
institutions. At the beginning of our study, we
define important terms like ‘community’,
‘empowerment’, ‘active involvement’ and
‘cultural community development’. The
theoretical principles are followed by the
practical results so far– we introduce the
achievements of the project’s first year.
The Acting Communities project’s nationwide
goals and activities – e.g. promotion of
community development, volunteer
programmes and social inclusion;
development of models and guidelines on
participatory operation of cultural institutions;
organization of conferences and workshops;
publication of methodological studies and
online applications; operation of the nation-
wide mentor-network; coordination and
support of model-projects of cultural
partnership and introduction of the
trendsetting Weeks of Communities
programme – all of these may result in a real
paradigm shift for museums and museologist. 
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Közösségek Hete – 
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Közösségek Hete – 
Ünnepeld a közösséged!

„Ünnepeld a közösséged!” mottóval hirdette meg az első Közösségek Hete rendez-
vénysorozatot a Cselekvő közösségek – aktív közösségi szerepvállalás című kiemelt projektet
megvalósító konzorcium, a Szabadtéri Néprajzi Múzeum Múzeumi Oktatási és Módszertani Köz-
pont, az NMI Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. és az Országos Széchényi Könyvtár.
A hagyományteremtő rendezvény 2017. május 8–14. között valósult meg, országszerte megmoz-
gatva intézményeket, szervezeteket, közösségeket, településeket. 

A rendezvénysorozat középpontjában a közösségi kezdeményezés, a társadalmi együttműködés,
az aktív szerepvállalás, a nyitott, befogadó társadalom eszményének népszerűsítése állt. A Közös-
ségek Hetére olyan programokat vártak a szervezők, amelyek ráirányítják a figyelmet a közössé-
gekben rejlő értékekre, az intézményekben működő közösségek tevékenységeire, közösségépítő
erejükre. A programsorozat arra is lehetőséget adott, hogy az egyes intézménytípusok, a különböző
közösségek, civil szervezetek az adott településen jobban megismerjék egymást, nyissanak egy-
más, illetve egymás közösségei felé azáltal, hogy közös programokat szerveznek, ellátogatnak egy-
más intézményébe, megteremtve ezzel a hálózatosodás alapját.

Kik és milyen programmal csatlakoztak?

A rendezvénysorozathoz intézmények, az azokban működő vagy hozzájuk köthető
baráti, amatőr művészeti, alkotó-, olvasó- és egyéb körök, közösségek, civil szervezetek csatlakoz-
hattak olyan programokkal, amelyek képviselik a Közösségek Hete eszmeiségét. A felhívásban a
Közösségek Hetét szervező konzorcium is adott inspirációkat, ötleteket, amelyek iránytűként szol-
gálhattak a közösségeknek. Kilenc témajavaslat közül lehetett választani, és bár nem volt kötelező
elvárás, mégis nagyon sokan ezek mentén szervezték programjaikat. A  tematikák segítségével az
intézmények, közösségek, szervezetek, települések a gyakorlatban is be tudták mutatni a náluk
folyó közösségépítő, -fejlesztő folyamatokat, az intézményekben működő közösségek tevékenysé-
geit, újító kezdeményezéseket, jó gyakorlatokat. 

A következő témakörök mentén szerveztek programot a résztvevők:1

1 Szakmai közösségek bemutatkozása

2 „Kiváló közösségépítő” cím odaítélése és átadása

3 Flash mob

4 Gyertek hozzánk vendégségbe! – Bemutatkoznak az intézmények közösségei
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ható. 



5 A kultúra csarnokai – nyílt nap

6 Ilyenek voltunk, ilyenek vagyunk – közösségünk egykor és ma

7 A hely, ahol itthon vagyunk – Helytörténeti séta

8 Ünneplőben – Ünnepek a településen

9 Kattanj a Közösségek Hetére! (e-kultúra programok)

A felhívásra 321 településről 545 regisztráció érkezett 877 programmal, amelyeken 1382 időpont-
ban vehettek részt a látogatók. A regisztrálók túlnyomó többségét, 59%-át, az intézmények tették
ki: 320 közművelődési, muzeális intézmény és könyvtár jelentkezett. A résztvevők 30%-a (162)
bejegyzett civil szervezet, 11%-a (63) közösség és egyéb szerveződés volt. 
A múzeumok is aktívak voltak, összesen 53 muzeális intézmény, vagy azokban működő baráti kör
jelentkezett a Közösségek Hetére. 

A legtöbb regisztráció Békés megyéből érkezett, de kiemelkedően sokan jelentkeztek Borsod-
Abaúj-Zemplén, Csongrád és Tolna megyéből is. Legtöbb programmal Miskolc, Budapest és Szek-
szárd készült.
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Népszerű programtípusok

A közösségek országszerte sokszínű, ötletes programokkal csatlakoztak a rendez-
vénysorozathoz, sokan továbbgondolva a hét üzenetét, a helyi erősségekre, jellegzetességekre fó-
kuszálva mutatkoztak be. Hagyományteremtő szándékkal indultak el új rendezvények, családi
napok, szakmai találkozók, fórumok, műhelynapok. 

A megadott témajavaslatok közül a legnépszerűbb a „Gyertek hozzánk vendégségbe!” volt, amely-
nek célja, hogy az intézményekben, illetve a településeken működő csoportok, közösségek tagjai
összeismerkedjenek, és közös tevékenységek során bemutatkozzanak egymásnak. Az ismerkedés,
kapcsolatfelvétel, tapasztalatcsere mellett a vendéglátók gyakran közös főzéssel, sütéssel, helyi
specialitásokkal is készültek, hogy a beszélgetés kötetlen formában, egy finom étel, ital mellett
folytatódjon. Ez a programelem arra is alkalmat teremtett, hogy a településeken működő civil cso-
portok, helyi civil szervezetek párbeszédet indítsanak a közös munka, az összefogás lehetőségei-
ről, a település értékeinek feltárásáról, újabb önkéntesek bevonásáról. Beszélgetések folytak az
intézményi nyitottság és a nyitás újfajta módjairól, az intézményen belüli közösségi élet megszer-
vezéséről.

„A hely, ahol itthon vagyunk – Helytörténeti séta” tematika is népszerű volt a programszervezők kö-
rében. Az örökség séták a település értékeinek feltárását, bemutatását tűzték ki célul. A lokálpatri-
óták, helytörténészek, muzeológusok által vezetett túrák a helyi természeti, épített, néprajzi,
történeti emlékeket, nevezetes épületeket, szobrokat, útmenti kereszteket keresték fel, felelevenítve
a hely történetét, szellemiségét. Ennek keretében például „Örökségeink útján” címmel „zöldutas” ke-
rékpártúrát szerveztek az Ipoly-völgy több falujában, amelyet egy flash mobbal is kiegészítettek a
szervezők. A villámcsődületen a közel 100 fős csapat egy kerékpárt formázott, majd a kerekeket
alkotó emberek forogni kezdtek, egy guruló kerékpárt megjelenítve ezzel. 
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[1] A mecseknádasdi Helytörténeti sétán a Német Nemzetiségi Tájházat tekintik
meg az érdeklődők.  

„A kultúra csarnokai” összefoglaló címmel több kulturális intézmény is tartott nyílt napot azzal a
szándékkal, hogy a múzeumokban, könyvtárakban, művelődési házakban működő közösségek be-
mutatkozhassanak a széles nagyközönségnek. Nyilvános próbákra, klubfoglalkozásokra invitálták
az érdeklődőket, hogy megnézzék az ott folyó munkát, betekintést nyerjenek az alkotócsoportok
mindennapi életébe, és népszerűsítsék az adott tevékenységet, mint például a néptáncot, kóruspró-
bát, jógát, a szabadidő klubközösségben való eltöltését.
A látogatók bepillanthattak az intézmények, így a múzeumok mindennapjaiba is, és megismerhet-
ték az ott folyó tudományos munkát.  Választ kaphattak arra, miként zajlik például az állományelle-
nőrzés, a tárgyak tisztítása, restaurálása, a tárgygyarapítás, a dokumentációs munka, vagy hogyan
épül fel egy kiállítás. Az érdeklődők megtekinthették a raktárakat is, amelyek az év egyéb napjain
nem látogathatók. Találkozhattak a múzeumok munkatársaival, régészekkel, restaurátorokkal, tör-
ténészekkel, néprajzosokkal, múzeumpedagógusokkal, hogy jobban megismerjék a munkájukat. 
A múzeumok értékmegőrző, tudományos szerepét és munkáját hozták ezáltal közelebb a települé-
sen élők számára. Múzeumok baráti körei is várták az új érdeklődőket, hogy bekapcsolódjanak a
baráti közösségek és a múzeum életébe. 
Nemcsak intézmények, hanem civil szervezetek is szerveztek nyílt napot, ahol például közös bográ-
csozás, hagyományőrző kézműves foglalkozás, egyéb programok mellett lehetett megismerni az
adott civil szervezet munkáját, programjait, életét, azt, hogy miért jó egy civil közösség tagjának
lenni, önkéntes munkát vállalni egy jó ügy érdekében. 
Ezek az alkalmak arra is lehetőséget adtak, hogy az intézmények, csoportok, szervezetek új tago-
kat toborozzanak.
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[2] Felsőtárkányi népi táncos flash mob 

Több közösség, település villámcsődülettel készült a Közösségek Hetére. A helyi lakosok, zené-
szek, énekesek, táncosok, a településen működő különböző körök tagjai fogtak össze, és lepték
meg a nézőket rövidke alkalmi műsorral. Felsőtárkányban például népi flash mobot tartottak a
helyi néptánccsoport tagjai a bolhapiac vásárlóinak, ezzel zárva az egész héten át tartó program-
sorozatot. Tengelic település közösségei, helyi lakosai „Vigyázz a madárra, ha kertedbe repül” című
dal előadásával ünnepelték, hogy 2017-ben az év madara a tengelic. Az egészséges életmód fon-
tosságára, a kerékpározás örömeire, a helyben működő közösségekre, a közösségi érzés, összetar-
tozás fontosságára is felhívták a figyelmet a villámcsődületek. Több flash mobról videofelvétel is
készült, amelyek megtekinthetők a Cselekvő közösségek projekt YouTube csatornáján is. 

A gasztronómia, a helyi kulináris szokások bemutatása sem hiányozhatott a Közösségek Hete ren-
dezvényeinek sorából, a hagyományok felelevenítésére, a tudásátadásra helyezve a hangsúlyt.
Nyugdíjas klubok, hagyományőrző csoportok ismertették meg a fiatalabb generációval például a
kemence befűtésének fortélyait, a kelt kalács vagy kenyér dagasztásának és sütésének mesterfo-
gásait, a hagyományos martonfai rétes elkészítését vagy a csigacsinálás2 tudományát.

A helyi hagyományok, a népművészet, a különböző kézműves technikák megismertetése szintén
fontos gondolata volt a Közösségek Hete eseményeinek. Népi díszítőművészeti szakkörök, kézi-
munka-, hímző-, szövő-, csipkekészítő körök (például Gelsén, Hövejen, Kiskunhalason, Hajdúsám-
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sonban) szerveztek programokat, hogy bemutassák településük immár kihalófélben lévő díszítő
technikáit, mintakincsét, az elkészült hímzéseket, kézimunkákat, csipkéket. A gyakorlati foglalkozá-
sok mellett egyedülálló, helyi népművészeti kincseket bemutató kiállításokat, mini divatbemutatót
is tartottak a közösségek.

Az intézmények, szervezetek, közösségek nemcsak közönség-, hanem szakmai programokkal is
csatlakozhattak a Közösségek Hetéhez. Többen szerveztek olyan eseményeket, amelyek központ-
jában a szakmai munka állt. Konferenciákon, műhelynapokon, workshopokon találkoztak a kulturá-
lis intézményrendszer szakemberei, a civil szféra képviselői, hogy megvitassák a legújabb
kihívásokat, a közös pontokat, és együtt keressék a közösségfejlesztés, az intézményi nyitás, az in-
tézményen belüli közösségi élet szervezésének, valamint az intézmények, civil szervezetek, egyéb
társadalmi csoportok közötti együttműködés lehetőségeit. A szakmai tanácskozásokon jó gyakor-
latok, közösségfejlesztő folyamatok bemutatására is volt mód. 

Nem egy település, intézmény gondolta úgy, hogy egész hétre szervez programokat, a közösségek
valódi ünnepévé téve ezt a hetet. A Bakonybéli Tájház egész hetes programját a közadakozásból
telepített magnólia-liget avatásával zárta, amelyet olyan pihenőhellyé alakítottak, ahol egy-egy em-
léktáblával emlékeznek meg a falu jeles személyiségeiről, elsőként a falualapító Vidlics apátról. A
mágocsi Tarnai Nándor Városi Könyvtár és Kulturális Intézmény, amelyben az egész országot meg-
mozgató eseménysorozat nyitánya is helyet kapott, a helyi kultúra és értékek széles spektrumát
bemutató programsorában a szakterületi együttműködés és az újító jelleg volt példaértékű. Var-
sány hagyományos értékeit, a palóc identitást állította középpontba az egy hét alatt. Értéktár-meg-
nyitóval, Varsány híres szülöttjeiről szóló előadással, konferenciával, a népmese és népdal napjával
reprezentálva a település sokszínű kultúráját. Ozorán az összes településen működő civil szerve-
zet, klub, kör, kulturális intézmény, valamint az önkormányzat fogott össze, hogy a hét minden nap-
jára szervezzenek rendezvényt. Fotókiállítást, történelmi sétát tartottak, a helyi idősek klubja
találkozott a polgárőrséggel, a Roma Színkör tagjai pedig ozorai népviseletben járták az utcákat. 

Múzeumok a Közösségek Hetén

A múzeumok is aktívan kivették a részüket a Közösségek Hete programjaiból. Nyílt
napokat, különleges tárlatvezetéseket, helytörténeti sétákat, speciális kiállításmegnyitókat, előadá-
sokat, könyvbemutatókat, rendhagyó múzeumpedagógiai foglalkozásokat, szakmai találkozókat
szerveztek. Az intézmények lehetőséget biztosítottak a múzeumokban működő szakkörök, baráti
körök bemutatkozására is.

A Bihari Múzeum, mint az Iskolai Közösségi Szolgálat (IKSZ) múzeumi mintaprojektjének megvaló-
sítója, a középiskolások 50 órás kötelező közösségi szolgálatának teljesítéséhez kívánt hozzájá-
rulni a megszervezett IKSZ Börzével. A rendezvényre a Berettyóújfaluban működő civil
szervezeteket és intézményeket hívták el, hogy ki-ki bemutassa a náluk teljesíthető szolgálatot.

A Csornai Muzeális Kiállítóhely a hét szinte minden napjára szervezett programokat, meghívva azo-
kat az óvodás, alapfokú művészeti iskolás csoportokat, illetve megváltozott képességű fiatalokat,
akik már évek óta rendszeresen részt vesznek az intézmény múzeumpedagógiai foglalkozásain. 

A településen működő különböző kulturális intézmények összefogására jó példa a Felsőtárkányi 
Tájház Palántabörzéje. A helyi könyvtár kertészeti és kertművészeti témájú könyvekkel, folyóiratok-
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[3] Az Ifjú Muzeológusok Körének tagja tárlatvezetést tart a veszprémi Laczkó
Dezső Múzeumban. 

kal vett részt a börzén. A mozgókönyvtár, a különböző palántafélék csereberéje mellett az érdeklő-
dők megtekinthették a teknőbe kihelyezett könyveket és beiratkozhattak a könyvtárba is.  A részt-
vevők megnézhették a felújított Tájházat, és az újonnan kiállított felsőtárkányi viseleteket. A
gyerekek az udvaron népi játékokat próbálhattak ki. 

A győri Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum a különböző közösségeinek adott alkalmat a
bemutatkozásra a hét folyamán, így a rajz-, kerámia és a tűzzománc szakkörük tartott nyílt foglal-
kozást. Szakmai programmal is készültek a múzeumi dolgozók részére, akiket előadások, külön-
böző workshopok, csapatépítő társasjátékok vártak. A Győri Múzeumbarátok Körének rendezvénye
jó példa volt a múzeumi és civil együttműködésre. 

Csalafinta Családi Nap címmel szervezett hagyományteremtő céllal programot a nyíregyházi Jósa
András Múzeum a Gyermekekért, a Fiatalokért és a Családokért Egyesület közreműködésével. Az
esemény célja egy olyan látogatóbarát program létrehozása volt, amely túlmutat a múzeum falain,
és aktívan bevonja az Egyesületet a múzeum vérkeringésébe. A rendezvénnyel egyben csatlakoz-
tak a Családok Nemzetközi Napjához is. A családi napon a múzeum gyűjteményéhez kapcsolódó
három meghatározó személy – Jósa András, Benczúr Gyula, Krúdy Gyula –, mint szerető és
esendő családapák kerültek új megvilágításba a látogatók számára. 

A Szabadtéri Néprajzi Múzeum és a Szennai Skanzen is készült programokkal a Közösségek He-
tére. Szennán a Somogy megyei múzeumok szakmai fóruma mellett Szennai örökség sétát, vala-
mint Pásztornapot szerveztek. A tematikus napon az érdeklődők a tájegység kultúráját alapjaiban

112



meghatározó ősi állattartó mesterséget, jelenlegi helyzetét, illetve természetvédelmi vonatkozásait
ismerhették meg. A nap folyamán vendégeik voltak a somogyi pásztorkultúrához kapcsolódó kö-
zösségek is.
A szentendrei Skanzen portáit a Muharay Elemér Népművészeti Szövetség néptánc és hagyomá-
nyőrző együttesei lakták be, bemutatva településük hagyományos kultúráját, szokásait, néptáncát,
viseletét. 

A veszprémi Lackó Dezső Múzeum is több programmal készült a Közösségek Hetére. Az Ifjú Mu-
zeológusok Körének tagjai tárlatvezetést tartottak a múzeum „Szellem … a tárgyban, a … helyben, …
a képben” című állandó kiállításában. A Veszprémi Múzeumegylet 40 éves történetét, céljait, tevé-
kenységét mutatta be programja során a tagoknak és az új érdeklődőknek. Az esemény új lendüle-
tet adott a résztvevőknek, hogy megújult formában, friss ötletekkel felvértezve folytassák tovább a
nagy múltú, szakmailag is elismert munkát. A múzeumban a Veszprémi Egyetemi Színpaddal
(VESZ) kialakított sikeres együttműködés eredményének bemutatására is sor került a Közösségek
Hetén. A VESZ 2016 ősze óta állandó vendége és közreműködője a Laczkó Dezső Múzeum rendez-
vényeinek, közösségi terei adnak helyet próbáiknak, premier előadásaiknak, így a múzeumi tér in-
teraktív színházzá válik. A Közösségek Hetén a Munkabemutató című darab nyílt próbáján vehettek
részt az érdeklődők, a közönség bepillantást nyerhetett a közös munkafolyamatba, láthatta a cso-
port belső működését, elmondhatta észrevételeit, ötleteit a készülő előadással kapcsolatban. 

A Közösségek Hete kommunikációja

A Közösségek Hete rendezvényeiről az érdeklődők a www.kozossegekhete.hu olda-
lon tájékozódhattak, ahol dátum és helyszín szerint is lehetett szűrni. A programok közötti keresést
segítette egy külön erre az alkalomra fejlesztett interaktív mobil alkalmazás3 is, amelynek érdekes-
sége, hogy a kereső funkció mellett szórakoztató játékokkal is közelebb hozta az emberekhez a
kezdeményezést, a közösségi gondolatot. A közösségi média sem maradhatott ki a programok
népszerűsítéséből. Nemcsak a rendezvény saját Facebook oldala (www.facebook.com/kozosse-
gekhete/), hanem a központi és a megyei Cselekvő közösségek oldalai is közölték a megosztott
tartalmakat. A beharangozó ajánlók mellett rendszeresen jelentek meg beszámolók a megyei, helyi
programokról, amelyben a Cselekvő közösségek projekt keretében működő mentorhálózat aktívan
kivette a részét. Közel egy hónap alatt több mint 600 poszt született a Közösségek Hete kapcsán. 

Az országos és megyei médiában is jól szerepelt a Közösségek Hete: kétórányi televíziós riportmű-
sor és több mint háromórányi rádiós anyag adott hírt róla. Az online felületeken és a nyomtatott
sajtóban több száz cikk jelent meg a rendezvénysorozatról. 

A Közösségek Hete felvezetéseként az NMI „Szeretetüzenetek” címmel gerillamarketing kampányt
indított. A kampányban 7 szeretetüzenetet fogalmaztak meg („Nem vagy egyedül!”, „Hiányzol, ha
nem vagy itt!”, „Valakik várnak!”, „Fontos vagy!”, „Értékes vagy!”, „Lehetsz önmagad!/Légy önma-
gad!”, „Hozzánk tartozol!”), amelyeket a „beépített emberek” egyes közterületeken és közösségi te-
rekben különböző módokon jelenítettek meg. Sok szép, izgalmas alkotás, „szeretetüzenet”
született, melyeket megosztottak online közösségi oldalakon #jeletkaptam, #üzenet, később pedig
#KözösségekHete címkékkel ellátva. Az akció 7. üzenete fedte fel a Közösségek Hetéhez való kö-
tődését. A kampány több mint 10 000 közvetlen elérést hozott. 
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A Közösségek Hete elindulása előtt, május 3-án beharangozó sajtótájékoztatót tartott a rendez-
vénysorozatot meghirdető konzorcium. A sajtóesemény a Szabadtéri Néprajzi Múzeum sonkádi
csűrjében volt, amelyen Krucsainé Herter Anikó, az EMMI kulturális kapcsolatokért és fejlesztése-
kért felelős helyettes államtitkára, Dr. Cseri Miklós, a Szabadtéri Néprajzi Múzeum főigazgatója, va-
lamint Márkus Zsolt, az MTA SZTAKI E-learning osztályának vezetője tartott beszédet. A
sajtótájékoztató után a felszólalók és a résztvevő közönség otthagyhatták kézlenyomatukat egy
Közösségek Hete logóval megfestetett fehér vásznon, amely később más rendezvényeken is játé-
kos alkotásra hívta a vendégeket. 

A Közösségek Hete nyitó rendezvényét május 8-án Mágocson, a Tarnai Nándor Városi Könyvtár és
Kulturális Intézményben tartottuk. A baranyai település példaértékű volt a Közösségek Hete alkal-
mából szervezett, teljes hetet felölelő programsorozatával.

Összességében megállapíthatjuk, hogy jól sikerült az első Közösségek Hete, mely országszerte
számos közösséget tudott megmozgatni. A programon való részvétel arra ösztönözte őket, hogy
végiggondolják történetüket, helyüket, szerepüket az adott helyi társadalomban, és színes, sokszor
hagyományteremtő szándékkal létrejövő eseményeket szervezzenek, betekintést engedve ezzel
sokrétű tevékenységükbe. 2018-ban újra lesz Közösségek Hete, amelyen a közösségek, szerveze-
tek, intézmények ismét megmutathatják magukat. 
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Abstract

Communities Week – 
Celebrate your Audience

The first series of events of Communities
Week was announced by the motto Celebrate
your Audience by the Hungarian Open Air Mu-
seum, NMI Institute for Culture Nonprofit Ltd.
and the National Széchényi Library, the consor-
tium realizing the Acting communities priority
project. The event creating traditions took
place 8-14 May, involved institutions, organisa-
tions, communities and settlements throug-
hout the country.
Community initiations, social collaboration, ac-
tive community involvement and promoting
the ideal of the open inclusive society were in
the focus of the series of events. Institutions
and circles of amateur artistic-, creating-, rea-
ding-, and other circles, communities, NGOs
could join in with programmes which represen-
ted the concepts and ideas of Communities
Week.
545 registrations with 977 programmes from
321 settlements were received, and visitors
could participate in the events at 1382 diffe-
rent points of time. The highest number of
programmes were registered in Békés County,
but Borsod-Abaúj-Zemplén, Csongrád and
Tolna Counties were also outstanding regar-
ding the number of registrations. The highest
number of programmes were organised in Mis-
kolc, Budapest and Szekszárd. 
The most important outcome of Communities
Week is summarised in this study, with particu-
lar emphasis on popular programme types and
events. 
The communities joined the series of events
with varied, imaginative programmes, many of
the participating communities went on along
the lines of the message of the week and intro-
duced themselves by focusing on local
strengths and characteristics. New events, fa-
mily days, professional meetings, forums,
workshop days were launched with the inten-
tion of establishing new traditions.
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The organisations joined the event could
come up with programmes for the public or
for the profession. Their work was assisted by
nine theme recommendations which provided
inspiration or served as a compass to the
communities. The most popular themes were:
Come and visit us – Communities of instituti-
ons introduce themselves; The place we call
home – Local history walk; Halls of culture –
open day
Several settlements organised programmes
for the whole week, presenting their colourful
local community life.
Museums were also actively involved in the
programmes of Communities Week. Open
days, special guided tours, local history walks,
special exhibition openings, talks, book pre-
sentations, unusual museum education sessi-
ons and workshops were organised. Clubs,
activity circles, circles of friends operating in
museums were also given an opportunity to
introduce themselves. 
Finally, all our work carried out in connection
with Communities Week is summarised in the
study. The main channel of communication
was www.kozossegekhete.hu, where all the
registered programmes could be found and
searched. Searching among the events was
also assisted by an interactive, gamified mo-
bile application. Social media was also invol-
ved in promoting the programmes. Content
was shared not only on the own Facebook of
the event (www.facebook.com/kozossegek-
hete/), but also on the pages of Acting Com-
munities, on both central and county offices
pages. 
Communities Week performed well both in the
national and provincial media: two hour televi-
sion coverage and more than three hours of
radio reports provided information about the
event. More than a hundred articles appeared
in the printed press and via online platforms
about the series of events.
The first Communities Week inspired several
communities nationwide, initiated community
development processes, and urged partici-
pants to present themselves to the general
public. 





Szu Annamária

Múzeum és közösség 
– nemzetközi példák
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Múzeum és közösség1

– nemzetközi példák

Bevezető

Amikor múzeumi szakemberként múzeum és közösség összefüggéseiről, kapcso-
latáról beszélünk, elsőként azok a közösségek juthatnak eszünkbe, amelyek intézményeink köré
szerveződnek, amelyek tagjait a közös érdeklődési kör köti össze, nem köthetők mindenképp egy
településhez, azaz nem okvetlenül helyi lakosok, viszont erős kötődésük van egy pontosan megha-
tározható helyhez, amely hely az érdeklődésük tárgyát képező adott múzeum. Jellemzően ez a
megközelítés figyelhető meg az „Emberi Erőforrás Operatív Program tervezésének és szakmai-mód-
szertani megalapozásának támogatása, a program eredményességének növelése érdekében” című2

projekt keretében, Nagy Magdolnának és Módli Évának3 a hazai múzeumok és közösségeik kap-
csolatával, valamint Arapovics Máriának4 az országos múzeumok formális közösségeivel, baráti
köreivel, iskolai közösségi szolgálatot ellátó diákok fogadásának gyakorlatával foglalkozó kutatási
jelentésében. A projekt keretében szervezett zárókonferencián Káldy Mária5 pedig a Szabadtéri
Néprajzi Múzeum példáján mutatta be, hogy milyen összetett lehet a múzeumok köré szerveződő
közösségek rétegzettsége.

A múzeummal kapcsolatban lévő közösség fogalmát jellemzően társadalmi aspektusból közelítet-
ték meg az International Council of Museums6 (ICOM) International Committee for Museology7

(ICOFOM) alszervezetének először 1994-ben, Kínában,8 majd 1995-ben, Norvégiában9 megrende-
zett szimpóziumai, amelyek címe és témája is a „Múzeum és közösség” volt. Az ICOM Etikai Kó-
dexe 2004-ben módosított kiadásának 6. pontja megállapítja, hogy „A múzeumok szorosan
együttműködnek azon közösségekkel, ahonnan gyűjteményeik erednek, illetve amelyeket szolgál-
nak.”10 A kódex tehát inkább a múzeum gyűjteményéhez, gyűjtőterületéhez és székhelyéhez kap-
csolódó helyi közösségeket helyezi középpontba, azzal az alapelvvel, hogy a múzeumi
gyűjtemények a – területi, vallási vagy politikai stb. – identitás őrzői. A dokumentum hazai és nem-
zetközi együttműködésre buzdít, és többek között a szolgált közösségek iránti tiszteletre ösztönöz. 
A helyi közösségek és a múzeumok együttműködése, a közösségek és tagjaik múzeumi fejlesz-
tése, és tágabban a múzeumok társadalomban betöltött szerepe, a társadalmi kérdések múzeumi
megvitatása az új muzeológia legfőbb irányvonala is.11 Az új muzeológia iránt elkötelezett szakem-
bereket fogja össze az ICOM International Movement for a New Museology12 (MINOM) elnevezésű,
1985-ben alapított alszervezete.13 A szervezet filozófiája abban áll, hogy a tagok segítsenek egy-
másnak, tanuljanak egymás stratégiájából, hogy a múzeum tevékenységét az igazságtalanság 
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1 A közösség fogalmát lásd BRÜLL Edit 2017, 111–112.
2 Kódszám: TÁMOP-7.2.1-11/K-2014-001
3 NAGY Magdolna–MÓDLI Éva 2015
4 ARAPOVICS Mária 2015
5 KÁLDY Mária 2015
6 Múzeumok Nemzetközi Tanácsa
7 Nemzetközi Muzeológiai Bizottsága
8 SCHÄRER, Martin R. 1994
9 SCHÄRER, Martin R. 1995
10 Etikai kódex 2005, 16.
11 Kialakulását többek között MEUNIER, Anik 2008, 14–46. foglalja össze.
12 Nemzetközi Mozgalom az Új Muzeológiáért
13 MINOM c2017



leküzdésére, a közösségek fejlődésének elősegítésére, a párbeszéd elősegítésére fókuszálják. Egy-
fajta társadalmi szolidaritási mozgalom ez, amelynek középpontjában nem az intézmények vagy
tárgyak, hanem az emberek állnak. A tagok tehát az emberi tapasztalatok és technikák megosztá-
sára törekszenek, amelyek a bizonytalan pénzügyi helyzet és az elszigeteltség miatt kevésbé is-
mertek, azonban általánosak az új muzeológia számos megnyilvánulásában: az
ökomúzeumokban, a szomszédsági múzeumokban, a helyi múzeumokban, a népi és közösségi
múzeumokban. A szervezet fontos feladatának tekinti az innovatív múzeumi kezdeményezések
ösztönzését, a regionális és nemzetközi találkozók megszervezését, a folyamatos eszmecserét a
muzeológiai és muzeográfiai célokat érintő ötletekről.

Múzeum és közösség kapcsolatát számos alkalommal feldolgozták. A Viv Golding és Wayne Mo-
dest szerkesztésében megjelent, több mint egy tucat egyedi múzeumi példát ismertető tanulmány-
kötet14 kritikusan foglalkozik a kortárs muzeológiával és a múzeumok közösségek iránti
elkötelezettségével, amelyeket szolgálni és képviselni hivatottak, és e témák mentén új kurátori
stratégiák kialakítását javasolják a szerzők. Egy másik mű, a Günter Dippold és Barbara Christoph
által szerkesztett kötet15 többek között a németországi társadalmi változásokat vizsgálja, úgy mint
a demográfiai fejlődést és a migrációt, valamint felvázolja a múzeumok ehhez illeszkedő feladatait.

Magyarországon 2008–2010 között valósította meg a Múzeum és Látogatók Alapítvány a „Több
szem…” A múzeumok nagyobb társadalmi szerepvállalása című nemzetközi együttműködési projek-
tet, amely a szemléletformálást, a szektorok közötti együttműködés kialakításának elősegítését és
a kapcsolódó szakirodalmi anyagok fordítását, illetve közzétételét célozta meg számos nemzet-
közi jó gyakorlatot gyűjtve össze.16 Paálné Patkó Györgyi tanulmánya17 az „Emberi Erőforrás Opera-
tív Program tervezésének és szakmai-módszertani megalapozásának támogatása, a program
eredményességének növelése érdekében” című projekt keretében készült el. Nemzetközi kitekintést
nyújt a kulturális intézmények közreműködésével megvalósuló közösségfejlesztésbe, jó gyakorla-
tokat bemutatva elsősorban angolszász és skandináv projektekből, valamint számos szempontot
és gyakorlati tanácsot javasolva a hazai adaptáláshoz.

A jó gyakorlatok tárházát bővítve, következzék néhány további nemzetközi példa a múzeumok kö-
zösségi szerepvállalásáról, kulturális közösségfejlesztő18 tevékenységéről, társadalmi felelősség-
vállalásáról. Egy részüket Elizabeth Crooke kötete említi, aki a közösséget a legtágabb fogalmában
veszi alapul, amikor a múzeumokkal való kapcsolatát, kontextusait és dinamikáját vizsgálja.19 A
társadalomtudományi megközelítés mellett számos nemzetközi jó gyakorlatot ismertet, elemez és
hozza összefüggésbe az egyes vizsgált résztémákkal. Szintén nemzetközi jó gyakorlatokat példáz
Ricard Monistrol tanulmánya, amelyekből néhány bemutatásra kerül.20 Elég volt azonban a „mú-
zeum és közösség” témát az internetes keresőkbe beírni, és számtalan oldal bukkant elő.

Az ismertetett példák kiválasztásánál több szempont került előtérbe. Egyrészt fontos volt, hogy a
múzeumok közösségeknek kidolgozott együttműködési, bevonó és részvételi példáit mutassa be,
amelyek újszerűek, vagy innovatívak és kisebb-nagyobb módosítással adaptálhatók. A másik
szempont az, hogy milyen a múzeum által érintett közösség. A területi eloszlás volt a harmadik kri-
térium, azaz, hogy minél több ország jó példáit ismerhesse meg az olvasó.
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14 GOLDING, Viv–MODEST, Wayne 2013
15 CHRISTOPH, Barbara–DIPPOLD, Günter 2016
16 „Több szem…” 2008.12.05.
17 PAÁLNÉ PATKÓ Györgyi 2015
18 A kulturális közösségfejlesztés fogalmát lásd BRÜLL Edit 2017, 120.
19 CROOKE, Elisabeth 2007
20 MONISTROL, Ricard 2012



Az egyes példák bemutatási sorrendjét a közösségekkel való együttműködés módja, a múzeumi
munkába való bevonás mértéke határozta meg: az alacsonyabb szintűt követik az egyre mélyeb-
ben bevonó példák. Amennyiben a bevonás mértéke nagyjából azonos, úgy a programok időrendi
sorrendje is számításba kerül. A jó gyakorlatok sorának végén olyan hosszabb projektek szerepel-
nek időrendi sorrendben, amelyek több éven át, több intézmény bevonásával valósultak/valósulnak
meg.

Róluk, nekik, velük, értük – nemzetközi példák

A múzeumok köré szerveződő közösségek, legyenek akár informális, akár formá-
lis21 jellegűek, csaknem minden intézményben megtalálhatóak. Az 1975-ben létrehozott World Fe-
deration of Friends of Museums22 az ICOM-mal és az UNESCO-val is együttműködő nemzetközi
szakmai szervezet. Elsődleges célja, hogy támogassa a múzeumi baráti körök közötti nemzetközi
partnerséget, az információ- és tapasztalatcserét.

Olyan közösségek is léteznek, amelyek nem egy adott múzeumhoz kapcsolódnak, hanem egy-egy
új múzeumi kiállításon vagy programon való közös részvételre szerveződtek. Kiragadott példaként
említhető az „Un Soir, un Musée, un Verre” francia önszerveződő múzeumjáró közösség, amelynek
tagjai 2011 óta hetente egy este „oltják a kultúra iránti szomjukat”, majd élményeiket egy pohár ital
mellett beszélik meg.23 A szintén francia Môm’Art civil egyesület célja, hogy segítse a múzeumokat
és a kulturális helyszíneket család- és gyermekbarát szolgáltatásaik javításában, és minél több mú-
zeum csatlakozzon a „kis látogatók jogait” deklaráló 10 pontos kartájukhoz.24

Nem ritka példa, hogy egy múzeum vagy teljes tematikájával, de gyakrabban inkább egy-egy pro-
jekt, vagy egyedi tevékenység keretében foglalkozik a társadalom hátrányos helyzetű, illetve kisebb-
ségben élő közösségeivel vagy aktuális társadalmi kérdésekkel.

A finn Kuurojen Museo25 a Siketek Szövetségének székhelyén található, első gyűjteményi darabjai a
siketek történetéhez kapcsolódnak. A múzeum célja, hogy a siketek és a jelnyelvi kommunikáció
történetét és kultúráját népszerűsítse, továbbá a siketek és nagyothallók identitását és elfogadott-
ságát erősítse azzal, hogy kiállításaival, helyszíni és online oktatási programjaival a lehető legszé-
lesebb közönséghez szól.

A Museum of London26 2004-ben valósította meg a „Re-assessing what we collect”27 című projek-
tet.28 A projekt microsite-ja több mint 800 digitalizált műtárgyat és információt tartalmazott, közös-
ség és kulturális sokféleség szerinti újracsoportosításban. Mivel a kulturális sokféleség
meghatározása magában foglalja az etnikumot, a vallási hiedelmet, a szexuális irányultságot és a
fogyatékosságot, a kiválasztott műtárgyakat London 42 közösségéhez kapcsolták, akik az őskortól
a jelen korig London területén éltek: Afrikai London, Ázsiai London, Fogyatékos London, Kelet-Euró-
pai London, LGBT London. A microsite-nak jelenleg már csak a főoldala üzemel archivált mód-
ban.29
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21 Páldául baráti körök, önkéntesek
22 Múzeumbarátok Világszövetsége, WFFM c2017
23 Egy este, egy múzeum, egy pohár, SMV c2017
24 Môm’Art c2017
25 Kuurojen Museo, a Werstas Työväenmuseo tagintézménye, Helsinki, Finnország. Kuurojen museo c2013–

2017
26 Museum of London, London, Anglia, Egyesült Királyág
27 Gyűjtésünk újraértékelése
28 CROOKE, Elisabeth 2007, 88–89.
29 Re-assesing c2005



2017 májusától októberéig volt látogatható volt a British Museum leszbikus, meleg, biszexuális,
transznemű és queer (LMBTQ) emberek történetéről szóló időszaki kiállítása,30 amely a homo-
szexualitást dekriminalizáló angol és walesi törvény kihirdetésének 50. évfordulójára nyílt meg. 
A kiállítás a British Museum gyűjteményéből, de a világ minden tájáról és különböző történelmi ko-
rokból származó tárgyakat mutat be, amelyeket témájuk miatt korábban gyakran talán figyelmen
kívül is hagytak, vagy másképp interpretáltak. A kiállítás tartalmának kialakításában a múzeummal
hosszú ideje együttműködő LMBTQ-közösségek is részt vettek. A múzeum online gyűjteményének
tematikája a nemi identitás témájával és interpretációjával bővült.

A közösségeket múzeumi tevékenységekbe aktívan bevonó projektek közül fontos megemlíteni a
Glasgow Museums Service31 1990-es években elindított Open Museum32 projektjét. A korábbi, mú-
zeumközpontú prezentációs tevékenységgel szemben a program célja a múzeum nyitottabbá té-
tele és erősebb elkötelezése a helyi közösségek iránt. Az elgondolás szerint a helyi közösségek
ellátogatnak a múzeumba, és megtekintik gyűjteményét, kiválaszthatják és kikölcsönözhetik a kon-
cepciójuknak megfelelő tárgyakat, amelyből településükön megépíthetik saját kiállításukat. Mind-
ezt kurátori irányítás nélkül, de biztosítva minden múzeumi szakmai támogatást és iránymutatást,
amire a közösségnek szüksége van. A kurátor tehát általában a gyűjtemények használatának mód-
ját, interpretálását és bemutatását felügyeli, a hangsúly azonban a használón van, azaz a közössé-
gen. A lehetőség máig is ingyenesen rendelkezésre áll, a Glasgow Museums kihelyezett
szolgáltatásainak33 egyike. A közösségek 4 000 darabos gyűjteményi válogatásból kereshetik ki a
saját prezentációs témájukhoz illőket, melyhez kiállításdidaktikai eszközöket, műtárgykezelési- és
bemutatási útmutatókat is biztosítanak a glasgow-i közösségek számára, valamint igény esetén
kurátori tanácsot és támogatást nyújtanak.

1994-ben nyílt meg Fokváros metodista missziós templomként emelt, több mint 170 éves épületé-
ben a District Six Museum,34 amely a város felszabadított rabszolgákból, kereskedőkből, kézműve-
sekből, munkásokból és bevándorlókból álló vegyes közösségek által lakott pezsgő központjának
állít emléket. A negyedet az Apartheid alatt fehér területté nyilvánították, épületeit a földig rombol-
ták és 60 000 lakóját kopár külvárosi lakónegyedbe kényszerítették. A múzeum olyan, akár egy élő
emlékmű, a múzeumi prezentációs tevékenység célja pedig a helyi identitás megerősítése, az örök-
ség megtartása és a látogatók szembesítése a történelemmel, annak összetettségével. Ezt a ve-
zérelvet szem előtt tartva kiállításait különböző szakterületről érkezőkkel (kurátorok, művészek,
tanárok stb.) együttműködve valósítja meg a múzeum. 2000-ben megnyitott Digging Deeper35 című
új állandó kiállításának célja, hogy a korábbinál mélyebbre ásson a múzeum gyűjteményében, és
ezáltal különféle aspektusokból mutassa be Fokváros 6. kerülete volt lakóinak mindennapi életét,
társadalmát, kultúráját és gazdaságát a múltból a jelenbe is mutatva. A kiállítás ösztönzi a gyakran
a korábbi lakókból és leszármazottaikból álló látogatók aktív részvételét is. A múzeumban az isko-
lai oktatáshoz kötődő múzeumpedagógiai programok mellett számos olyan projekt is megvalósul,
amely akár egyedileg, akár intézményközi együttműködéssel az ifjúsági és a felnőtt korosztályok
számára a közösségi tanulás lehetőségét biztosítja. A Heritage Ambassador36 országos projekt
például három dél-afrikai tartomány közösségeinek 15-19 éves tagjaival dolgozott együtt, amely-
nek egyik megvalósító intézménye volt a District Six Museum. A projekt témája a konstruktív veze-
tés, a polgári jogok iránti érzékenység és a jövő iránti felelősség fejlesztésének szükségessége
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volt. A fiatalok az új „muzeális” elemeket alkotó közösségi, családi és személyes történetre és a jö-
vőképükre fókuszáló kiállítást készítettek, így kapott hangot ez a gyakran némának számító kor-
osztály. A résztvevők a kurátori munka minden területét megismerték. Együttműködő tanulási
technikák alkalmazásával kutattak a kiállítás témájában, ugyanígy felelősek voltak a tervezésért és
a kivitelezésért, valamint a médiakampányért. Szintén a résztvevők tervezték és valósították meg
közösségük alsó tagozatos tanulói számára a kiállításhoz kapcsolódó ismeretátadási programot.
Az ifjúsági programban szociális témát dolgoztak fel kulturális-múzeumi módszerekkel, melyek a
komplex egyéni és közösségi fejlesztés mellett a gyakorlatban ismertették meg a múzeum alapte-
vékenységeit. 

Hosszú nemzetközi szakmai együttműködés eredményeként, 1999-ben nyílt meg a Victoria and Al-
bert Museum37 The Arts of the Sikh Kingdoms38 című kiállítása, a szikh khalsa alapításának 300.
évfordulója alkalmából.39 A kiállítással a múzeum azt a célt tűzte ki, hogy elérje London dél-ázsiai
származású közösségeit is, ezért már a tervezési szakaszban számos partnerrel együttműködött.
A műtárgyak egy részét a múzeum szikh gyűjteményéből válogatták, míg a többit magánszemé-
lyek és intézmények kölcsönözték Nagy-Britanniából, az Egyesült Államokból, Franciaországból, In-
diából és Pakisztánból. A kiállítás tudományos előkészítésébe, valamint a kölcsönzött tárgyak
kiválasztásába a felkért kutatók mellett az említett országok szikh származású lakosait és szikh
szervezeteit szintén bevonták. A kiállítás egyik lényeges eleme volt, hogy megismertesse, és ezál-
tal elfogadtassa a szikh kultúrát és hagyományokat. Ezért az interpretációhoz a helyi szikh közös-
séget bevonva szerveztek ismeretterjesztő, múzeumpedagógiai és felnőtt programokat. A
közösségek hagyományos szikh (vallási) ünnepet is tartottak a múzeumban. A kiállítás fontos sze-
repet töltött be a múzeumi közönség egy kisebbségben lévő csoport iránti érzékenyítésében. A
szikh közösség bevonásával és aktivizálásával sikerült a múzeum célját, London dél-ázsiai szár-
mazású közösségeit elérni, sőt, a szikh származású múzeumlátogatók száma is emelkedett.

A Brooklyn Museum40 2008-ban egy olyan fotókiállítást nyitott meg, amelynek nemcsak bemutatott
darabjait készítette a nagyközönség, hanem a kurátori tevékenységet is a látogatók és az online
közösségek, azaz a nagyközönség látta el.41 Az ötletet James Surowiecki, New York-i üzleti és
pénzügyi újságíró „The Wisdom of Crowds”42 című, kritikusok által is méltatott könyve adta. A
szerző azt állítja, hogy a sokszínű tömeg gyakran bölcsebb a döntéshozatalban, mint a szakértő
egyének. A múzeumi projekt azt vizsgálta, hogy a megállapítás alkalmazható-e a képzőművésze-
tekre is: a sokszínű tömeg éppolyan bölcs-e a művészet értékelésében, mint a képzett szakembe-
rek? A „Brooklyn változó arcai” témára 389 digitális felvétel érkezett, amelyhez száz szavas alkotói
bemutatást is csatolni kellett. A névtelenül közzétett pályaműveket a nagyközönségnek nem egy-
szerűen tetszés alapján kellett értékelnie az online felületen, hanem a saját tudásszint és tartózko-
dási hely megadását követően a műveket az esztétika, az elkészítés technikája, a témához való
relevancia alapján skáláznia. A csaknem 3 500 értékelő által véleményezett fotók legjobb 20%-át
állította ki a múzeum a Click! című tárlaton, az alkotások bemutatási sorrendjét pedig az elért érté-
kelési eredmény szerint határozták meg. A látogatók azt is megismerhették, hogy a tömegen belüli
különböző csoportok hogyan értékelték ugyanazt a műalkotást. A program eredményeit művészeti,
online közösségi és tömegelmélettel foglalkozó szakértők elemezték.
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C’est notre histoire. Premières Nations et Inuit du XXIe siècle – This is Our Story. First Nations and
Inuit in the 21st Century címmel43 nyitotta meg 2013-ban felújított állandó kiállítását a québeci
Musée de la Civilisation.44 A korábbi, 1998-ban avatott, helyi őslakossággal foglalkozó állandó tárlat
még egyként kezelte Québec tartomány tizenegy őslakos nemzetét, az ún. első népeket. Egy évti-
zeddel később indult el annak átgondolása, hogy milyen módon tudnák az első népek kifejezni ma-
gukat, hallatni hangjukat a kiállításon, hogyan lehet egyetlen kiállításban tizenegy népcsoport
kultúráját, társadalmát, történelmét és identitását láttatni, éreztetni és megértetni?45 Ennek eléré-
sére a múzeum azt a módszert választotta, hogy tartósan együttműködik az első népekkel és az
inuitokkal. Célja volt, hogy kiemelje a 21. századi Québec első népeinek sokszínűségét és egysé-
gét, hogy megértesse az első népek identitását helyi, nemzeti és nemzetközi szinten. Az őslakosok
kifejezés helyett inkább az első népek és inuitok kifejezést kívánta a köztudatban elterjeszteni és
fontos célja volt lebontani a megbélyegző előítéleteket. A történeti jellegű gyűjteményi elemek mel-
lett helyet kívánt biztosítani az első népek kortárs művészeti alkotásainak is, mindenekelőtt azon-
ban fejleszteni a közreműködő és együttműködő módszertanokat a múzeumi tevékenységekben. A
múzeum ezért egy, az őslakos kultúrát népszerűsítő szervezettel együttműködve látogatott meg
18, egymástól gyakran nagy távolságra található közösséget és végzett kutatást csaknem 800
ember körében.46 A kiállítás több mint 450 tárgyon keresztül, öt tematikus egységben mutatja be
az első népek történetét, társadalomban betöltött szerepét, s azt, hogy mit jelent számukra ősla-
kosnak lenni a 21. században, és milyen álmaik vannak a jövőről. A kiállítást számos, különböző
célcsoportoknak szervezett programmal interpretálja a múzeum.

Az Übersee-Museum47 múzeumpedagógiai kínálatában szerepel a „Forschen in eigener Sache”48

(FIES) című interkulturális program, amelynek koncepciójáért és kivitelezéséért a múzeumot 2011-
ben díjjal jutalmazták.49 A FIES célcsoportját a 14-20 éves korosztály ifjúsági közösségei és iskolai
osztályai alkotják, 10-20 fős csoportban van lehetőség a részvételre.50 Különösen az egész napos
iskolák számára ajánlják a programot, amelyekben a tanulókkal munkaközösségekben vagy szaba-
don választható kurzusokban, esetleg a tantárgyi jellegű oktatásban a projektmunkát szeretnék le-
hetővé tenni.51 A projektórák egy iskolai félévben összesen 30 órát vesznek igénybe. A projekt
összeköti a múzeumi alaptevékenységek megismertetését a művészi terepkutatás módszerének
elsajátításával. A kiállításokból kiindulva a résztvevők egyéni témát választanak, ezzel kapcsolatos
kutatást végeznek saját környezetükben, eredményeiket pedig a művészet eszközeivel dolgozzák
fel és egy nyilvános rendezvényen mutatják be színházi előadásként, weboldalként, filmen stb. A
munkákat szakmai zsűri értékeli és díjazza. A kutatás önálló munka, az alkotást különböző ágak
művészei támogatják, a teljes projektet pedig egy múzeumpedagógus irányítja. A kutatás során az
iskolás osztályok, ifjúsági csoportok feladata, hogy saját életkörnyezetükben tárják fel a saját vagy
az idegen kultúrákat, illetve azok nyomait. A „Nyomokat keresni – identitást találni” téma feldolgo-
zása lehetővé teszi a menekült, illetve bevándorló hátterű vagy épp annak híján lévő fiatalok szá-
mára, hogy magukat és hozzátartozóikat saját kultúrájuk szakértőiként vonják be, és egyidejűleg
bővíthessék más kultúrákkal kapcsolatos tudásukat. A program tehát arra ösztönzi a résztvevőket,
hogy aktívan ismerjék meg származásukat és környezetüket.
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A Muséum de Toulouse52 részvételi tudományon alapuló programot hirdet honlapján.53 Az „Observa-
toire des papillons” program a pillangók tanulmányozására invitálja az érdeklődőket, hogy saját
kertjükben figyeljék meg vizsgálják a lepkéket. Így igazi monitoring hálózat jön létre, amely segíti a
biológusokat, hogy minél több adatot nyerjenek többek között annak kiderítésére, hogy milyen kö-
vetkezményei vannak az éghajlatváltozásnak. A program tehát mindenki számára lehetővé teszi,
hogy részt vegyen egy tudományos kalandban. Az önkéntes amatőröket helyszíni kutatási tevé-
kenységekbe vonják be a megfigyelésektől a mérésen és számláláson át a mintavételig. Az adatok
továbbítása a kutatóknak pedig nem csupán a tudomány fejlődéséhez járul hozzá, hanem a termé-
szet helyreállításához, megőrzéséhez és védelméhez is.
Ausztráliában számos Aboriginal és szigetlakó közösség a tengerpartra vetett hulladékot művé-
szeti alkotások alapanyagaként hasznosítja, amellyel felkeltik a figyelmet e szörnyű kérdésre, és
tükrözik közösségüknek a tengeri környezet védelmében való küzdelmét. Ezt a munkát ösztönözte
és dokumentálta az Australian Museum.54

A műanyag hulladék a tengerbe jutva várhatóan több száz, de talán több ezer évig is sodródhat,
mivel az áramlatok összekapcsolják az óceánokat, így a hulladék a vízzel együtt akadály nélkül uta-
zik. Szinte elpusztíthatatlan a tengeri környezetben. A tengeren elhagyott, elveszett hálók vagy ha-
lászhálók, azaz a „szellemhálók”, óriási veszélyt jelentenek a tengeri élővilágra. A halakat és a
teknősöket, a delfineket, sőt akár a cápákat is gyakran találják a háló csapdájába gabalyodva.
Észak-Ausztrália partmenti vidékei is szellemhálós övezetnek számítanak. A tenger és a föld szent
a helyi őslakos közösségek számára, ezért a szellemháló begyűjtésében vezető szerepet töltenek
be. Az utóbbi években a művészek is részt vettek, és kísérleteztek azzal, hogyan hasznosítsák a
hálót hasznos és gyönyörű tárgyak készítéséhez, amellyel két jelentős céljuk van: egyrészt értékké
formálják a hulladékhálót, így ösztönözve begyűjtésüket, másrészt művészetük révén nyilvánossá-
got adjanak ennek a környezetvédelmi kérdésnek.
Erub, más néven Darnley-sziget, Cape York egyik vulkáni szigete a Torres-szorosban. Itt él Ausztrá-
lia egyik legtávolabbi közössége, mintegy 400 fős népességgel. Az Erub Erwer Meta55 művészeti
központ feladata, hogy a helyi lakosokból álló alkotóközösség megőrizze és újjáélessze kultúráját.
A művészeket inspirálja a föld, a tenger és a család kapcsolata, valamint a hagyományos és kor-
társ történetek. A művészeti központban 2009 óta használják a szellemhálót művészeti alapanyag-
ként. Az alkotók sokszor közösen, patchwork-jellegű módszerrel dolgoznak, mindegyikük egy
panelt készít, amelyeket a végén összeillesztenek. A különleges színű és anyagú hálók a legkedvel-
tebbek a művészek körében. A szellemháló a szobroktól a táskákon át a nyakláncokig számos for-
mában megtalálható a művészeti központban.
Az Australian Museum együttműködése az Erub Erwer Meta-val 2012-ben kezdődött, amikor egy
szellemhálóból készült ún. tengeri takarót megvásárolt egy őslakos művészeti vásáron. A múzeum
számára azért volt különösen érdekes a program, mert a művészeti központban mérgező szemét-
ből hoznak létre izgalmas, új művészeti formákat. Gyűjteménye gyarapításához az Australian Mu-
seum 2013-ban felkérte az Erub Erwer Meta-t új műalkotás elkészítésére. A készítés folyamatát a
múzeum szakemberei dokumentálták, hogy a megalkotást és a kulturális, történeti hátteret minél
jobban megismerhessék, mindezt a múzeum blogján több bejegyzésben is népszerűsítették.56

Először a közösség két tagja látogatott el a múzeumba, ahol megnézték a Torres-szorosból szár-
mazó gyűjteményt, többek között azt a takarót is, amelynek elkészítésében mindketten részt vet-
tek. Segítettek néhány, az 1920-as években a szigetükön készült fotó helyszíneinek
azonosításában. További 50 fényképet vittek el a múzeumi szakemberek a közösségbe, amelyet
nagy érdeklődés fogadott: a helyiek meg tudták határozni, melyik faluban készült a felvétel, sőt, 
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néhány személyt is sikerült megnevezniük a képekről. Még mielőtt a kurátorok megérkeztek, a mű-
vészek ötleteltek néhány történeten, amit az új alkotás bemutathatna. Végül Dauma és a Garom
történetében egyeztek meg, amelyet közösen elkészítettek. Az alkotás Garom, a tőkehal és Dauma,
a rák történetét meséli el, akik a Darnley-sziget vizein házasodtak össze. A kurátorok csaknem 4
hétig követték a két szellemháló-szobor elkészítését, amelyeket néhány hónappal később már be is
mutattak az Australian Museumban. 
A szellemhálók művészete egy sikertörténet, mivel a közösségek a szellemhálót használják mű-
veik ingyenes alapanyagaként, amelyből más munka híján meg tudnak élni: eladják egy múzeum-
nak vagy galériának, művük ráadásul olyan történetet mesél el, amely a környezetvédelemre hívja
fel a figyelmet, azaz a művészetet környezetvédelmi aktivizmusra használják.

A Costa Rica-i Museo de Cultura Popular57 1994-ben indított projektjének58 célja az volt, hogy hely-
történeti gyűjteményére építve és a helyi mezőgazdaság, kézművesség hagyományainak megőrzé-
sével és átadásával a helyi közösségek felismerjék, a helyi fejlesztésekben forrásként használják
kulturális örökségük potenciálját. A múzeum megkereste a közösségek azon tagjait, akik még ren-
delkeznek a hagyományos tudással, hogy azt a múzeumban, a közösséggel együtt hasznosítsák. A
múzeumban a közösség a hagyományos Costa Rica-i gasztronómiával, építkezéssel, kézműves-
séggel: maszkok, játékok készítésével és gyógynövénytermesztéssel foglalkozott, hogy a hazai lá-
togatókat és külföldi turistákat minőségi termékekkel és szolgáltatásokkal lássák el. Így
teremtettek újra értéket és fejlesztették a gazdaságot helyi szinten. Ezzel párhuzamosan komplex
termékfejlesztés valósult meg. A termékek meghatározásához és előállításához először felkutat-
ták a hagyományos kreatív ismereteket. A szükséges ismeretekkel és készségekkel rendelkező kö-
zösségi tagok üzleti- és kulturális menedzsmentképzést kaptak, hogy a hagyományos
tevékenységeket integrálni tudják a múzeum kínálatába. Infrastrukturális fejlesztés keretében meg-
teremtették a múzeumban a műszaki, akadálymentes feltételeket, hogy biztosítsák a termelés és
az eladás minőségét. Kialakították az értékesítés és forgalmazás folyamatát mind a múzeumban,
mind pedig azon kívül, megalapozva a termelés fenntarthatóságát és a források megteremtését a
múzeum számára. Kiemelkedő elemnek számított olyan interaktív műhelyek szervezése, amelyek
során a látogatók megtanulták a hagyományos ismereteket és technikákat, s így a szellemi és kul-
turális örökségről személyes tapasztalatot szerezhettek. A program innovációt jelent abban a te-
kintetben, hogy a múzeum úgy jelenik meg a kulturális turisztikai kínálatban, hogy a
szolgáltatásokat a közösség működteti.
Az elmúlt években számos, több éves komplex múzeumi program is zajlott, amelyekből következ-
zen három európai példa.
A Deutscher Museumsbund59 irányításával, 2012–2014 között zajlott az Alle Welt: im Museum
című projekt,60 amely 14 együttműködési program megvalósítását támogatta múzeumok és mene-
kültek önszerveződő egyesületei között. A projekt célul tűzte ki, hogy mintaprojektekben szimu-
lálja, milyen módon tud a két, eltérő típusú szervezet a múzeumok oktatási és ismeretátadási
tevékenysége által együttműködni. A Museumsbund hitvallása, hogy más egyesületekhez, szerve-
zetekhez és kezdeményezésekhez hasonlóan a menekültek önszerveződő egyesületeinek ugyan-
olyan joguk van a kulturális részvételhez, mint más közösségeknek, ráadásul együttműködő
partnerként rendelkezésre bocsátják kompetenciáikat és bővíthetik a múzeumban a perspektívá-
kat, nézőpontokat. Ezek az egyesületek sokfélék lehetnek, amelyek teljesen eltérő célokkal, felada-
tokkal, szervezeti formával és hatókörrel rendelkeznek. Struktúrájukban olyannyira heterogének,
amennyire azok az emberek is, akiket bevonnak, és akik ennek következtében teljesen eltérőt 
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tudtak és voltak képesek a múzeumi munkába hozni. Másrészt fontos volt tisztázni azt, hogy a me-
nekültek önszerveződő egyesületei csak egy halmazt jelentenek abban a múzeumi feladatrend-
szerben, amely a társadalom migráció általi sokszínűségét érinti. A projektekben számos esetben
alakult ki olyan tartós kapcsolat, amely az együttműködés folytatásához és fokozásához adott lö-
kést. Az egyes részprojektek célcsoportja függött többek között a résztvevő múzeumtól, annak
gyűjteményétől, a szervezet célkitűzéseitől és tagkörétől, valamint a helyszín adottságaitól is.
Azzal a kérdéskörrel intenzívebben foglalkozott mindegyik résztvevő szervezet, hogy milyen mély-
ségben érintsék a projektek a migrációt, azaz válasszanak egy menekültspecifikus témát, vagy in-
kább egy teljesen nyitott jellegűt? A projekt fontos eredménye, hogy a résztvevőkre a legeltérőbb
tulajdonságokkal és tapasztalatokkal rendelkező emberként tekintettek, elismerték egyediségüket
és összetettségüket, csökkentve a klisék és sztereotípiák kialakulásának lehetőségét.

A londoni Paul Hamlyn Alapítvány 2012 januárja és 2015 decembere között megvalósult „Our Mu-
seum: Communities and Museums as Active Partners”61 című projektjének együttműködő partne-
rei között szerepelt a Belfast Exposed, a Bristol Culture, a Glasgow Museums, a Hackney Museum,
The Lightbox, az Amgueddfa Cymru-National Museum Wales, valamint a Tyne & Wear Archives &
Museums. A program célja azt volt, hogy megalapozza a múzeumok közösségi alapú működtetését
(társadalmiasítását). Előmozdította a múzeumok és galériák fejlesztési és szervezeti változásainak
folyamatát, amelyek elkötelezték magukat a közösségekkel való aktív partnerség mellett, azzal a
törekvéssel, hogy tapasztalataikat továbbadják a múzeumi szektorban. 
A múzeumi program négy elvárt eredményt fogalmazott meg. A múzeumoknak ismerniük kell helyi
szinten betöltött szerepüket: tájékoztassák hatékonyan közösségeiket és reagáljanak szükséglete-
ikre, értékeikre, továbbá a helyi igények kielégítésére irányuló partnerségekkel és kezdeményezé-
sekkel legyenek jelen a helyi közösségek és partnerek tudatában. A közösségek álljanak a
múzeumok minden értékének, stratégiájának, struktúrájának és munkájának a középpontjában: ak-
tívan és rendszeresen vegyenek részt a múzeum munkájával kapcsolatos párbeszédben és dön-
téshozatalban. A múzeumok játsszanak hatékony szerepet az egyén közösségi készségeinek,
képességeinek és kreativitásának fejlesztésében: segítsék az embereket, hogy részt vegyenek a
közösségekben, hallassák hangjukat, munkalehetőségeket vagy önkéntességi lehetőségeket ke-
ressenek az örökségi szektorban és másutt. A múzeumok különböző együttműködéseikkel segít-
sék elő a folyamatos gondolkodást, a párbeszédet és a nyitottságot a kihívásokra, az alternatív
értékekre és munkamódszerekre. 
A program azt a meggyőződést tükrözi, hogy a múzeumoknak együtt kell működniük a közössé-
gekkel. Ehhez szervezeti szintű megközelítésre van szükség, amely sok változást jelent a múzeumi
szolgáltatások teljes területén. A kezdeti kutatás arra a következtetésre jutott, hogy az Egyesült Ki-
rályságban számos múzeum jelenleg rövid távú közösségi projektet valósít meg, amely nem ered-
ményez valódi részvételt. A projekt részeként számos múzeum kísérletezett a mélyebb
partnerséggel és különböző szervezeti változásokkal. A múzeumok szervezeti változásaikon ke-
resztül támogatták a közösségi szerepvállalást és részvételt, a bevonást helyezték munkájuk kö-
zéppontjába, ösztönözve a kísérletezést és a gondolkodást. A kezdeményezés eredményei számos
jelentésben és tanulmányban is megjelentek, amelyek öt téma mentén készültek: irányítás és veze-
tés; a személyzet szakmai fejlődése; együttműködés közösségi partnerekkel; tanulás és értékelés;
valamint struktúrák.

2015 óta tart a British Museum62 „Object Journeys”63 című programja, amely lehetőséget biztosít a
közösségeknek, hogy a British Museum, és további három múzeum gyűjteményeit behatóan 
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megismerjék és szorosan együttműködjenek a múzeumi szakemberekkel. Támogatja mind a meg-
lévő, mind az új együttműködéseket, így új és változatos nézőpontokat vezethet be a múzeumba. A
program célja, hogy a gyűjtemény feldolgozásával a közösség a gyakorlatban ismerje meg a múze-
umi alaptevékenységeket: a kutatást, a prezentációt és az interpretációt. Ennek során a közösség
intézményi támogatással kiállítást készít a múzeumban, programokat szervez, digitális tartalmat
állít össze, továbbá új információkat és ismereteket szerez és ad át az adott gyűjteményről. 

Az „Object Journeys” projektben évente egy nagyobb múzeum is részt vesz az Egyesült Királyság-
ból, és helyi közösségeiket bevonva saját programelemet valósít meg. Ehhez a British Museum tár-
gyakat kölcsönöz gyűjteményéből, hogy azokat a helyi közösség a partnermúzeum helyszínén
tudja értelmezni és bemutatni. Az eltérő helyszín lehetővé teszi annak feltérképezését is, hogy a
különböző múzeumi kontextusokban milyen új bevonási és részvételi módszerek alakíthatók ki. 
A partnermúzeumok tevékenységei a projekt kutatási tevékenységéhez is hozzájárulnak. Ebben a
gyűjtemény feltárásának és a közösség által megvalósított prezentáció kollaboratív megközelítésé-
nek hatását vizsgálják. A hatásvizsgálat kiterjed a programban érintett múzeumokra, a közösségi
partnerekre és a látogatókra. A British Museum célja, hogy tanuljon a közös alkotásban és a rész-
vétel gyakorlati alkalmazásának kritikus elemzésében jelentős tapasztalattal rendelkező partner
múzeumoktól és ágazati társaitól. A program számos kulcsfontosságú kutatási kérdést vet fel: Ho-
gyan befolyásolhatják a részvételen alapuló és a közösség által irányított együttműködési gyakorla-
tok a nagy múzeumokban a gyűjtemény kutatását, prezentációját és interpretációját? Melyek a
legsikeresebb közösség által irányított megjelenítések a résztvevők és a nagy múzeumok látogatói
számára? Figyelembe véve gyűjteménye nagyságát, valamint potenciális közönségének sokszínű-
ségét, milyen közösségi partnerekkel kellene a nemzeti múzeumoknak, mint például a British Mu-
seum együttműködniük? Ha a múzeumok növelni szeretnék jelentőségüket a közösségeknél,
hogyan alakítsák gyűjteményi és kiállítási stratégiájukat? Állandó kiállítások fejlesztése során mely
érdekelt féllel, milyen módon kell a múzeumoknak kommunikálniuk?
Az első partnerségi program a Manchester Museummal64 együttműködve valósul meg.65 A Man-
chester Museum a Communities on Solid Ground elnevezésű, ázsiai származású tagokat számláló
közösségi szervezet egyik többgenerációs női csoportjával működik együtt. A múzeumi program-
mal párhuzamosan a közösségi szervezet egy önálló projektet is megvalósít,66 amelynek célja a
dél-ázsiai nők hagyományos tevékenységeinek és múltjának feltárása, megújítása és megtartása,
ezen belül is kiemelkedő szerepet kap a kézi hímzés és varrás. A két projekt témáit összehangol-
ták, mivel lehetőséget adnak a csoporton belüli, generációk közötti tanulásra, a tágabb közösség
pedig megismerheti a dél-ázsiai hagyományokat.
A csoporttagok mindkét múzeumban a dél-ázsiai gyűjteményeket fedezték fel, kiemelten a pakisz-
táni textileket és ékszereket. A British Museum restaurátoraival, kurátoraival és asszisztenseivel
közösen a csoport a múzeum gyűjteményi raktárában vizsgálta meg és tanulmányozta a műtárgya-
kat. Ezt követően közösen vitatták meg, mely tárgyakat kölcsönözze ki a Manchester Museum. Kie-
melt figyelem fordult a kifinomult részletességgel és bonyolult varrással elkészített, valamint a
komplex technikát igénylő textilekre. Megvitatták, hogy milyen folyamat és készségek szüksége-
sek létrehozásukhoz, és hogy akár ők, akár az utazáson részt nem vevő idősebb csoporttagok ké-
pesek-e ugyanezt reprodukálni. A történelmi ruhák mintáit és színeit még ma is használják a mai
dél-ázsiai divatban, bár a gyártási technika nem feltétlenül egyezik, mivel a legtöbbet a kézimunka
helyett már géppel varrják és nyomattal díszítik. A tárgyak tehát arra is ösztönözték a csoportot,
hogy feltárják, milyen módon változott és maradt meg a stílus, divat és kultúra az évek során, és
hogy milyen mértékű változásokat észleltek saját, egyesült királyságbeli életükben összehasonlítva
szüleik és nagyszüleik Pakisztánban töltött életével.
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A közösség a British Museum gyűjteményéből három pakisztáni textíliát választott ki a Manches-
ter Museum gyűjteményéből származó tárgyakkal együtt, a 2017 elején megvalósuló bemutatásra.
A gyűjteménylátogatás alkotásra is ihlette a csoporttagokat, ezeket a darabokat a műtárgyakkal
együtt állították ki. A csoport a továbbiakban együttműködik a Manchester Museum munkatársai-
val, hogy közösen interpretálják a kiállítást és együtt dolgozzanak ki egy kapcsolódó múzeumi ren-
dezvénysorozatot.
A projekt résztvevői kisfilmekben is elmondják, milyen tapasztalatokat szereztek a múzeumi gyűj-
teménnyel való munkában és az ezzel összefüggő saját tárgyak készítésében.67

A program eredménye a közösségek számára, hogy lehetőségük nyílik a gyűjtemények egyes ré-
szeinek megismerésére, új és innovatív módon való értelmezésére. A múzeumok viszont a külön-
böző közösségekben élő egyének tapasztalatait és ismereteit hasznosíthatják. A projekt tehát
közös tanulást és felfedezést jelent, mivel a közösségek és a projektben részt vevő múzeumok
megosztják egymással ismereteiket és tapasztalataikat.

Összefoglalás

A bemutatott példák jól tükrözik, hogy a múzeumok nem csupán együttműködnek a
tág értelemben vett közösségekkel, de munkájukba, alapvető tevékenységeikbe is egyre mélyeb-
ben vonják be őket. Számos múzeum már nem csupán tevékenységében elkötelezett a társadalom
és a közösségek iránt, de nyilvánosan hirdeti is társadalmi felelősségvállalással kapcsolatos filo-
zófiáját. 

Ilyen többek között a Museu Marítim de Barcelona,68 amely honlapján fejezi ki, hogy tevékenysége-
ibe és működésébe integrálja azokat a jó gyakorlatokat, amelyek átlátható és társadalmilag felelős
intézménnyé teszik.69 A múzeum válaszol a társadalom igényeire, mivel a kultúra és az örökség
megőrzésével és közvetítésével arra törekszik, hogy integrálódjon a helyi közösségekbe. Ez a rész-
vételi szemlélet és együttműködés kohéziót és békés együttélést teremt, és minden polgár szá-
mára megkülönböztetés nélküli, valós hozzáférést biztosít. A társadalmi felelősségvállalás nem
csupán a múzeum alaptevékenységeiben jelenik meg, hanem a hasonló küldetésű szervezetekkel
való együttműködésekben is, amelyek Barcelona kulturális és társadalmi életének részét képezik. 
A múzeum öt értékrendi témában fogalmazta meg társadalmi felelősségvállalási nyilatkozatát. A
közelség múzeuma kapcsán az intézmény közvetlen környezetében vállal kötelezettségeket, Bar-
celona legrégebbi városrészében. A lakosságot szegényebb rétegek alkotják, jellemzőek a társa-
dalmi feszültségek és konfliktusok, ezért tartja fontosnak a múzeum, hogy hozzájáruljon a
társadalmi kohézió és az együttélés javításához. A városhoz kötődve a múzeum kapcsolódik Bar-
celona városi életéhez, hagyományos eseményeihez és ünnepi rendezvényeihez, ezért együttműkö-
dik a barcelonai kulturális és társadalmi élet szereplőivel. A hozzáférhető múzeum értékrenddel
kapcsolatban azt fogalmazza meg, hogy igaz, a hozzáférés a kultúrához alapvető emberi jog, a va-
lóságban viszont nem lehet minden csoportot vagy egyént homogén módon kezelni. Ezért alkal-
mazkodik a fogyatékkal élők igényeihez, és biztosítja a hozzáférést mindenki számára. Szociális és
szolidáris múzeum témában a múzeum egyértelművé kívánja tenni a társadalom iránti elkötelezett-
ségét, különösen a komolyabb problémák és konfliktusok megoldásában. Ennek biztosítására aktí-
van együttműködik olyan közintézményekkel és szervezetekkel, amelyekkel közösen érhet el
eredményeket. 
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Hasonló példaként említhető az ecuadori Museo del Carmen Alto,70 amely honlapján a küldetésnyi-
latkozatában megfogalmazott társadalmi szerepvállalása mellett a közösségekkel kapcsolatos el-
képzeléseit egy csaknem közösségi szerepvállalási nyilatkozatnak számító leírásban teszi közzé. A
kiállítások és az állandó művészeti és kulturális programok témáival a múzeum ösztönözni kívánja
a párbeszédet, a gondolkodást, valamint az kultúrák és generációk közötti vitát. Hozzá szeretne já-
rulni a közösségek fejlődéséhez, és elősegíteni közvetlen környezete kulturális örökségének elis-
merését és átértékelését. A látogatók aktív részvétele, tudása és tapasztalata a történelem és az
örökség megfogalmazásának alapvető eleme. Az innovatív, részvételen alapuló és együttműködő
múzeumi folyamatokat hosszú távon kívánja biztosítani a közösségek és a nyilvánosság számára.
A múzeum célja tehát a befogadás és a sokszínűség előmozdítása közösségi részvétellel, ösztö-
nözve olyan kezdeményezéseket, amelyek fellendítik a környéket. A közösségi közvetítés a lakos-
ságot a társadalmi folyamatok főszereplőjeként kezeli, amely javaslatokat generál és tükrözi
polgári szerepét és kulturális jogait. Ez alapján a múzeum a részvételi és befogadó programok
megvalósításával a nyilvános vita helyszíne, amely eltérő társadalmi csoportokkal állandó együtt-
működést hoz létre. A közösség munkájának részeként a múzeumban találkozóhely jött létre a
helyi fiatalok számára, akik a művészet, a mezőgazdaság, az örökség, valamint az általuk javasolt
és igényelt témájú programokon nap mint nap részt vesznek, hogy mindennapi életükben a későb-
biekben is képesek legyenek fejleszteni készségeiket és képességeiket.

Az ismertetett múzeumi jó gyakorlatok módosítás nélkül, némi módosítással, kreativitással, de
mindenekelőtt az új szemlélettel könnyen adaptálhatók a hazai múzeumi gyakorlatba. A megvaló-
sított programok mintái mellett a közösségek bevonásához számos gyakorlati útmutató is segítsé-
get nyújthat. Az American Alliance of Museums71 eszköztárával72 segíti a múzeumokat a
múzeumi-közösségi párbeszéd sikeres megvalósításában. Hasznos ötleteket, tippeket és mintado-
kumentumokat tartalmaz például a strukturált és kreatív közösségépítő beszélgetések szervezésé-
hez. Miquel Sabaté Navarro és Roser Gort Riera73 a spanyol múzeumokban mutatja fel hiányként,
hogy a fejlesztéseket, tevékenységeket úgy valósítják meg, hogy közben nem veszik figyelembe a
közönség jellemzőit és igényeit. Egy gyakorlati útmutatót állítottak össze, hogy a múzeumok újra-
gondolhassák és megújíthassák kapcsolatukat a közösségekkel és dinamikus, nyitott térré válja-
nak a társadalom számára.

A társadalmi és közösségi szemlélet hazánkban sem újkeletű, elég megemlíteni a 1997. évi CXL.
törvényben74 a muzeális intézmények számára meghatározott feladatokat, miszerint: a társadalom
szolgálatában állnak, nyilvánosak a közösség számára, aktív kapcsolatban vannak a közösségek-
kel és a településsel, továbbá széles körű és egyenlő hozzáférést biztosítanak a kulturális javak-
hoz.
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70 Museo del Carmen Alto. Museo Cividad, Quito, Ecuador
71 Korábban American Association of Museums.
72 AAM Toolkit 2002
73 SABATÉ NAVARRO, Miquel–GORT RIERA, Roser 2012
74 1997. évi CXL. törvény 37/A. § (2)



to make art, and by this, calling attention to en-
vironmental protection, which in addition also
means financial support for the active mem-
bers of the community. The community aided
operation of an institution is also innovative,
with the aim of giving the institution more pro-
minence in the local tourist program offer.
A project of several years including a number
of museums and communities focuses,
among other things, on the methods of colla-
boration of museums and self-organising soci-
eties of refugees. In the same way, community
based operation of museums and promotion
of developmental and procedural changes are
also included. Another project provides an op-
portunity for the communities to learn about
the collections of the museum quite thoro-
ughly and to collaborate with museum profes-
sionals by developing methods of involvement
and collaboration.
The presented examples well reflect that mu-
seums not merely collaborate with communi-
ties in the broad sense, but they are involved
more deeply in the basic activities as well.
There are many museums that are not only
committed to society and communities in their
activities, but they also publicly articulate their
philosophy on social responsibility. The way
best practices are integrated into their activi-
ties and operation is disclosed on their web-
site, which makes them a transparent and
socially responsible institute, or in other cases
their concepts regarding communities are
disclosed in a document that is almost a dec-
laration of community participation. In addition
to accomplished programme examples, practi-
cal guides of involvement of communities are
also covered. 
The social and community approach regarding
Hungarian museum institutions, public libra-
ries and public institutes of culture is descri-
bed in (1997. year CXL) act. Museum
institutions are at the service of the general
public, they are open for communities and they
are actively involved in the life of communities
and that of the settlement, furthermore they
provide comprehensive and equal access to
cultural assets to everyone.

Abstract

Museum and community 
– international examples

There are a variety of approaches to analyse
the relations of museums and communities.
On the museum end primarily the communities
organised around the institution are emphasi-
sed, e.g. circles of museum friends, which tend
to support museum activities in an active way.
In terms of social aspects, it is the museum
that becomes more active to develop and sup-
port communities. The criterion for selecting
the examples was to present the methodology
of new ways of collaboration, involvement and
participation which is innovative and can be
adapted after some modification. Another as-
pect of consideration was the nature of the
community the museum had contacts with,
and also to show best practices of as many
countries as possible.
There are several examples of communities or-
ganised for joint participation in a museum ex-
hibition or programme, or examples of
institutions dealing with disadvantaged or mi-
nority communities, as well as institutions dea-
ling with current societal issues. The active
participation of communities in museum acti-
vities more and more regularly take place in
museums of Glasgow, Cape town, London,
New York and Québec, where certain local
communities participate in museum work
from the concept development of an exhibi-
tion, through design and many cases even to
the realisation of interpretation programmes.
The young generations can try their hand at
“background museum activities” in many insti-
tutions, as well as at creative art activities
when they actively learn about their ancestors
or acquire knowledge about active citizenship.
A significant number of other museums in-
volve communities in scientific research of the
museum (collection, collection of data, proces-
sing) promoting participatory scientific rese-
arch by this. A remarkable museum example is
urging communities to recycle waste materials
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Múzeumi és kulturális 
baráti körök szerepe 
és lehetőségei

A baráti körök megjelenése és intézményeket támogató működése jelentős hagyo-
mányokra tekint vissza. Az egyre több impulzust, az elidegenedés egyre nagyobb kockázatát rejtő
felgyorsult világban és a megélhetésért folytatott küzdelemben a baráti körök szerepe azonban át-
alakul. Ebben a tanulmányban azt vizsgálom, hogyan és milyen elvek szerint rendeződik át a baráti
körök és az intézmények viszonya a 21. század elején.

„A látogatópiramis tudatos építése minden szinten növekedést és így az intézmény számára stabi-
litást, társadalmi beágyazottságot, és ami idehaza is egyre fontosabbá válik: biztosabb anyagi hát-
teret, jelentős költségvetési kiegészítést biztosít a látogatóbarát kiállítási keretek
megvalósításához. Az intézményi szinten egységes gondolkodás, tervezés, stratégiaalkotás és
megvalósítás operatív szinten nagyobb látogatószámot, szélesebb körből való merítést, új látoga-
tórétegeket, ezzel együtt a visszatérő látogatók magasabb számát, és a piramis tetején: magasabb
adakozói kört, több komoly adományozót jelent.”1

Nyugaton ennek az átalakulásnak a gazdasági vetülete jobban érzékelhető: ezek a félig bennfentes
támogatói körök egyre komolyabb mértékben járulnak hozzá az anyaintézmény éves költségveté-
séhez, és ami esetünkben ennél is jelentősebb: egyre nagyobb közönséggel fűznek egyre szoro-
sabb kapcsolatot az intézmény körül, növelve annak társadalmi beágyazottságát. Ezt
számszerűsíthetjük is: több tíz- vagy több százezer, évente rendszeresen visszatérő, esetenként az
intézménnyel együtt gondolkodó, annak céljait alkalmanként is támogatni hajlandó látogatóról be-
szélünk. 

Hazánkban a baráti körök sok esetben az önkéntesség előfutárai (voltak) az egyes intézmények-
ben, és az ilyenfajta felkaroló, kívülről tevőlegesen segítő hozzáállás sokszor még ma is megfigyel-
hető, miközben talán pont ebből adódik, hogy az intézmény és a támogatói kör működési
költségeinek viselése tekintetében nem mindig húzódik éles határ. Sok esetben összemosódnak a
feladatok és a költségek. A társadalmi hatás azonban hasonló a nyugati példákhoz, bár sokkal ki-
sebb mértékű: összemosódnak a közönség körei is. Elmozdulás mindenképpen érzékelhető azon-
ban hazánkban is: megjelentek azok az erős baráti körök, amelyek képesek az intézményt
jelentősebb mértékben, jelentősebb kezdeményezéssel megtámogatni, és ezzel karöltve jelentő-
sebb tömegeket megszólítani. A tanulmány második részében olvasható egy szűk résztvevői körű
elemzés a hazai baráti körökről.

Korszerűen működő baráti körök?

Ahhoz, hogy korszerűen működő baráti körök közül példákat emeljek ki, fontosnak
tartom tisztázni, hogy mit is takar valójában egy baráti kör. 
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1 CSORDÁS Izabella: Múzeumbarátok, törzsközönség, visszatérő látogatók rendszere. 2016 http://magyar-
muzeumok.hu/tema/3704_muzeumbaratok_torzskozonseg_visszatero_latogatok_rendszere [letöltés ideje:
2016.12.23.]



Kulturális intézmény baráti körébe két módon lehet bekerülni: tagdíj vagy támogatási összeg meg-
fizetése által. Bizonyos szervezetek önkéntes szolgálatot végzők számára is felajánlanak baráti kör
tagságot, ugyanakkor ez az angolszász területeken nem jellemző, vagy inkább fordított példát lá-
tunk rá: az önkéntes szolgálatra jelentkezőnek először egy éves tagdíj megfizetésével kell elkötele-
zettségét bizonyítania.

A baráti kör és az önkéntesség között a legjellemzőbb azonosság, hogy mindkét csoportosulás a
szervezet előmozdítása érdekében tevékeny, az előbbi tagjai elsősorban pénzbeli hozzájárulással,
az önkéntesek pedig az idejük, tudásuk, munkaerejük felajánlásával támogatják a szervezetet. Ja-
vaslatokat, kezdeményezéseket mindkettő tehet az intézmény felé, az önkéntesek, mint nem fize-
tett alkalmazottak, általában a szervezet működésébe szorosabban integrálódnak, és ezért erre
nagyobb teret és több lehetőséget kapnak. A baráti körök nagy része független, külső szervezet-
ként inkább kíséri és követi az anyaszervezet tevékenységét. A két csoportosulás szervezése e kü-
lönbözőség okán jelentősen eltér, ahogy motivációs faktoraik is különbözőek lehetnek.

A baráti kör az intézmény égisze alatt, ideális esetben közvetlen irányításával elsősorban az intéz-
mény költségvetése által nem finanszírozott szolgáltatások megvalósítására vagy színvonalemelé-
sére gyűjt adományokat azon az elven alapulva, hogy cserébe a szervezet által egyébként
térítésköteles szolgáltatások hozzáférését e kör számára kedvezőbbé, esetenként ingyenessé
teszi. Ezáltal létrejön egy törzsközönség a szervezet körül, gyakran és hosszú távon jellemzően a
rendszeres találkozás igényével és a tenni akarás szándékával.

A korszerű baráti kör fő jegyeit az alábbiak szerint lehet összegezni:

• az anyaintézmény tevékenységét támogatja, 

• a támogatás jellege minden esetben anyagi módon (is) kifejezhető és
számszerűsíthető,

• önfenntartó, működése gazdálkodási szempontból nem jelent terhet az
anyaintézménynek,

• a támogatásra vonatkozóan nincs előírás vagy kötelezvény, a baráti kör döntésén
alapszik, ugyanakkor szigorúan figyelembe veszi az anyaintézmény igényeit.

Ha a hagyományos és a korszerű baráti körök működésének különbözőségére szeretnénk rápillan-
tani, Slater2 sorait érdemes felidézni, aki a brit nemzeti archívumok vizsgálata során állapította
meg, hogy a kulturális szektorban működő baráti körök a lelkes egyének által működtetett szociális
klub jellegtől a szervezet stratégiai céljainak megvalósítása érdekében újragondolt, professzionáli-
san és integráltan működő baráti körökig terjedő skálán mozognak. A skála utóbbi végpontjában
egyértelműen az intézményvezetés alá legszorosabban tartozó baráti körök találhatóak.

Az idézett tanulmány bevezetésében olvashatjuk, hogy Angliában 2012-ben 40 létező baráti kör
működött archívumok mellett, melyek főleg az elmúlt 50 év során jöttek létre, eltérő okokból: a
szervezet költségvetésének támogatására vagy egy konkrét kézirat megvásárlására. Azonban min-
denképp egy kevéssé hasznosított lehetőségről van szó.
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2 SLATER, Alix in Using Friends Groups to support fundraising, Guidance for archive services. 2012, 4.
http://www.nationalarchives.gov.uk/documents/archives/friends-group-guidance-note.doc.pdf [letöltés
ideje: 2016.12.23.]



Kiemelésre méltó egy kiváló közösségi projektként létrejött, új múzeumi térhez kapcsolódó baráti
kör, a Liverpool Múzeumé. 2013-ban az Európa Tanács az Év Európai Múzeuma Díjat a 2011 júliu-
sában megnyílt Museum of Liverpool számára ítélte oda többek között az alábbiak miatt: „A Mu-
seum of Liverpool az emberi jogokat a múzeumi gyakorlatban kiemelkedő módon mutatja be,
kiválóan bevonja a helyi közösséget, kölcsönös tiszteletet hirdet a társadalom etnikailag és szociá-
lisan eltérő szegmensei között, kortárs vitákon és párbeszédeken keresztül tárgyalja az emberi
jogok kérdését, nyitott és bevonó elv érvényesül a működésének minden szintjén azzal a céllal,
hogy összekösse a különféle kultúrákat.”3

Az új múzeum létrehozásakor a vezetés többek között az alábbi célokat fogal-
mazta meg – mélységes összhangban a 21. századi múzeumi trendekkel:

• „tudtuk, hogy konzultálnunk és bevonnunk kell, magas részvétellel, sok
párbeszéddel, véleménnyel és vitával, szükségünk volt a hangokra és az
identitásokra,

• tudtuk, hogy sok partnerségre lesz szükségünk – a múzeumnak széleskörű
kapcsolódásokra volt szüksége a városon belül és kívül,

• azt akartuk, hogy a múzeum aktív legyen, ne passzív,

• meg akartuk változtatni, ahogy a látogatók a városról és magukról gondolkodnak,

• egy emocionális múzeumot akartunk létrehozni.”

A fenti célokkal összhangban igen széleskörű lehetőségek vannak arra nézve is, hogy a Liverpool
Múzeum működését támogassuk. A következő lehetőségek a múzeum 2011-es nyitásakor már el-
érhetőek voltak, és egy egységesen, részletesen átgondolt modell részeként a következő támoga-
tási módok választhatók: egyszeri támogatás nyújtása baráti kör tagként, a helyszínek támogatása,
céges együttműködési keretek, adományozás, örökség hátrahagyása, az amerikai baráti körön ke-
resztül, illetve önkéntesként. Figyelemreméltó, hogy artikulált lehetőséget biztosítanak a támoga-
tási időszak megválasztására: a baráti körhöz 17-100 font közötti tagdíjjal lehet csatlakozni egy
évre, illetve 200 és 500 font közötti konstrukciók szerint egy életre.4

Bevételek és támogatási formák

A baráti körök többféle módon termelhetnek bevételt működésük során. Az alábbi
felsorolás a legjellemzőbbtől halad a legkevésbé jellemzőig:

• tagsági díjak, éves tagdíjjellegű adományok

• egyösszegű, célzott adományok,

• programbevételek,
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3 http://presentations.thebestinheritage.com/2014/Liverpool%20Museum [letöltés ideje: 2016.12.23.]
4 http://www.liverpoolmuseums.org.uk/development/membership/index.aspx [letöltés ideje: 2016.12.23.]



• kiadványok érékesítése, 

• (mű)tárgyadományozás,

• hagyatékok,

• befektetések bevételei (kamat).

Az anyaszervezetnek több okból fűződhet érdeke a baráti kör létrehozásához és működtetéséhez.
Az alábbi táblázat összegzi a baráti kör működéséből adódó nem materiális és materiális haszno-
kat.

Külföldi példák

A taglétszám és a bevétel tekintetében jelentős külföldi, elsősorban, angolszász te-
rületeken működő kulturális baráti körök hatékonysága a Liverpool Múzeum tudatos stratégiaalko-
tását idézi. A kiemelkedő működés titkát a következőkben lehet megragadni:6
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A Baráti Kör működésének pénzben nem, vagy
csak közvetve kifejezhető hasznai

- hozzáférés a civil szektor számára
elérhető forrásokhoz (pályázati
lehetőség stb.)

- az anyaszervezet számára extra, saját
költségvetésében nem kimutatható
bevételi forrás

- a baráti kör által kialakított közönség
stabilan, gyakran megszólítható, az
ügyfélelérés költsége csökken

- kialakítható a visszatérő látogatói kör, a
látogatópiramis és termékpiramis bővül

- a baráti kör tagjai lojalitás alapon
rövidebb-hosszabb időre elköteleződnek
a szervezet mellett, azaz az ügyfélkör
bővül, stabilizálódik

A Baráti Kör működésének pénzben kifejezhető,
közvetlen hasznai

- a jelzett bevételi forrásokból adódó
többletbevétel a szervezet számára – a
támogatás beérkezésétől függően
szabadon vagy célzottan
felhasználható,

- rendszeres, legstabilabb bevételi forrás5 

- tárgyi állománybővítés

- (mű)tárgyrestaurálás

- bizonyos látogatói körök számára
ingyenes belépés vagy ingyenes
szolgáltatások nyújtása

5 ANDERSON, Elisabeth és de MILLE Andrew: Fundraising for Museums. 2006. április, Association of Inde-
pendent Museums, Aim Focus Papers. 6. 

6 CSORDÁS Izabella: Múzeumbarátok, törzsközönség, visszatérő látogatók rendszere. 2016. december 3.
http://magyarmuzeumok.hu/tema/3704_muzeumbaratok_torzskozonseg_visszatero_latogatok_rendszere.
[letöltés ideje: 2016.12.23.]



1 Tudatos, egységes intézményvezetés, amely pontosan a helyén és a benne rejlő
potenciáloknak megfelelően kezeli, súlyozza és rendezi egymás mellé a működés
különféle szegmenseit, köztük a baráti kört – annak irányt adva, célokat deklarálva
működéséhez.

2 Az intézményi stratégia része a baráti kör, napi, operatív szinten,
kommunikációs/marketing szinten, programszervezés szintjén, illetve a bevételi
források tekintetében, azaz a baráti kör szorosan együttműködik az anyaszervezet
vezetésével.

3 Az anyaintézmény felvállalt anyagi rászorultsága, hiánya esetén a baráti kör a fent
említett kommunikációs összeforrottság okán igazán hatékonyan tud
közreműködni a hiányzó bevételek megteremtésében.

4 Nemcsak a szervezeti stratégia szintjén, hanem az adatbázisok, adatkezelés
szintjén is integrált baráti kör hatékonyan képes a tagjait megszólítani, újból
látogatásra, adományozásra invitálni, elemzett fogyasztói szokásaik alapján.

5 Egyre hangsúlyosabb, a szervezetek részéről egyre inkább felvállalt cél, hogy a
tranzakcionális gondolkodásból kimozdítsa tagjait, egészen a filantropikus,
önzetlen adományozás irányába.

Ezek a működésmódok még nem, vagy csak részlegesen jelennek meg a hazai baráti körök műkö-
désében. A következőkben nézzünk rá néhány jó hazai példára, és egyfajta tendenciára.

Hazai példák

2016 decemberében egy szűk felmérés keretében a szakmai kulturális körökben is-
mert, több fórumon idézett baráti körök szűk csoportját szólítottam meg egy kérdőívvel az össze-
vethetőség kedvéért. A felmérésben összesen hat szervezet baráti köre vett részt: négy múzeumi
(Blaskovich Múzeum Baráti Köre, Budapesti Történeti Múzeum Baráti Köre, Ludwig Múzeum Baráti
Köre, Szépművészeti Múzeum – Magyar Nemzeti Galéria Baráti Köre) és két zenei szervezet baráti
köre (Liszt Ferenc Zeneakadémia Baráti Köre, Nemzeti Filharmonikus Zenekar, Énekkar és Kottatár
Baráti Köre). Mivel a közreadott adatok idézéséhez nem járult hozzá minden kitöltő, az alábbiakban
a hat szervezet vonatkozásában megfigyelhető jellegzetességeket emelem ki.

A baráti körök szervezeti keretei

A válaszolók kétharmada egyesületi formában működik, és az elnökség tagjai kö-
zött szerepel az anyaszervezet felső vezetésének egyik tagja. Megjelenik emellett a nonprofit kft.,
valamint a külföldön, a múzeumok szervezeti, nonprofit céggé való átalakulásának, mint tendenciá-
nak egyre jellemzőbb velejárója: az anyaszervezet osztályaként, annak pénzügyi keretei között jön
létre, vagy az átstrukturálódás során kerül ide a baráti kör. Visszautalva a korábban idézett gondo-
latra: minél közelebb van a baráti kör szervezetileg az anyaszervezet vezetéséhez, annál hatéko-
nyabban képes célját elérni.
A megkérdezettek esetében jellemzően egy teljes- vagy részmunkaidős kolléga feladatköre a baráti
kör menedzselése.
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A Baráti Körök bevételei

Érdekes megoszlás látszik a bevételek felhasználásának eldöntéséről, felerészt az
elnökség, felerészt közvetlenül az anyaszervezet dönt a befolyt bevételek felhasználásáról annak
ellenére, hogy a támogatási összegek nagyrészt más bankszámlára folynak be. Az utóbbi esetben
pedig az is jellemző, hogy a baráti kör támogatásgyűjtési programja már eleve összhangban volt az
anyaszervezet igényeivel. Ez azt a működési elvet erősíti örvendetes módon, hogy a baráti kör
akkor tud valóban segíteni az anyaintézménynek, ha úgy költi el a befolyt összeget, ahogy az anya-
intézmény kívánja. 

A válaszokban megadott felhasználási módok között szerepelt a múzeumi programok, a rendezvé-
nyek, a kiállítások megvalósítása, a gyűjtemények népszerűsítése, a kiadványok kiadása, műtárgy-
vásárlás és -restaurálás, az intézmény általános szakmai munkájának és működési költségeinek
finanszírozása, beruházások és tehetséggondozó programok megvalósítása.

A 2016-os évre vonatkozóan a válaszadók fele nyilatkozott úgy, hogy önfenntartó a szervezet (a ba-
ráti kör), és saját működési költségeinek fedezésén túl még nem tud jelentős bevételt kitermelni,
ketten jelezték, hogy az önfenntartáson túl az anyaszervezet céljait is tudták jelentős mértékben tá-
mogatni, míg egy szervezet alapvetően az anyaszervezet erőforrásait használja a baráti kör mű-
ködtetéséhez.

A megkérdezettek átlagosan 220 taggal rendelkeznek, és 2016 során az éves tagbevétel átlagosan
1,1 millió Ft volt, miközben a szervezeteknek nem csupán tagsági bevételekből származik bevétele,
hanem egyszeri adományokból, programok szervezéséből, a felajánlott adó 1%-ából is.

Tagság

A megkérdezettek körében a tagok kifejezetten magas arányban, 85%-ban újítják
meg évről évre tagságukat, azaz lojalitás alapú körök alakultak ki. A megújítások okát kutatva jel-
lemzően arról nyilatkoztak a kitöltő koordinátorok, hogy a tagok elsődleges szándéka a szervezet
működésének támogatása, a szervezet iránti elköteleződés, ugyanakkor jelentősnek bizonyul a ba-
ráti kör által szervezett programok vonzereje és a közösséghez tartozás is.

A tagság számára legfontosabb kedvezménynek az ingyenes belépési vagy programokon való
részvételi lehetőség bizonyul, ami ugyanakkor részben ellentmond az előzőeknek, hiszen ezek sze-
rint hazánkban, nem meglepő módon, jelentős (de semmiképp sem alacsonyabb az angliai példá-
hoz képest) a tranzakcionális alapú csatlakozási motiváció. Itthon is érdemes volna egy
nagyszabású kutatást végezni közvetlenül az érintett körben, ahogy tette ezt a több mint 900.000
tagot számláló English Heritage: “a tagok 79%-a ár-érték megfontolásból csatlakozik, azaz a kínált
kedvezménycsomag vonzó számára, ugyanakkor a tagság fele a támogatás szándékát (is) megje-
lölte fő motivációjaként az adakozásra.”7
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7 CSORDÁS Izabella: Múzeumbarátok, törzsközönség, visszatérő látogatók rendszere. 2016. december 3.
http://magyarmuzeumok.hu/tema/3704_muzeumbaratok_torzskozonseg_visszatero_latogatok_rendszere
[letöltés ideje: 2016.12.23.]



Tagsági kategóriák

A megkérdezett baráti körök közül többen fogadnak céges támogatásokat is, a té-
mából adódóan ezek elhagyása nélkül a magánszemélyektől kapott éves támogatási összegek
1.200 Ft és 1.000.000 Ft között változnak, jellemzően a 10-15 ezer Ft közötti tartományban mo-
zogva.

Kedvezmények

A baráti kör tagoknak nyújtott kedvezmények köre széles, az alábbiakban egy lis-
tába rendezem a jelen kutatás során fellelt hazai elemeket:

• ingyenes vagy kedvezményes belépőjegy váltási lehetőség,

• ingyenes vagy kedvezményes programrészvételi lehetőség (nagyon változatos
programokkal: próbalátogatás, tárlatvezetés, betekintés a színfalak mögé,
filmvetítés, utazás, látogatás partnerintézményben),

• kedvezményes vásárlási lehetőség (saját kiadású kiadványok, saját üzemeltetésű
shop, kávézó esetében),

• meghívó a megnyitókra.

Konklúzióként elmondható, hogy a baráti körök létrehozása, tudatos és átgondolt működtetése je-
lentős segítséget jelenthet a szervezet céljainak elérésében – nem pusztán anyagi szempontból,
hanem a közönséggel való kapcsolat egyre szorosabbá fűzésében is.
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Abstract

Role and opportunities of circles of museum
friends and other cultural circles

Friends of Museums and other cultural institu-
tions has a long-established tradition. In the
accelerated world of the 21st century, receiving
more and more impulses people face an ever
increasing risk of alienation, and in the strug-
gle for subsistence the role of Circles of Mu-
seum Friends is in transition.
A Circle of Friends collects funds under its
own auspices – ideally under its direct man-
agement – mainly with the aim of realizing or
improving services not supported by the
budget of the institute. These services nor-
mally requiring a fee are provided at a reduced
price or in certain cases free to the members
of the Circle. Thereby, a core audience
emerges around the institution that demands
regular meetings at programmes and has the
intention to do something.
These days, these semi insider support groups
in Western-Europe significantly contribute to
the annual budget of their institution, and what
is even more important, closer and closer links
are formed with an ever growing audience, in-
creasing the social embeddedness of the par-
ent-institution. In many cases, the Circle of
Friends was the forerunner of volunteering
with a similar social effect to that of the West-
ern examples: some strong Circles emerged
which are capable of supporting the institution
significantly and reaching large audiences.
Establishing and running Circles of Friends in a
well-thought-out and deliberate way may mean
significant assistance for museums and other
cultural institutions to achieve their targets –
not merely in terms of finance, but also in
forming closer relationship with their audi-
ence.
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Tájházak és közösségeik

Tájházak, emlékházak a múló időben

A magyarországi tájházak megszületésére kezdetben sokkal kevésbé helyi, mint
inkább felülről érkező akarat, vagy inkább kezdeményezés hatott. Közismert tény, hogy első
irodalmi emlékházunk, amely az épület és a tárgyak speciális története miatt egyúttal tájház is,
Kiskőrösön Petőfi Sándor szülőháza. A kultusz – Jókai Mór hathatós szerepvállalása révén is – és
nem az egykori szülőház népi építészeti kuriozitása állt a megmentés és a bemutatás szándéka
mögött. Amikor Ivánka Imre kezdeményezése nyomán 1861-ben emléktáblával jelölték meg1 a
Petrovics István által egykor bérelt, a település középpontjában álló nádfedeles kicsiny
parasztházat, még a városkép túlnyomó részét az ilyen épületek határozták meg. 

Az emlékház városközponti elhelyezkedése a későbbi évtizedekben szinte a megmaradás
ellenében munkált, s Petőfi még életében elinduló kultusza nélkül aligha maradhatott volna fenn a
19. századvégi mezővárosi-polgári átalakulás időszakában. Mondhatjuk mégis, hogy mögötte egy
közösség állt, amely kezdetben nem a helyhez, hanem a személyhez, annak költői munkásságához
kötődött, valamint az 1848/49-es forradalom és szabadságharc emléke előtt tisztelgett. Egy
irodalmi emlékház mitől válhatott egyúttal tájházzá is? A Petőfi Szülőház esetében mindehhez a
költő halálát követően, hamar tovább erősödő kultusz és a Petrovics család nehéz sorsa
együttesen járult hozzá. Az épületre vont figyelem fennmaradt, Pesty Frigyes 1864-ben
megerősítette a költő születési helyeként, majd 1878. május 24-én a Magyar Írók és Művészek
Társasága az akkori tulajdonostól, Varga Teréziától, 800 osztrák forintért megvásárolta a házat és
a telket.2

1880. október 17-én, Jókai Mór avatóbeszédét követően vált látogathatóvá az akkor még
berendezetlen épület, s lett ismertté a ház az író ekkor készült rajza nyomán. Budapestről azonban
rendkívül nehézkes volt a működtetés, így az épületet a társaság 10 év elteltével felajánlotta
Kiskőrösnek. Az erre vonatkozó szerződés 1893-ban született meg, s 1894-től a ház hátulsó
helyiségében lakó gondnok biztosította a látogatást. Közel hat évtized elteltével, 1951-ben
rendeztek benne kiállítást, majd 1953-tól a család egykori berendezési tárgyaival és helyből
származó néprajzi tárgyakkal készült el az enteriőr jellegű berendezés. Különlegesnek számít, hogy
a Petrovics család romló anyagi helyzete miatt gyakran úgy szűntek meg az apa bérleti
szerződései, hogy tárgyaikat elárverezték. A helyben élők vásárolták meg az egyes darabokat,
nyilván használati értékük miatt, majd a kultusz alakulása nyomán egyre többen családi
környezetben őrizték meg őket. Így vált lehetővé a 20. század közepén, hogy eredeti, pontosan
azonosítható, egykor a család tulajdonában volt tárgyak több kiskunsági településen
megmaradtak, majd a múzeummá szervezés során kiállítási darabokká, az enteriőr részévé
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1 Az emléktábla ma is az épület utcai homlokzatán látható. Felirata: „Itt született Petőfi 1822. december 31.”
http://www.mire.hu/hu/museums/32/description. [letöltés ideje: 2018. 01. 20.]

2 A vásárlási szándék 1873-ig nyúlik vissza, ekkor a Kiskőrösre érkező megbízottak a következőképpen írják
le: „Az épület maga, mely 130 négyszögölnyi területet foglal el, elég tiszta állapotban van, de állapota
meglehetősen sok javítást igénylend. Az épület fala sár, alul kevés terméskő, a teteje nád. A falrész,
valamint a gerendák jól fenntartott állapotban vannak, de a nádtető rozzant.”
http://www.mire.hu/hu/museums/32/description. [letöltés ideje: 2018. 01. 20.]



válhattak. Miért tartották becsben a helyi közösségek tagjai e darabokat, majd milyen motivációk
révén ajánlották fel azokat később múzeumi célokra? A kultusz alakulásában, a Petrovics család
Kiskunságban használt hétköznapi tárgyainak 20. század közepi újra felfedezésében minden
bizonnyal nagy szerepe volt azoknak a történészeknek, helytörténetkutatóknak, köztük Mezősi
Károly, kiskunfélegyházi (1952–1963), majd Pest megyei (1963–1968) múzeumigazgatónak, aki
számos publikációban tárta fel a család történetét. A kultusz alakulásában, valamint a költő és az
érintett települések közösségeinek Petőfi képe alakulásában, a személyéhez való kötődésben
minden bizonnyal nagy szerepet játszott a költő pontos születési helyével kapcsolatban hosszú
időn keresztül tartó vita is.3

Ennek a – tájházak múltja szempontjából is – különleges történetnek témánk szempontjából
fontos és sajátos tanulságai vannak. Az irodalmi emlékházak ugyan egyetlen, a település, sőt, az
ország kultúrája szempontjából kiemelkedő személy életvilágát elevenítik fel, gyűjtik össze együtt
vagy elemenként, és mutatják meg.4 A személyiség életművén és az adott helyhez kötődésén túl
azonban egyúttal az adott település egy meghatározott társadalmi rétegének életkörülményeire,
tárgyi világára is fényt vetnek, s ebben az értelemben közeli a rokonságuk a tájházakkal. Mi több,
ha egy irodalmi emlékház épülete – mint esetünkben a kiskőrösi Petőfi szülőházé – helyi népi
építészeti értéket képvisel, s benne enteriőr berendezés található, a tájházak családjába tartozónak
is tekintjük azt.

A tájház fogalma

A tájházak olyan szabadtéri néprajzi gyűjtemények, amelyek a helyben
összegyűjtött és megőrzött tárgyakkal az adott település vagy tájegység hagyományos tárgyi
kultúráját, a népi építészet szempontjából jelentős (esetleg népi műemléknek minősített)
épületekben berendezett lakásbelsőket, olykor a műhelyeket, gazdasági épületeket vagy
egyszerűbb ipari létesítményeket mutatják be. A tájháznak legalább egy, meghatározó helyisége
eredeti, a településről származó tárgyakkal enteriőrként berendezett kell, hogy legyen. 

A fogalom a tájházak történetével párhuzamosan és folyamatosan változott, sőt, bővült. A tájházak
létesítésének 20. század második felében lezajló folyamatát alapvetően az épület, mint
kiindulópont határozta meg, s a benne többé-kevésbé szakszerűen, többnyire enteriőrbe szervezett
néprajzi tárgyakból alkotott kiállítás volt az egyedüli, a kulturális tartalmakhoz történő hozzáférés
formája. Jelen írás keretei nem engedik meg, hogy a tájházak kialakulásának történeti folyamatát
részleteiben felidézzük, ez alól több korábbi, a témát megvilágító forrás elérhetősége is felmenti a
szerzőt.5 Füzes Endre 2007-ben készült, de sajnálatos módon 2012-ig csak kéziratban ismert
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3 MEZŐSI Károly 1961; MEZŐSI Károly 1964; MEZŐSI Károly 1972; MEZŐSI Károly 1997. MOLNÁR Péterné
2012; MOLNÁR Péterné 2013. Átfogó, új kutatási eredményeket is tartalmazó munka a költő életéről
KERÉNYI Ferenc 2008. 

4 Míg a tájházak esetében a Szabadtéri Néprajzi Múzeum országos múzeumként kompetencia feladatként
kapta meg a kulturális tárcától a tájházak szakmai fejlesztésének irányítását, az irodalmi emlékházak
legfőbb szakmai támogatója a Petőfi Irodalmi Múzeum. Az irodalmi emlékházakról a PIM honlapján:
https://pim.hu/hu/kereses?s=irodalmi%20eml%C3%A9kh%C3%A1zak#, valamint a Magyar Irodalmi
Emlékházak (alapítva 2008-ban) honlapján olvashatunk többet: http://mire.hu/hu/. Az irodalmi emlékházak
és a helyi közösségek viszonyának feltárása önálló tanulmányt igényel. 

5 A teljesség igénye nélkül: FÜZES Endre több tanulmánya a témakörben, amelyek közül a legfontosabbakat
a Szabadtéri Néprajzi múzeum volt főigazgatóját, a Tájházszövetség alapító elnökét 80. születésnapja
alkalmából köszöntő önálló kötetben adtunk közre: FÜZES Endre 2012. Elektronikus formában:
https://library.hungaricana.hu/hu/view/ORSZ_SKAN_Sk_2012_Fuzes_Endre/?pg=0&layout=s [letöltés ideje:
2018. 01. 21.] FÜZES Endre 1997, 449–456.;  BERECZKI Ibolya 2012.



fogalommeghatározása a legrészletesebb a témában, bár elsősorban a néprajzi és az építészeti
meghatározásra fókuszál, ugyanakkor figyelmet fordít a tájházak kulturális szolgáltatásaira, s az
ezzel kapcsolatos fejlesztési célokra. 6

„Napjainkban elengedhetetlen, és egy jó tájház működtetői számára természetes, hogy rendezvényei,
az iskolai oktatás számára nyújtott szolgáltatásai a helyi hagyományos tudás, a szellemi örökség
megismerését, megőrzését és élővé tételét szolgálják.”7 – Fogalmaztam meg mindezt 2009-ben.
Azóta – jórészt a Magyarországi Tájházak Szövetsége munkájának nyomán – lassan újabb
fogalmi bővítés végiggondolására van lehetőség, és egyúttal szükség, hiszen a 2006-ban
megindított folyamatok, a 2008-as Tájházak a közösségért pályázat, majd a Vendégváró tájházak
program célkitűzései, az Alfa Program, majd a Kubinyi Ágoston Program fejlesztéseinek fontos
célja volt a szakszerű megőrzés és hiteles bemutatás mellett a tájházak közösségi funkciójának
megteremtése és a meglévő folyamatok kiteljesítése. 

Tájházaink a rendszerváltás után

Az 1990-es rendszerváltást követően lezajlott folyamatok nyomán nem pusztán a
tulajdonosi viszonyok változtak meg, melynek eredményeként az addig főként a megyei múzeumi
hálózat kezelésében lévő tájházak túlnyomó többsége az önkormányzatok tulajdonába került,
hanem ez a tény döntően megváltoztatta a települések saját, a tájházukban megtestesülő múltjuk
iránti hozzáállását is.8

Közel egy évtizednyi átmeneti visszaesést követően új folyamatok indultak el, amikor 2000-ben
újraszervezte a kultúráért felelős minisztérium a szakfelügyeleti rendszert, és benne önálló
szakágként határozta meg a szabadtéri muzeológiai tevékenységet, melynek markáns része volt a
tájházakra irányított szakszerű figyelem.9 Tevékenységünk egyik első lépése a muzeális
intézményi működési engedéllyel rendelkező tájházak számára elkészített és kiküldött kérdőív volt.
A helyszíni bejárások és a kérdőívre adott válaszok alapján fogalmaztuk meg a tájházhálózattal
kapcsolatos legfontosabb teendőket, a hiteles épülethelyreállításokat, a kiállítások megújítását, a
tárgyi anyag megfelelő kezelését, regisztrálását, s legfőképpen a tájházak szakszerű
működtetéséhez szükséges tudás megszerzésének biztosítását a fenntartók számára.10

E folyamatok szervezésére a legmegfelelőbb szakmai bázist a Szabadtéri Néprajzi Múzeum
biztosította, ugyanakkor a kulturális minisztérium közgyűjteményekért felelős főosztálya, illetve
Múzeumi Osztálya, valamint a népi építészet védelméért felelős intézmény – az ezredfordulón
Kulturális Örökség Igazgatósága (2001-ig), majd Kulturális Örökségvédelmi Hivatal (2012-ig) –
nyújtott elvi támogatást. A minisztérium 2005-2010 között számos, fontos pályázattal járult hozzá
a fejlesztési folyamatokhoz.11

A tapasztalatok egyértelművé tették, hogy önmagában a szakszerűség irányába tett lépésekkel
nem oldható meg hosszú távon a tájházak fejlesztésének kérdése, s nem biztosítható a helyi

156

II. Múzeumi trendek

6 FÜZES Endre 2012a. 449–456.
7 A fogalom meghatározása elektronikus változatban: BERECZKI Ibolya 2009.

http://www.tajhazszovetseg.hu/t%C3%A1jh%C3%A1zi-akad%C3%A9mia [letöltés ideje: 2018. 01. 21.]
A tanulmány nyomtatott változatban is elérhető: BERECZKI Ibolya 2012. 5. 

8 BERECZKI Ibolya 2012.; CSERI Miklós–T.BERECZKI Ibolya–PÁLL István 2005.
9 Szabadtéri muzeológiai szakfelügyelők voltak: dr. Cseri Miklós vezető szakfelügyelő, dr. Bereczki Ibolya és

dr. Páll István.
10 CSERI Miklós–T. BERECZKI Ibolya–PÁLL István 2005
11 Ennek kifejtésére a tanulmány későbbi részében kerül sor.



identitás alakításához elengedhetetlen, közösségformáló szerepvállalásuk. Dr. Cseri Miklós
kezdeményezésére a 2002 nyarán Békésen megtartott Népi Építészeti Tanácskozás résztvevői
határozták el a Magyarországi Tájházak Szövetsége (röviden Tájházszövetség) mint országos
hatókörű civil szervezet megteremtését. Az alakuló ülésre 2002. november 26-án, Budapesten
került sor. A szervezet alapító elnöke dr. Füzes Endre, ügyvezető elnöke Szablyár Péter, a Felügyelő
Bizottság elnöke dr. Vigh Annamária lett.

A pályázatok révén és a Skanzen intézményi hátterének mozgósításával, a Tájházszövetség
pályázati munkát segítő támogatásával jelentős eredményeket sikerült elérni. Az infrastrukturális
fejlesztéssel, az épületállomány és a kiállítások komplex megújításával, a műtárgyvédelmi
tevékenység és a modern eszközökkel történő nyilvántartásba vétel támogatásával szakszerűbbé
váltak a tájházak. A hozzájuk kapcsolódó szakmai programok, oktatási csomagok megteremtése
lehetővé tette, hogy a helyi közösség felé nyitottabbakká váljanak az intézmények, ne csak a
passzív, hanem az aktív látogatóik számát is növelni legyenek képesek.

A tájház, mint muzeális intézmény

„Nem minden múzeum, ami annak látszik.” – írtam 2009-ben a Tájházi Akadémia
hallgatói számára készített tananyagban, majd ennek nyomtatott, bővített változatában, a
Tájházvezetési vezetési ismeretek című, a Magyarországi Tájházak Szövetsége által
közrebocsátott kézikönyvben.12 A téma fontosságára az a fogalmi átláthatatlanság is felhívta a
figyelmet, amely a 20. század második felétől hullámzó mértékben, mégis lendületesen gyarapodó
számú, helyben megőrzött, bemutatási célra létrehozott kiállítóhelyeket övezte. Ezek között
túlnyomó többségben voltak és vannak az „in situ”, helyi népi építészeti értékkel bíró
épületegyüttesek és építmények, amelyekben enteriőrbe szervezett kiállítást rendeztek be. Nem
volt nehéz őket tájházként meghatározni – s mi több, ezt a fogalmat az 1997. évi CXL., a muzeális
intézmények jogállását és működésének szabályozását tartalmazó törvény hosszabb időn
keresztül az egyes intézménytípusok között a muzeális kiállítóhelyek meghatározásakor
felsorolásszerűen megemlítette, majd egy időre kimaradt a megnevezés. A jelenleg hatályos
törvény szövegében ismét szerepel.13

A ma több mint 800 hazai, muzeális intézményi működési engedéllyel rendelkező intézmény közül
171-et határozhatunk meg tájházként, tehát az intézményrendszer mintegy negyede, amely
döntően a közérdekű muzeális kiállítóhely, kisebb arányban a közérdekű muzeális gyűjtemény
kategóriába van besorolva működési engedélye szerint.

Ha azonban a gyakori falumúzeum, néprajzi gyűjtemény, helytörténeti gyűjtemény, ritkábban
tájszoba kifejezéseket olvassuk, már nem könnyű eldöntenünk, hogy milyen típusú intézményről, s
valóban tájházról van-e szó.

A fogalmi tisztázást bonyolítja, hogy ma Magyarországon mintegy 350, magát tájházként
meghatározó intézmény létezik, többnyire falvakban és kisebb városokban, főként települési vagy
kisebbségi önkormányzati, kisebb arányban magántulajdonban, vagy egyéb szervezet által
fenntartva. Mi a különbség és az azonosság a 350 tájház, és benne a 171 muzeális intézményi
működési engedéllyel rendelkező intézmény között? Gyakran igen kevés, és néha nagyon is sok.
Véleményem szerint a működési engedély jóval több, mint egy bekeretezett és a tájház falára

157

Bereczki Tájházak és közösségeik

12 BERECZKI Ibolya 2009, BERECZKI Ibolya 2012
13 https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99700140.TV [letöltés ideje: 2018. 01. 22.]



elhelyezett dokumentum. Sokkal inkább védjegy, egyfajta garanciális elem arra, hogy az intézmény
szakszerű működéséért fenntartóik és munkatársaik mindent megtesznek. Az évenkénti kötelező
statisztikai adatszolgáltatáson, a látogatók számának pontos meghatározásán, az épület és a
tárgyak tisztán tartásán, megóvásán, a ház szakszerű karbantartásán, a tárgyak beleltározásán,
megfelelő szakember biztosításán túl törekszenek arra, hogy a tájház kiállításai és programjai ne
csak hitelesek, de vonzóak is legyenek. Mi több, saját közösségükhöz is hitelesen szóljanak. Ennek
érdekében a működtetők figyelemmel kísérik az aktuális múzeumi trendeket, képezik magukat.
Mindehhez a 15 esztendővel ezelőtt megszületett Magyarországi Tájházak Szövetsége aktív
módon segíti őket hozzá képzéseivel, kiadványaival, rendezvényeivel.14

Mit jelent még ezen túl a működési engedély a tájházakat fenntartóknak? A Tájházszövetség
eseményeinek központi kommunikációján keresztül nemcsak helyi, de országos ismertséget, s a
kultúráért felelős minisztérium, az EMMI pályázatain való részvétel lehetőségét, ezáltal központi
hazai pénzügyi forrásokhoz jutást is. A muzeális intézmények hálózatához tartozás egyértelműen
a szakmaiságot és a hosszú távú fenntarthatóságot biztosító elem. Külön figyelmet érdemel az a
tény, hogy a 2000-ben az UNESCO Világörökség Várományosi Jegyzékére felkerült Magyarországi
tájházhálózat 2015-ben pozícióját nemcsak megtartotta, hanem hosszabb egyeztetési folyamat
eredményeként sikerült pontosan meghatározni a hálózathoz tartozás kritériumait is. E körbe ily
módon a műemléki védettségi jegyzéken szereplő, s egyidejűleg muzeális intézményi működési
engedéllyel is rendelkező (jelenleg 110) tájház kerülhetett be, de a lista a követelményeknek való
megfeleléssel természetesen bővülhet is.15

A tájház és a település  –  A hely

Induljunk a kályhától: Milyen motiváló tényezők alapján születik meg egy település
tájháza? Nagyon egyszerű, s talán szinte cinikus válasz is lehetne az, hogy azért, mert a szomszéd
falunak is van. Ez persze lehetséges kiindulópont, de ennél sokkal összetettebb a kérdés. Miért
vált, válik fontossá egy település lakói vagy a község vezetése számára tájház létrehozása a
közelmúltban és napjainkban? 

Az 1960-70-es években hihetetlenül gyorsan – politikai célokból és befolyásra – megváltozott
falusi gazdálkodás és életforma nem kedvezett Magyarországon a hagyományos építészeti
értékek megmaradásának, egyáltalán a hagyományok továbbélésének. Ez nem volt véletlen, s az
erőszakos iparosítás, a kényszerű termelőszövetkezeti gazdálkodás, a városi életforma gyakran
indokolatlan és erőteljes szorgalmazása, a falusiak városba „terelése”, a „korszerű lakótelepek”, a
tömeges házgyári technológia mind-mind ellenében voltak a paraszti világ folytonosságának. A
városba áramló tömegek mögött öregek által lakott, majd kiürült épületek, istállók, magtárak
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14 A szervezet alapításkor jóváhagyott Alapszabálya a következőképpen határozta meg az egyesület fő
céljait: „1. A Magyarországon létező tájházakat működtető jogi- és természetes személyek érdekeinek
képviselete és összehangolása. A tájházak megőrzésének, szakszerű helyreállításának, működtetésének,
fenntartásának, fejlesztésének elősegítése, új tájházak létrehozásának szakmai támogatása, valamint
részvétel a tájházakkal és gyűjteményeikkel kapcsolatos tudományos kutatásokban. 2. A tájházakat
működtető szervezetek és személyek jó szakmai együttműködésének elősegítése, az ehhez szükséges
információellátás és szakmai érdekképviselet biztosításával, továbbképzések, konferenciák szervezésével,
szakmai fórumok működtetésével. 3. A magyarországi tájházak jellemzőit tartalmazó adatbázis
létrehozása és rendszeres karbantartása, a tájházak létezésével és tevékenységével kapcsolatos
információk folyamatos publikálása (honlap).”

15 A témáról bővebben:
http://tajhazszovetseg.hu/vilagoroksegi_varomanyos_helyszinek_tajhaz_halozat_magyarorszagon.
[letöltés ideje: 2018. 01. 22.]



maradtak, a helyben maradók számára pedig a kockaház lett a minta. Mindaz, ami régi volt, a
hatalmi propaganda hatására sokszor értéktelennek tűnhetett a fiatal generációk számára. 

A szocialista korszakban, az Aczél György nevével fémjelzett kultúrpolitika három T-je –
„támogat, tűr, tilt” – nem maradt nyom nélkül a tájházak világában sem. Mindeközben
zajlottak a városiasodás folyamatai, megszületett Szentendrén a Szabadtéri Néprajzi
Múzeum, s létrejöttek az első regionális szabadtéri gyűjtemények.  Kezdetben elsősorban az
építészeti megőrzést helyezték a szakemberek a fókuszba, miközben a modern utcasorok
szinte elsöpörték a hagyományos épületállományt, közülük csak hírmondókat hagyva meg. A
védelem immár jogszabályok által biztosított keretei ellenére az épületállomány jelentős része
elpusztult, vagy a felismerhetetlenségig megváltozott. 

Az országos műemléki felmérések nyomán védetté nyilvánított épületek egy része azonban
alkalmassá vált tájház létrehozására. Ennek a folyamatnak az eredményeként az 1970-es
évek közepére mintegy száz tájház született meg az országban, az enteriőrök berendezését
túlnyomórészt a megyei múzeumok néprajzos munkatársai készítették el. 

Az épülettől a kiállításig és tovább…

A tájházak fenntartásának gondja többnyire ugyancsak a megyei múzeumok
feladata lett, a kiállítások tárgyait helyben gyűjtötték össze, jelentős mértékben ajándékozás
révén. Egy kívülről jött szakember nagy valószínűséggel a helyiek akarata és segítsége nélkül
azonban mindezt nem tudta volna elkészíteni. Ehhez kellettek helyben azok a parasztemberek
és parasztasszonyok, akik fontosnak tartották szüleik, nagyszüleik kultúrájának legalább
ebben a formában történő megőrzését.  Sokszor meghatározó szerepük volt a településen élő
tanároknak, tanítóknak is. Gyakran pedagógusi munkájuk része volt diákjaik ösztönzése a
néprajzi gyűjtésre. Számos iskolai tanterem egy-egy sarka vált átmenetileg vagy hosszabb
időre kiállítótérré, s gyakran innen kerültek át aztán a megvásárolt épületbe a falu múltját
megörökítő tárgyak. Ebben a formában egy tájház születése az esetek túlnyomó részében a
helyi közösség összefogásának az eredménye volt. 
Mi történt a kiállítások megnyitása után? A hivatalos fenntartó és a helyiek közötti fizikai,
majd egyéb távolság, a programok, a közösség tagjait megérintő események nélküli tájház
iránt szinte törvényszerű volt az érdeklődés lecsökkenése, gyakran teljes megszűnése. Elvált,
sőt, elszakadt a település múltját képviselő intézmény és a létrehozók közössége.  Az épület
állapota elkezdett romlani, a látogatók elmaradtak, sok helyen a bezárás fenyegette az
érdektelenség miatt a tájházakat. 
A fenntartó megyei múzeumi szervezetek az 1990-es évek elejétől romló költségvetési
helyzetük következtében egyre nagyobb teherként élték meg a tájházak működtetését.
Miközben a megyei intézményhálózat még 2012 végéig fennmaradt, a legkisebb intézmények
leválása és a települési önkormányzatokhoz kerülése elkerülhetetlenné vált. A vidéki, tájházak
iránt elkötelezett muzeológus szakembergárda számára jó darabig úgy tűnt, hogy kellő
szakmai támogatás nélkül maradnak és tovább pusztulnak ezek az intézmények.

Átváltozások – találkozások a tájházak és a helyi közösségek között

Az ezredforduló új folyamatok kezdetét hozta a tájházak világában. 
A millenniumi évforduló ismét tájházalapítási hullámot indított el, s a lokális identitás
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alakításában, megerősítésében kiemelt szerepet kapott a kultúra, s benne a helyi értékek,
hagyományok feltárása, megőrzése és bemutatása. Nem volt véletlen e körülmények között, hogy
az akár évtizedekkel korábban létrejött tájházak felé is nagyobb figyelem fordult a településeken. 

2002. november 26., a Magyarországi Tájházak Szövetségének megszületése a tájházakat
fenntartó és létesíteni kívánó önkormányzatok és magánszemélyek szakszerű tudásszerzésének
kiindulópontja lett.  Nem tisztem és nem feladatom e cikk keretei között a Tájházszövetség másfél
évtizedes tevékenységének bemutatása és értékelése, az azonban tény, hogy a szervezet
kezdeményezőjévé és szervezőjévé vált azoknak a fejlesztési folyamatoknak, amelyek döntő
mértékben hazai központi költségvetési pályázati források eredményeként kerültek a tájházakat
fenntartókhoz. 2013 tavaszán, a szervezet hivatalos bejegyzésének 10. évfordulóján országos
konferencia értékelte az eredményeket, valamint sokatmondó tablós vándorkiállítás is készült
Civilek a tájházakért címmel.

A kezdetek azonban 2005-ig nyúlnak vissza, amikor először az ún. Közkincs pályázat – még kevés,
a tájházakat jelentősen megérintő hatással –, majd a Tengertánc 2006-ban meghirdetett II. kiírása
juttatott 83 tájháznak 50 millió forintnyi forrást fejlesztésekre és közösségteremtő programokra. A
2008 elején meghirdetett Tájházak a közösségért négy témakörben 95 millió forint összegű
támogatást biztosított a tájházak építészeti, muzeológiai, nyilvántartási és műtárgyvédelmi
projektjeire és a közösségfejlesztéshez elengedhetetlen közösségi terek kialakítására, valamint
tájházi környezetben megvalósuló múzeumpedagógiai fejlesztéseikre. 

Az eredményekről Szablyár Péter értékelését idézem: 

• Megállította, és esetenként pozitív irányba módosította a tájházak építményeinek
állagromlását, különösen a végzetes állagromlást kiváltó épületszerkezeteken
(vízszigetelés, tetőhéjazatok felújítása, nyílászárók);

• megkezdődött a tájházak minimális infrastruktúrájának kiépítése (higiéniai blokk);
védelmi rendszereinek megvalósítása (vagyon-, tűz-, és villámvédelem);

• megkezdődött azoknak a közösségi tereknek a kialakítása, amelyek a kézműves-
és honismereti foglalkozásoknak, szabadidős- és turisztikai programoknak
adhatnak helyet a ház alapfunkciójának zavarása nélkül;

• megkezdődött az elmúlt évtizedekben alapított tájházak kiállításainak
újrarendezése, műtárgy állományának revíziója, állagmegóvása, szükség esetén
restaurálása, faanyag- és korrózióvédelme;

• a korábban kissé háttérbe szorult leltározási- és gyűjteménygyarapodási
nyilvántartási tevékenység (muzeológiai leltár) felerősödött, a korábbi
adminisztratív (leltárkönyv-hiány) és szakmai akadályok oldódni látszanak;

• megnyílt a tájház hálózat előtt az út egy korszerű szabadtéri néprajzi múzeumi
adatbázishoz való csatlakozásra (MONARI – e-skanzen; e-tájház);

• folytatódott az a néhány éve – a fokozódó igények hatására – felerősödő folyamat,
amely egy-egy térség, egy-egy tájház értékeit bemutató színvonalas, többnyelvű
kiadványok megjelenését eredményezi;

• megerősödött a – különösen kis lélekszámú, hátrányos helyzetű –  településeken
létesült tájházak közösségformáló, identitástudat-növelő funkciója, melyet
rendezvények központi helyszíneként, szervezőjeként valósít meg;

• fokozatosan megteremtődnek a vendégforgalom fogadásának és színvonalas
kiszolgálásának feltételei a házakban;
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• a múzeumpedagógiai ismeretek fokozatos elsajátítása az iskolai oktatás
kiegészítéseként a gyermekek, az életfogytig tartó tanulás útján a felnőtt és
időskorúak oktatási és képzési terepévé teszik a házakat;

• a hazai tájház-hálózat és az egyes házak világhálón való tömeges megjelenése
kedvezően hatott látogatottságukra, egyre többen az internetről szerzett
információk alapján választják célpontnak a tájházakat;

• a pályázatokat kísérő PR tevékenység (nyomtatott és elektronikus média) az egész
hazai tájház-mozgalmat a társadalom szimpátiájának és érdeklődésének
látóterébe hozta.16

A pályázati források ugyan nem bővültek, de a fejlesztés folytatódhatott, a meglévő alapokra
lehetett építeni a további munkát. Még tartott a Tájházak a közösségért program, amikor 2009 év
elején Vendégváró tájházak címmel újabb 60 milliós pályázati program indult el. Ennek keretében a
tájházi épületek és kiállítások megújítására, a látogatóbarát kezdeményezésekre, az élethosszig
tartó tanulás – korosztályoktól független – segítésére lehetett támogatást nyerni. Mindkét nagy
pályázat lebonyolítója a Szabadtéri Néprajzi Múzeum volt, szoros együttműködésben a
Tájházszövetséggel. 

A következő évek átmeneti várakozását követően ismét új lehetőség bontakozott ki a fejlesztések
folytatására: az Alfa, majd Kubinyi Ágoston Programban szórványosan korábban is kaptak
támogatást muzeális intézményi működési engedéllyel rendelkező tájházak, 2013-tól azonban
nevesítve, a pályázatban a kis muzeális intézmények külön kategóriában indulhattak. A
Tájházszövetség a Skanzennel közösen pályázatra felkészítő programokat szervezett, valamint a
pályázat kötelező mellékleteként beadandó, a Tájházszövetség által adott Támogató
Nyilatkozathoz kapcsolódó adatbekéréssel a civil szervezet megismerte a pályázói terveket,
szakmai segítséget nyújtott azok tartalmának kialakításához. A folyamat eredménye, hogy éves
szinten 20-25 tájház fejlesztése valósulhatott meg központi költségvetési forrásból 2013-2016
között, 2017-ben pedig már 32 tájházat fenntartó önkormányzat nyert támogatást.  

A hazai fejlesztési források mellett kisebb hatásfokkal és néha kétséges szakmai tartalommal
európai uniós támogatással is zajlottak tájházlétesítések, megújítási programok, főként LEADER
pályázatok keretében. Ezekre azonban közvetlen ráhatása sem a Szabadtéri Néprajzi Múzeumnak,
sem a Tájházszövetségnek nem volt. 

A tájház mint közösségi tér

A fejlesztési programok miként nyújthattak bázist település és közössége, tájház
és közösség kapcsolatrendszerének erősítéséhez? Az a deficit, amely az 1990-es évekig ezt a
területet jellemezte, többféle irányból igényelt beavatkozást és megoldást. Az egyik, rendkívül
fontos tényező a tájházak települési vagy kisebbségi önkormányzati fenntartásba kerülése volt,
amely nem pusztán újabb terhet jelentett – már ami a fenntartást illeti –, hanem a település lakói
számára új lehetőségeket teremtett. 

Természetesen mindez nem, vagy csak nagyon nehezen valósulhatott volna meg a fejlesztési
programok nélkül. Egy leromlott épület poros, pókhálós enteriőrje, az elhanyagolt állapotú
tárgyakkal kevesek számára bizonyított értéket. A szakszerű felújítások, épületmegóvások,
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infrastrukturális fejlesztések, a kiállítások átrendezése, gazdagítása, vagy éppen az enteriőrök
„megtisztítása” a jó szándékkal belehelyezett, de muzeológiai szempontból nem hiteles tárgyaktól
összességében a tájházak jobb általános állapotát alakították ki, a kapcsolódó tevékenységek –
kommunikáció, kiadványok, honlapok – pedig növelték ismertségüket. A tájházakban, vagy
portáikon szervezett közösségi programok már olyan lehetőségeket teremtettek, amelyek révén a
„látogatóbarát”, „vendégbarát” jelzők ugyan először a turistákat, a falusi turizmushoz is
kapcsolható csoportokat célozták meg, majd a falunapok tájházi helyszínekre szervezett
eseményei az adott település lakóihoz is szóltak. Ezek az ily módon kialakított új tartalmak sokat
tettek annak érdekében, hogy a tájházak jelentős része az elmúlt évtized során valóban közösségi
térré válhatott, múzeumpedagógiai és andragógiai programjai, eseményei révén a közösség
életének fókuszpontjába kerülhetett.

Tájházak és közösségeik napjainkban – 
Közösségteremtő, -fenntartó, -megújító tevékenységek tájházi környezetben

Miként válhat a helyi közösség jó gazdájává a tájháznak? Elsősorban a szándéka
révén, amellyel nem pusztán létrehozni akar egy tájházat, hanem hosszú távon állítja azt a
közösség szolgálatába. Mindeközben nem válik „kis művelődési ház”-zá, hanem a helyi építészeti
értékű épületből kiindulva, a helyben összegyűjtött és szakszerűen nyilvántartásba vett,
muzeológiai szempontból feldolgozott, megfelelő műtárgyvédelmi beavatkozásokon átesett
tárgyakból álló gyűjteménye az alapja az enteriőr kiállításnak, amely nem pusztán megszólítja,
tanítja a betérőket, hanem állásfoglalásra, aktivitásra is készteti őket. Ezen alapokra építve
vonhatók be a helyi közösség tagjai, akik immár nem pusztán az alapítás lázában égve
adományozók csupán, hanem maguk is aktív részesei a tájházban folyó életnek. 

Miként vonható be egy közösség a tájház életébe? Hogyan tudja segíteni a közösség a tájházat?
Számos módon, ha ezt a fenntartók, működtetők maguk is akarják, sőt, kialakítják a megfelelő
információs csatornákat, módszertant és visszacsatolást, elismerést. Az ezredforduló utáni
intézményátalakítási folyamatok nyomán a tájházak fenntartása gyakran került a helyi művelődési
központ, könyvtár intézményi szervezeti keretébe, így azok fő állású munkatársai ellátnak a tájház
működtetésével kapcsolatos feladatokat is. 

A puszta fizikai fenntartáson túl programhelyszínné is vált a tájház, s az események
megvalósításának segítőivé válhattak a nyugdíjasklub vagy a kertészeti szakkör, a helyi népdalkör
vagy népi tánccsoport tagjai. 

Hogyan teremthet a tájház a közösség számára értéket?

A helyben élők aktív részvétele, segítő munkája nélkül nem valósulna meg az élő
múzeumi közeg kialakítása és fenntartása! A folyamat, ha nem is öngerjesztő, de mindenképpen
visszahat a résztvevőkre. Azt a helyet, ahol megmutathatják magukat, a hagyományhoz való
viszonyukat megismertethetik, tudásukat átadhatják, elismerést vált ki a látogatókból, a
résztvevőkből, ezáltal büszkeséget, pozitív élményt jelent a tájházért cselekvők számára. 

Ide visszatérni érdemes, summázza a tájházat megtekintő, az élményt átélő látogató. A tájházért
tenni érdemes, fogalmazza meg az elkötelezett helyi lakos, aki tevékenységét a legtöbb esetben
önkéntesen, ellenszolgáltatás nélkül végzi.  A folyamat része, amikor a résztvevő, segítő maga is
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eljön civilként, látogatóként, hozza unokáját, meghívja távol élő rokonát. Az elszármazottak a
tájházi élményt helyben élő rokonaikkal együtt élik meg, s egykori lakóhelyükhöz tartozásuk, azok
értékeinek újra birtokba vétele és megélése további közösségerősítő folyamatokat indít el. 

Hálózatosodás – tájházak és tájházasok közössége, avagy a Tájházszövetség
szerepe a közösségteremtésben

A Magyarországi Tájházak Szövetsége mintegy százötven jogi és ugyanannyi
egyéni tagja nem pusztán intézményeket, hanem a tájházuk iránt elkötelezett közösségeket segít, s
maga is baráti közösségnek tekinthető. A tevékenység a szervezet alapszabálya szerint alapjaiban
segítő, érdekképviselet teremtő és azt fenntartó, de mindez az írott szónál hosszú ideje többet
jelent. A szervezet működése során kialakított módszerek és tevékenységek esélyt teremtenek a
társulóknak, hogy elsajátítsák a szakszerű tájházműködtetéshez kapcsolódó tudás alapjait,
megismerjenek jó gyakorlatokat, s azokat adaptálhassák. A Tájházszövetség regionális és
országos találkozói az ország különböző helyszínein alkalmat nyújtanak mindezeken túl a
személyes találkozásra, élményszerzésre, új barátságok kialakítására. A tájházas kiadványok, a
2003-ban elindult, évente négy alkalommal megjelenő Tájházi Hírlevél, az első elektronikus
formátumú, 2007-ben kiadott Tájházi Tudástár, majd a 2012-ben a Tájházi Akadémia oktatási
anyagait kötetté formáló Tájházvezetési ismeretek, az egyes régiók tájházat bemutató füzetek
mind-mind a szervezet által feltárt tudás minél szélesebb körű közreadását szolgálják. Az
egyesület honlapja, a www. tajhazszovetseg.hu portál, valamint a Facebook oldal nagyszámú
követőt, figyelmet vonz. A közösséghez szólnak, azt erősítik, ezen túl a tájház elkötelezett vezetője
iránti elismerést fejezik ki a szervezet évente átadott elismerései, Az év tájháza, Az év
tájházvezetője, valamint a 2016-ban először kiadott Szablyár Péter emlékplakett.

A Tájházszövetség 2013-ban útjára indított, sőt, határokon átívelő programja, a Tájházak Napja ma
már az április 24-hez, Szent György napjához legközelebb eső hétvégén több mint ötven tájház
csatlakozásával országos hírt kiváltó eseménnyé nőtte ki magát, s a helyi közösség tagjainak egyik
fontos találkozási alkalmává vált, egyúttal a hálózatosodás további, új fokozatba kerülését
eredményezte. Egyre több tájház vesz részt a Múzeumok Őszi Fesztiválja rendezvénysorozatban,
válik részesévé a Cselekvő közösségek – Aktív közösségi szerepvállalás (EFOP 1.3.1.) európai
uniós programnak, regisztrál és szervez programot a Közösségek Hetén, vagy éppen mintaprojekt
részese a Múzeumi és könyvtári fejlesztések mindenkinek (EFOP 3.3.3) programban. 

A civil szervezet tevékenységét megtartva és azt erősítve jött létre 2017. április 1-jén a Szabadtéri
Néprajzi Múzeumban a Magyarországi Tájházak Központi Igazgatósága, amely új fejezet kezdetét
jelenti a hazai tájházügy történetében. 

Összegzés

Az 1990-es évek elején lezajlott tulajdonosváltás nyomán a települési
önkormányzatok váltak döntő mértékben a tájházak fenntartóivá, sokszor azonban nem elegendő
szakmai tudás birtokában. Az ezredforduló idejére jelentős pusztulási folyamat ment végbe,
miközben új tájházalapítási láz indult meg azoknak a folyamatoknak az eredményeként, amelyek a
helyi identitás erősítésének markáns elemeként határozták meg a tájházakat. A 2002-ben
megalakult Magyarországi Tájházak Szövetsége     országos hatókörű és határon túli vonatkozású
civil szervezetként, figyelve a magyarországi nemzetiségek érdekeinek képviseletére is – fogta
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össze és határozta meg a tájházak fejlesztésének új irányait. Középpontba állította az épületek
szakszerű megóvását, a kiállítások megújítását, a muzeológiai feldolgozást, műtárgyvédelmet.
Munkája mögött támogatóként, szakmai bázisként állt a Szabadtéri Néprajzi Múzeum, s fejlesztési
források biztosításával a kultúráért felelős minisztérium (ma Emberi Erőforrások Minisztériuma,
EMMI.

Napjainkra Magyarországon közel 400 tájház létezik, hálózatba rendeződve. Közülük 172
rendelkezik az EMMI által kiadott muzeális intézményi működési engedéllyel, amely szakmai
minőségi garanciát is jelent. 110 műemléki védettségű épületben működő tájház pedig 2015-től
regisztrált tagja az UNESCO Világörökségi Várományosi Jegyzékén 2000 óta szereplő
Magyarországi Tájházhálózatnak is. 

A Tájházszövetség által szakmai mentorálással is támogatott, fejlesztési forrásokat elnyerő
tájházak tevékenységükkel egyre szorosabban kötődnek a lokális közösségekhez. Már nem
pusztán látogatóként fogadják a helyieket és az elszármazottakat a tájházak kiállításaiban. Az
élővé tett, programkínálattal megjelenő, a közösség életében aktív szerepet kapott kis muzeális
intézmények részeivé válnak a helyi oktatási folyamatoknak. Nyári tábori helyszínekké alakul a
tájházak telke, udvara, közösségi rendezvények színhelye lesz a tájház. A lakók önkéntes munkája
nélkül mindez nem valósulhatna meg. A közösséget szervező és megerősítő folyamatok
országosan ismert eseménye a 2013 óta minden évben megtartott Tájházak Napja. A
Tájházszövetség országos és regionális találkozói, képzései, elismerései, az Év tájháza, Az Év
tájházvezetője címek mind hozzájárulnak ahhoz, hogy a közösség tagjai ne csak megismerjék
értékeiket, hanem maguk is formálják, segítsék annak megőrzését, s aktív részesei legyenek
továbbélésének. E tevékenység, s a tájházak fejlesztési programjának legújabb motorja a 2017.
április 1-jén a Szabadtéri Néprajzi Múzeumban létrejött Magyarországi Tájházak Igazgatósága.
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Abstract

Country house museums and their
communities

The wonder the visitor feels having seen a
country house museum is summed up in „it’s
worthwhile coming back here”. Being a
member of the community, the local
committed resident who more often than not
works for the museum as an unpaid volunteer,
believes that it’s worthwhile supporting the
country house museum. 

When country house museums first emerged,
it was a top-down initiative in the first phase of
their existence, but these special museum
institutions could not have materialised
without the collaboration and collection work
of local intellectuals, or without the donations
of the local population. Mostly, they were
established in the 1960s-70s when because of
the political situation, a considerable part of
the peasant population was pursuing
employment in industries or in co-operatives.
Many moved to towns and the architectural
picture of villages also changed significantly
and the existence of traditional houses and
buildings got into jeopardy. In this period, it
was the ethnographer colleagues of the county
museum networks (the governing bodies of
country house museums) that created the
interior exhibitions in the houses having been
selected for country house museum purposes,
and the same museum colleagues were also
responsible for the registration tasks regarding
the objects. Many times the community of the
village also joined in the work. At the same
time, safeguarding the in situ conserved
country house museums with folk
architectural values was the responsibility of
the monument protection authorities.

As a result of the change of ownership in the
1990s, the local governments of the villages
predominantly became the governing bodies
of the country house museums, though many
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times they were lacking the necessary
professional knowledge. By the millennium, a
considerable dilapidation of the houses had
taken place, while at the same time a new
country house founding-fever was triggered by
the processes that defined country house
museums as remarkable elements of
strengthening local identities. The Association
of Hungarian Country House Museums was
founded in 2002 – as a nationwide NGO with
trans-border responsibilities, and the interests
of Hungarian ethnic groups were also
considered. The Association defined the new
redeveloping trends of the country house
museums. They defined the priorities of
professional safeguarding of the houses as
conservation of the houses, renewal of the
exhibitions, the museological work and
protection of art works. As a professional
base, the Hungarian Open Air Museum was
always there to support the work of the
Association, as well as the ministry
responsible for culture (now Ministry for
Human Capacities, EMMI).

There are almost 400 country house museums
at present operating in a network. 172 out of
them have a museum institution operating
licence issued by EMMI, which also serves as
a professional quality guarantee. 110 country
house museums operating in listed buildings
have been registered on the UNESCO World
Heritage tentative list since 2015.

The country house museums supported with
professional mentoring by the Association of
Country house Museums, and those which
were able to win development resources are
more and more closely tied to the local
communities. Locals and ex-locals are not
merely visitors when they come to see the
exhibitions. These small museum institutions
have become alive, and as they have an offer
of programmes they play an active role in the
life of the local community and have become
part of the local educational scene. The yard
turns into summer camp in the season and the
house is the venue of community
programmes. Without the volunteer work of



the local residents, this would not be possible.
The Country House Museums’ Day held every
year since 2013 is a countrywide event that
organises and strengthens communities. The
nationwide and regional events of the Country
House Museums, training courses,
recognitions, the awards „the country house
museum of the year”, and „the country house
museum leader of the year” all contribute to
the notion that community members should
not just be aware of their values, but they
should also help safeguard them, and they
should take an active part in the survival of
these values over the generations. The
Directorate of Country House Museums
established in the Hungarian Open Air
Museum on 1st April 2017 also serves this end.
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A Skanzen és közösségei

Bevezető

A Szabadtéri Néprajzi Múzeum, a Skanzen, mint országos múzeum, mint a
szabadtéri néprajzi múzeumok között központi szerepet betöltő intézmény, mint ágazati
feladatokat is ellátó közgyűjtemény, tudásközpont, kapcsolatai révén széles társadalmi tőkével
rendelkezik. Sokféle közösséget vonz és működtet, sokféle közösséggel kerül hosszabb-rövidebb
időre kapcsolatba, miközben munkatársai és a múzeumi tevékenységeket támogató külső segítők
hálózata révén maga is színes közösségeket alkot. 

Az intézménynek az elmúlt ötven évet felölelő történetében, a múzeumépítő, a tudományos, a
gyűjteményfejlesztő, az interpretációs az ismeretátadási tevékenységei kapcsán is, számos
közösséggel volt és van kapcsolata. A tanulmányban a múzeummal kapcsolatba kerülő
közösségek bemutatásán túl szót ejtünk a témához szorosan hozzá tartozóan a kapcsolatfelvétel
első lépéséről, a kapcsolatépítésről és fejlesztésről, a közösségi cselekvésről, a közösségi
részvételi alkalmakról éppen úgy, mint a múzeum szerepéről a társadalmi felelősségvállalás
kérdésében. 

A múzeum bázisát állandó kiállításai, a múzeum területén felépítetett eredeti és rekonstruált,
berendezett objektumok (közösségi és szakrális épületek, lakóházak és gazdasági építmények,
műhelyek, stb.) jelentik, melyek száma napjainkra eléri a háromszázötvenet. Mindezek szentendrei
újjászületéséhez többszáz közösség tevékenysége kapcsolódik hozzá. A múzeum számára ők
jelentik az egyik legfontosabb közösséget. Egyének és családok, mint egykori tulajdonosok,
faluközösségek, mint az épületek egykori használói. Ők azok, akik jelentős mértékben segítették,
segítik a múzeum tudományos kutatómunkáját, biztosítják a kiállítások hitelességét, részt
vállalnak az interpretáció reprezentatív és rendszeres megvalósításában. Viszonzásként a
múzeum irántuk való felelőssége nyilvánul meg abban, amikor és ahogy közvetve vagy közvetlenül
a látogatók elé tárja hiteles történetüket, bemutatja helyzetüket, sorsukat, hagyományaikat (pl.
kiállítások formájában), szakmai támogatást ad kulturális örökségük, értékeik helyi bemutatásához
(pédául tájházi, helytörténeti gyűjteményi tevékenység, szellemi kulturális örökség), vagy éppen
segítő kezet nyújt a hátrányos helyzetből történő kilábaláshoz (pl. kihelyezett tematikus múzeumi
programok tartása a köznevelési intézményekben). 

Kimagasló a múzeum kiállításaiban, hétvégi és nagyobb rendezvényein, oktatási programjaiban
rendszeresen és aktívan közreműködők, az interpretációs és ismeretátadási tevékenységek
megvalósításában résztvevők száma: különféle oktatók, mesteremberek, kézművesek, együttesek,
az élő történelem látványos epizódjainak szereplői, a különböző hagyományéltető közösségek.

Igen széles az a látogatói kör, akit a múzeum kiállításaival, programjaival, szolgáltatásival
megszólít, elér: hazai és külföldi látogatók, különböző korú és érdeklődésű egyének, családok,
gyermekek, fiatalok, idősek, különféle közösségek. Számát, aktivitását tekintve egyre jelentősebb a
múzeumban hasznos tevékenységet kereső felnőtt önkéntesek és az ifjúsági közösségi
szolgálatot teljesítők száma. 
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Mindezeken túl arról sem szabad megfeledkeznünk, hogy a Szabadtéri Néprajzi Múzeum, mint
komplex kulturális intézmény, közgyűjtemény, tudományos kutatóhely, ismeretátadási központ,
mint ágazati feladatok fejlesztését megvalósító intézmény, speciális szervezeti egységeket, s
ezeken keresztül meghatározó jelentőségű közösségeket is működtet. Ilyen a Múzeumi Oktatási és
Módszertani Központ (MOKK), a Szellemi Kulturális Örökség Igazgatóság (SZKÖI) és a
Magyarországi Tájházak Központi Igazgatósága (MTKI).

A bevezetőben felvázoltunk néhány a Skanzenhez kapcsolódó közösséget, melyek korántsem a
teljes képet mutatják. A Szabadtéri Néprajzi Múzeum nem egy tipikus, hanem egy egyedi
adottságokkal rendelkező, egyedi utat járó intézmény, ezért a közösségekkel való kapcsolata is
rendhagyó. Ezt tükrözik az alábbiakban bemutatott, s a múzeummal kapcsolatba kerülő
közösségek is.  

A múzeumi kutatást segítő közösségek

Amikor a Szabadtéri Néprajzi Múzeum társadalmi kapcsolatairól, a múzeum köré
szerveződő közösségekről beszélünk, legelőször azokra a településekre és lakóira gondolunk,
ahonnan a múzeumban felépített épületek és berendezési tárgyak származnak. Az ő
tevékenységük az, ami szorosan, hosszútávon és sok szálon kapcsolódik össze a Skanzen
múzeumépítő, tudományos kutatómunkájával, a kiállításrendezés és interpretáció területeivel. 
A múzeum megalapításának kezdetétől napjainkig a Szabadtéri Néprajzi Múzeum kutatási
módszerei között alapvető fontosságú a helyszíni gyűjtőmunka, a falukutatás, a terepmunka,
melyben meghatározó a helyi társadalom képviselőivel a kapcsolatfelvétel, a helyiek bevonása a
kutatómunkába. 

A muzeológusok visszaemlékezései, beszámolói érzékletesen szólnak ezekről a kapcsolatokról,
kutató munkájuk sikerének megalapozásáról, a kapcsolatépítés első lépéseiről, a helyi lakosság
bizalmának megnyeréséről, a bizalomépítés fontosságáról, hiszen az otthonukat feltárók, az
idegenekkel szemben érthetően bizalmatlanok voltak az 1960-as évek végén éppen úgy, mint
napjainkban. Nehezen nyíltak meg az emberek, s az ajtók, de akit befogadtak, azzal gyakran életre
szóló barátságot kötöttek. Bíró Friderika – a Skanzen etnográfusa, a hatvanas évek utolsó
harmadában kezdett el néprajzi gyűjtéseket végezni az Őrség és Göcsej vidékén. Szalafőtől
Szentendréig – 1966-19931 című cikkén keresztül idézi fel első találkozásának élményét a tájjal, az
emberekkel.
„Egy forró augusztusi délután érkeztem meg Szalafőre. Csörgőszer aljában, egy fiatal fenyves erdő
szélén tett le egy alkalmi dzsip, ami hosszú könyörgések után hozott Őriszentpétertől idáig”.:
„Egyedül maradtam az erdőszélen. A távolban imitt-amott házak, közelebb mezők, facsoportok, újra
mező, szénaboglyák. Néma csönd. Elindultam felfelé az úton…. Hosszúnak tűnt az út Csörgőszerre,
és már nem is hittem abban, hogy az út végén majd házak állnak. …Szállást kerestem. Hiába. ..
Tovább mentem. … Egy mező közepén álltam reményvesztetten, a nehéz csomaggal, és
kilátástalannak láttam mindent. 
Szemben az út szélén, egy ház előtt idősebb, magas, szikár, keményvonású asszony állt. Ő volt Vilma
néni. Herczeg Vilma. Megszólítottam, és elmondtam, mi járatban vagyok, ő befogad – mondta – , de
csak szállást ad. Főzni magamnak kell, ő nem főz nekem, hiszen ki tudja, milyen úrilány vagyok,
külön pedig nem főz. Két hétig szeretnék itt maradni – mondtam én – és nekem a zsíros kenyér is jó
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lesz, csak fogadjon be. Befogadott. … Szép, tágas szobába vezetett. Nagy ágyak, régi szekrények
álltak benne. Hűvös volt, és én szorongtam, mit is kell most csinálni. Kimerészkedtem az udvarra,
ahol ott állt az egész család. Megismertem az öreg Reszka nénit, Vilma néni anyját, a fiatalabb Vilma
nénit, Jóska bácsit, aki éppen az istállóból jött, Violát, aki a tejcsarnokból érkezett. Már nem
emlékszem, hogy mi volt az első vacsora, de az biztos, hogy nem zsíros kenyér. És az elkövetkező
két hétben is csak akkor ettem zsíroskenyeret, ha külön kértem. 
Lassan megbarátkoztunk. Vacsora után Jóska bácsi szól rám: „No, Frici, gyűjjék lábat mosni.” Kicsit
elcsodálkoztam, mikor az udvaron álló kis fasajtárhoz vezetett. Lábat mostam, aztán ők is. Azt
hiszem, ez a közös lábmosás már azt jelentette, hogy ők is befogadtak.”2

Több mint ötven éve, hogy Bíró Friderika néprajzkutatót, a Szabadtéri Néprajzi Múzeum
muzeológusát az „elsők”, a Herczeg és Zsoldos családok befogadták, akiket még számos család
követett. Találkozásokról, elfogadásról, kapcsolatépítésről nemcsak Bíró Friderika, de mindazok
emlékeznek, beszélnek, akik hivatásuk helyszínének választották a múzeumot, akik hírvivők,
hagyományörökítők lettek a faluközösségtől egy nagyobb közösség felé. 

A múzeumban az elmúlt évtizedekben felépült épületek mögött egyének, családok, gazdálkodók,
iparosok, hivatalnokok és különféle közösségek állnak, akik visszaemlékezéseikkel, információkkal,
adatokkal, tárgyakkal, dokumentumokkal, részvételükkel segítették, és segítik ma is a múzeumi
kutatómunkát. 

A muzeológus és a helybeliek kapcsolata kölcsönösségen alapult, tartalmát konkrét célfeladatok
erősítették. Segítséget nyújtottak az áttelepített épületek törtnetének feltárásában, a hiteles
berendezés megvalósításában. De a múlt időről jelen időre is válthatunk, hiszen így van ez
napjainkban is. A találkozások alkalmat és lehetőséget adnak az emlékek, események,
tevékenységek közös felidézésére – a közösség közös emlékezetének megerősítésére. A tárgyi
emlékek, dokumentumok összegyűjtése közös cselekvést jelent. A közös céllal végzett munka
közösségfejlesztésre ad lehetőséget, hiszen egyre többen kapcsolódnak a visszaemlékezők, a
segítők köréhez. A rendszeres találkozások segítik az ismeretek kibővítését, rendszerezését, a
részletek feltárását, az ismeretek rögzítését. A helyiek tanulnak a múzeumtól, a kutató és a
közösség tagjai tanulnak egymástól, így gazdagítva új ismeretekkel mindkettőjüket. A kívülről jövő
ember érdeklődése és látásmódja ráébreszti a helybélieket értékeikre, az értékmentés
fontosságára, s ez hozzájárul szemléletük formálásához. 
Számos példa van arra, hogy a kapcsolat hatására, a felkeltett érdeklődés eredményeként a helyiek
a múzeumtól tanulták vissza a régi technikákat, tevékenységeket, hagyományokat. 
A bizalommal megerősített kapcsolatok a legtöbb esetben nem egyszeri találkozást jelentettek. A
muzeológusok rendszeresen visszatértek a családokhoz, s egyre inkább érzelmi kötődés is
kibontakozott közöttük. 
A muzeológusok visszaemlékezéseikben beszámolnak arról, hogyan lettek részesei családi
eseményeknek, ünnepeknek. Meghívást kaptak lakodalomba, disznóvágásra, falunapra, búcsúba,
felkérést keresztszülőnek, s ott álltak az utolsó átváltozás pillanatában is, búcsúztattak.3
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2 BIRÓ Friderika 1993, 1–12.
3 BIRÓ Friderika 1993, 1–50.



Tanulás terepen. Kutatótáborok

A Szabadtéri Néprajzi Múzeum múzeumépítő és tudományos kutató tevékenységét
már a kezdetektől egészen napjainkig a helyi közösségeken túl, különféle építészeti felmérő-,
műemlékvédő-, néprajzi gyűjtő-, és kutató-, honismereti-, és helytörténeti táborok segítették,
melynek irányítói a múzeum munkatársai, résztvevői középiskolás diákok és egyetemi hallgatók
voltak. A táborok alatt a résztvevőkből alakult múzeumtámogatók köre komoly társadalmi bázist
jelentettek és jelentenek ma is a Skanzennek, s az általuk elvégzett munka nagymértékben
gazdagítja a múzeum gyűjteményeit.   

A múzeumépítő tevékenység kezdetén, az 1970-es évek elején, a múzeum előtt álló tudományos és
építési feladatok jelentős mértékű feltorlódása szükségessé tette a kutatói kapacitás bővítését.
Többen a megoldást – az építészeti felmérések, illetve az egyes tájegységekre, épületekre
vonatkozó néprajzi gyűjtések elvégzésére – külső erők bevonásában látták. A népi építészeti
felmérő táborok szervezését építészmérnök hallgatók közreműködésével tervezték.4 A táborok
eredményes megvalósítását ebben az időben a néprajz, a népi kultúra, a néphagyomány iránti
érdeklődés társadalmi méretű kibontakozása segítette. Jellemzően ez egyfajta ellenzéki
magatartást, a szabadság iránti vágy kifejezését, gondolkodásmódot is jelentett, melynek eszköze
a nemzeti kultúra megismerése, annak aktív megélése volt. A szemlélet képviselői elsősorban
városi értelmiségi fiatalok voltak. Sokan indultak el felfedezni a vidéki Magyarországot, a határon
túli magyar területeket, Erdélyt, Felvidéket, hogy tiszta forrásból ismerjék meg történelmi
értékeinket, tárgyi kultúránkat, folklór hagyományainkat. Járták a falvakat szakmai, vagy egyéni
érdeklődésből, gyűjtötték, mentették a paraszti társadalom tárgyi és szellemi emlékeit, értékeit,
zenét, táncot, éneket. Ebben az időben bontakozott ki, s hatott elementáris erővel a táncház
mozgalom is.  

Az egyik ilyen tábor aktív résztvevői a zuglói Kassák Klubban működő Sebő együttes és a klub
tagjai lettek. Sebő Ferenc – ekkor már diplomás építészmérnök – együttesével egyik elindítója volt
a kibontakozó táncház mozgalomnak. Hétről-hétre ők adták a zenét, a talpalávalót a táncban
összekapaszkodó fiataloknak, akik között többségben voltak az építészek. 
1975 nyarán a Szabadtéri Néprajzi Múzeum felkérésére a Kassák Klub tábort szervezett, a Bakony,
Balaton-felvidék tájegység előkészítésére, a múzeum munkatársainak irányításával, a Pápateszéri
vízimalmok felmérésére.5 A pusztuló építészeti értékeket a felmérési rajzokon mentették, gyűjtési
naplókban rögzítették, a magyar népdal- és tánckincs továbbörökítése az esti táncház keretében
valósult meg. A tábor résztvevői – Sebő Ferenc és Halmos Béla mellett - többek között – Czakó
Gábor, Jordán Tamás, Koltai Gergely, Sebestyén Márta, Tímár Sándor, s a múzeum munkatársai
fontos értékmentő munkát végeztek, s egy életre szóló, meghatározó útravalót vittek magukkal.6 Ki
gondolta volna akkor, hogy a zene a tánc és az építészet összekapcsolódásának hatása napjainkig
tovább él? A felmérési rajzokból, fotókból akkor készített Pápateszéri vízimalmok című fotó és
tervdokumentációs kiállítást harminchat évvel később, 2011-ben a tábor egykori résztvevői
rekonstruálták, és újra bemutatták a Hagyományok Házában. A kiállítás megrendezésének indokot
a történelem megismétlése adott. Felnőtt egy új nemzedék, amelynek tagjai az elődök útját
követve, felelősséget érezve, menti a múlt értékeiből azt, ami még menthető a jövőnek. Az egykor
Pápateszéren működő 25 vízimalomból legalább egyet terveztek újjáépíteni, újra működtetni. 
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4 KATONÁNÉ SZENTENDREI Katalin 2004, 336–337.
5 A tábort Héra Éva a Kassák Klub akkori vezetője szervezte, a felmérést Kecskés Péter néprajzos

muzeológus, Kovács István László építész – a Szabadtéri Néprajzi Múzeum munkatársai és Szabó József
iparművész irányította.

6 A múzeum adattára hat pápateszéri vízimalom olyan hiteles rajzával gazdagodott, mely alapján ma is
bármelyiket rekonstruálni lehetne. 



Helytörténeti gyűjtések, honismereti táborok

A helyi ifjúsági és felnőtt közösségek működésének, identitástudatának
megerősítéséhez járultak és járulnak hozzá a honismerettel, helytörténettel foglalkozó közösségek,
klubok, szakkörök. E csoportok célja, feladata, küldetése nem új keletű. Már az 1860-as évektől
vannak dokumentumaink arról, hogy lelkes tanárok középiskolás diákok bevonásával értékes
gyűjtőmunka zajlott.7 A néprajztudomány számára történő gyűjtésekbe a 19. század végétől a
társadalom különböző rétegeiből kapcsolódtak be, a népi kultúra iránti szeretetből, érdeklődésből
önkéntes gyűjtők. 1939–40-től a táj- és népkutatás keretében vett nagyobb lendületet a
középiskolások néprajzi gyűjtőmozgalma. 1959-től a Néprajzi Múzeum, az MTA Nyelvtudományi
Intézetével írt ki önkéntes gyűjtők számára országos néprajzi és nyelvjárási pályázatokat. Ennek
nyomán „az önkéntes gyűjtők társadalmi mozgalma az 1960-as években országos jelentőségű
tudománysegítő tevékenységgé vált”8, melyben meghatározó szerepet töltöttek be vidéken,
szakmai támogatást nyújtva a múzeumok. Az 1960-as évek végétől a pályázatokat kiírók
egyikeként a Szabadtéri Néprajzi Múzeum is bekapcsolódott tevékenységbe. A múzeum a
szakszerű gyűjtőmunka érdekében néprajzkutatók közreműködésével kérdőívsorozatot állított
össze.9 A helyi gyűjtőmunka aktív segítői tanítók, tanárok voltak, akik diákjaikkal szakköri
közösségeket alkotva végezték a helytörténeti, honismereti gyűjtőmunkát, a pályamunkák
készítését. A többszintű múzeumi szűrőn és értékelésen átjutó, néprajzi dolgozatok a Néprajzi
Múzeum Ethnológiai Adattárába, a Nyelvtudományi Intézetbe, a megyei múzeumok, illetve a
Szabadtéri Néprajzi Múzeum archívumaiba kerültek, ahol a tudományos kutatás számára hasznos
forrásanyagot jelentenek.10

A Szabadtéri Néprajzi Múzeum az 1970-es évek elejétől szervezett önállóan néprajzi
gyűjtőtáborokat,11 majd bekapcsolódott a kétévente megrendezésre kerülő Országos Honismereti
Diáktábor munkájába is. A táborok szervezésére olyan helyszíneken került sor, amelyek érintett
területek voltak a Skanzen telepítési tervében szereplő valamelyik tájegység, (Felföldi mezőváros,
Észak-magyarországi falu, Felső-Tiszavidék, Dél-Dunántúl, Kisalföld, Nyugat-Dunántúl),12 vagy
épület kapcsán. A szakmai felügyeletet, az irányítást a megyei múzeum és a Skanzen fiatal
munkatársai, történészek, néprajzkutatók, népművelők, egyetemi hallgatók látták el, akik közül
sokan maradtak a múzeumi pályán. Az anyagi támogatást és a szervezést az országos és helyi
KISZ szervezetek biztosították. A résztvevők olyan középiskolás diákok voltak, akik figyelemre
méltó honismereti dolgozatokat készítettek, díjat nyertek az Országos Néprajzi és Nyelvjárási
Gyűjtőpályázaton. Közülük többek útja vezetett néprajzos, történész, vagy múzeumi pályára.13

A kamaszkorban megélt élmények hatását nem felejtve lettek maguk is a civil közösségi
cselekvések támogatói.
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7 Néprajz a középiskolában. Néprajzi Lexikon. http://mek.oszk.hu/02100/02115/html/4-3.html [letöltés ideje:
2017.10.05.]

8 Önkéntes gyűjtő. Néprajzi Lexikon. http://mek.oszk.hu/02100/02115/html/4-267.html [letöltés ideje:
2017.10.05.]

9 Kérdőívek és gyűjtési útmutatók 1-12. Néprajzi Múzeum – Szabadtéri Néprajzi Múzeum, Budapest, 1973
10 Önkéntes gyűjtő Néprajzi Lexikon. http://mek.oszk.hu/02100/02115/html/4-267.html [letöltés ideje:

2017.10.05.]
11 GRÁFIK Imre 1980, 194–166.
12 1981 Eger gyűjtés Novaji lakóházhoz. 1983 Vásárosnamény népszokások gyűjtése. 1985 Novák puszta,

gyűjtés ásványrárói lakóház berendezéséhez. 1987 Túrkeve – gyűjtés az Alföld tájegységhez. 1990
Őriszentpéter. 

13 Közöttük dr. Csonka Takács Eszter, a Szabadtéri Néprajzi Múzeumba, ahol a Szellemi Kulturális Örökség
gondozója, igazgatója. Bereczki Ibolya az országos honismereti táboroknak középiskolás diákként
ugyancsak résztvevője volt 1976–1977-ben.



A Skanzen kapcsolata az új generációval, a fiatalokkal napjainkig tovább folytatódik. Az
időközben átalakuló vidék, a társadalomban zajló változások új témákat, új célokat adnak a
kutatásoknak, új formái jelennek meg a „bevonódásnak”. Napjainkban is évente sok egyetemi
hallgató választja a Szabadtéri Néprajzi Múzeumot nyári szakmai gyakorlata színhelyéül, ahol
lehetősége nyílik megismerkedni a sokszínű múzeumi és terepmunkával, részt venni és
támogatni a múzeum tudományos tevékenységeit. A múzeum küldetése nem változott. A
stafétabotot tovább adni, példát mutatva tanítani, az egymást szakmai közösségben segítő,
magas színvonalon elvárt, kreativitást nyújtó munka örömének értelmére, hogy megtalálja
hivatását a múzeumban az új nemzedék.

Volt egyszer egy Villa Rustica … a  műemlékvédő tábor

A múzeumépítő, néprajzi kutatásokat segítő táborok mellett az 1980-as
években egy műemlékvédő tábor megszervezésére került sor a Skanzenben, mely a
résztvevők számára közösségfejlesztő sikertörténet lett. A kilenc év alatt a táborban közel
250 külföldi építészmérnök hallgató fordult meg. Az állagmegóvó tábort előkészítő
középiskolás régész táborba öt éven át 35-40 történelem fakultációs diák tért vissza. 

A Szabadtéri Néprajzi Múzeum területének az 1970-es évek elején, a múzeum
terepelőkészítési munkálatai során fedezték, majd tárták fel részlegesen Pannonia Provincia
addig ismert legnagyobb méretű épületét, az 52 helyiségből álló római kori villát, a Villa
Rusticát.14 1981-től a Múzeum és a Budapesti Műszaki Egyetem Építészmérnöki Kar
közreműködésével nyaranta háromhetes nemzetközi műemlékvédő tábor működött, hazai és
külföldi építészmérnök hallgatók részvételével.15 A diákok az állagmegóvó szakmai munka
mellet lehetőséget kaptak arra is, hogy tanulmányi kiránduláson ismerkedjenek Magyarország
történelmével, építészeti emlékeivel, műemlékvédelmével. 

A római villa addig feltárt részeinek állagmegóvása az 1980-as évek közepére befejeződött,
így szükségessé vált a nemzetközi építészmérnök tábor további megvalósításához a
régészeti ásatás folytatása, melyhez azonban anyagi források nem álltak rendelkezésre. Ekkor
(1985-ben) a feltáró munkába az ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Iskola harmincöt történelem
fakultációs diákja kapcsolódott be16 , Maucha Imre történelem szakos vezetőtanár
irányításával. Az öt éven át tartó régésztábor életre szóló élmény volt a diákoknak s a
táborvezetőknek egyaránt. A napi kubikolás, a fizikai munka, a délutáni skanzeni
foglalkozások, az esti programok napjainkig tartó közösséget kovácsoltak. Mi sem igazolja
jobban a tábor hasznosságát és sikerét, hogy a 35 fiatal az érettségi után – már mint
különböző egyetemek hallgatói – visszatért dolgozni a villa feltárásához. Waktor Andrea a
tábor egyik résztvevője, 1990-ben Villa Rustica: Volt, Van, Lesz című cikkében búcsúztatta el a
tábort, értékelte annak jelentőségét „Ha bevalljuk, ha tagadjuk, nem lettünk volna azok, olyanok,
mint ma, ha nem jöhetünk Szentendrére. Fakultációs csoportunknak nagyon jót tettek az együtt
töltött hetek. De nemcsak másokkal, önmagunkkal szemben is változtunk.”17 A táborzárás után
az egyetemi hallgató „kemény mag” nem tágított, s néhány nyári szünetben egy-egy hetet még
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14 A Villa Rustica feltárását dr. Topál Judit régész végezte.
15 SZALAI András 1981
16 A Villa Rustica feltárását 1985-1989 között dr. Topál Judit régész irányította, az építészeti felügyeletet

Szalai András, a Skanzen építészmérnöke látta el. A tábor vezetője a múzeum részéről Káldy Mária, az
ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Iskola részéről Maucha Imre volt. 

17 WAKTOR Andrea 1990, 28–31.



felajánlott a köz javára, a maga épülésére, a közösség fenntartására, önkéntesként, a múzeumnak
hasznos kutatómunkát felvállalva, felméréseket készítettek gyűjtőmunkát végeztek a Skanzen
számára az őrségi falvakban.18

20 év után Waktor Andrea: Volt egyszer egy Villa Rustica … című írásában idézte fel a tábor
lényegét. „Volt egy közös ügyünk”, a Villa Rustica, és néhány szép kamasznyarunk szerelmekkel,
barátságokkal, összeveszésekkel, gubancokkal. Épültünk mi, és épülni látszott a villa is. …” majd így
fejezte be. „Még egy két év, és küldhetjük is gyerekeinket, találják meg a saját Villa Rusticájukat, mi
pedig örökre őrizzük a magunkét.”19 Az összetartozásnak szimbolikus tárgya is lett. A Villa Rustica
kőfala mellett a közelmúltig állt egy oszlop, melyre a táborlakók 1985-1989 között felszögelték
(egy, a Skanzen által az épületelemek számozására használt fémlapra saját maguk által kikalapált)
neveiket. Az oszlop évtizedekre az egykori „villa rusticások” zarándokhelye lett, az összetartozás
felidézésére, megerősítésére.
2010-ben, a tábor alapításának 25. évfordulóján huszonhét egykori diák tartotta fontosnak, hogy
részt vegyen az eseményen, s közösen emlékezzen a Villa Rustica táborra. Az eseményre
hazaérkezett Bóka Krisztina, a ma már Olaszországban élő és dolgozó római koros régész, egykori
táboros diák is.

A múzeum állandó és időszaki kiállításaihoz kötődő közösségek

Egy-egy épületet alapos kutatómunka eredményeként választunk ki, s kerül be a
múzeum telepítési tervébe. Felmérések, levéltári, falu és családkutatások előzik meg a végső
döntést. Ezt követi az újabb mérlegelés, mely szerint a múzeum lebontja, áttelepíti, újjáépíti a
múzeumban. Az épületek közel 60%-a eredeti, újjáépített, 40%-a másolat, hiteles rekonstrukció. Egy
lakóház lebontásáról, eladásáról magánszemélyek, családok döntenek. A múzeum tudományos
telepítési tervében a lakóházak mellett számtalan közösségi épület is található, melyek egykor
helyi közösségeket szolgáltak. Legyen szó családi, vagy közösségi tulajdonról, egy épület
elbontása mindig fájó esemény. A múzeum nélkül azonban a lebontott és áttelepített épületek
jelentős része mára már nem létezne, elpusztultak volna állapotuk miatt, vagy elsöpörte volna az
új, a modern iránti igény. A múzeumba történő áttelepítéssel azonban az épületek esélyt kapnak a
megmaradásra, a túlélésre. 
A következőkben három közösségi épületet mutatok be, három történetet, mely során messzire
kerültek eredeti helyükről, de láthatatlan szálakkal távoli közösségeket kötnek össze. 

A Mándi református templom

A múzeum Felső-Tiszavidék tájegységének kiteresedő részében áll a Mánd
községből áttelepített református templom. Története a műemlékmentés jelképe is lehet. Vajon mi
lett volna a sorsa, ha nem a múzeumba kerül? 
Az 1970-es nagy tiszai árvíz után egy baráti társasággal kirándultam a beregi Tiszahátra. Ekkor
jutottam el Mándra, ahol megrendülve tapasztaltuk a víz pusztító erejét, a favázas, sövényfalú,
kazettás mennyezetű, református templom szomorú állapotát. A templom megsüllyedt, a szószék
emelvényére teljesen ráült a faragott hangvető. Helybéli kísérőnk elmondása szerint a közösség
úgy döntött, hogy új templomot építtet, időtálló anyagból, a régit lebontják, és Szentendrén a
Szabadtéri Néprajzi Múzeumban fogják újjáépíteni. 
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[1] A mándi református templom megnyitása. 1977

A 16. század végén Mándon épített templomot 1977-ben építette fel, s adta át a Skanzen a
múzeumlátogató közönségnek, mely azóta is a Felső-Tiszavidék tájegység s a múzeum
büszkesége, meghatározó szakrális épülete. Először hangversenyek, majd egyre inkább
funkciójához illő események, istentiszteletek, keresztelők, esküvők, s múzeumi közösségünk
karácsonyi ünnepeinek állandó helyszíne lett. 
Mándon az 1970-es években felépült az új, árvíztől mentesített templom, de egyre többen érkeztek
Szentendrére azok, akiknek egykor hitük megvallásának, egyházi közösségük, és életfordulójukat
meghatározó személyes eseményeik helyszíne volt a régi. A vendégkönyvben szaporodtak a
bejegyzések: „Ebben a templomban kereszteltek”. „Itt konfirmáltam”. „Itt esküdtem örök hűséget.”
Ma már ezek a mondatok így hangzanak. „Ebben a templomban keresztelték a nagyszüleimet!” A
régi padokon betűk, jelek, évszámok karcolata őrzi az egykori közösség emlékét. A közösség nem
felejt, a közösség nem enged. Láthatatlan szálon örökre összekapcsolódik a mándi faluközösség a
szentendrei múzeummal.

Harangláb Felsőszenterzsébetről Szentendrére

Egy közösségi épület átadása a múzeumnak – mint láttuk a Mándi református
templom esetében is, – nem jelenthette azt, hogy egy település lakossága közösségi épület nélkül
maradjon. Helyére új épült, hogy híven szolgálja a közösséget. Így volt ez az őrségi
felsőszenterzsébeti harangláb esetében is. Felsőszenterzsébeten a haranglábat a múzeum 1981-
ben bontotta le, melyet az egybegyűlt faluközösség ünnepélyesen búcsúztatott el. „Egybegyűltünk,
hogy a kétszáz éves haranglábat búcsúztassuk, s helyette egy újat avassunk, adjuk át az
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egyházközségnek, a falunak” – szólt a búcsúztató, s így folytatódott: „A régit egy korabeli leírás
szerint 1778-ban 114 református és 13 katolikus közösen állította. Egy kis falu hívei építették,
egyetlen közös létesítményük volt. Az építőknek és maradékaiknak a harangszó jelentette, és jelenti
ma is azt az összetartó erőt, amely ünnepi és hétköznapi életük ritmusát meghatározta.
Vasárnapokon, ünnepnapokon Istentiszteletre szólította a híveket, kondult, ha meghalt valaki a
faluban, harangoztak temetéskor, s harangoztak, ha veszély volt, ha tűz ütött ki. Jelezte az időt,
hiszen a hajnali harangszó hívta munkába az embereket, és az estéli harangozás után tértek
nyugovóra. Veszélyt, bánatot, örömöt egyaránt hirdetett, és hirdet ma is. Éppen ezért a falu nem
maradhat harang nélkül. Új haranglábba helyezzük át a falu harangját, amelyet a hívek választottak.
A régi tartószerkezetet elvisszük, és újra felépítjük. A harangláb új helyén, a szentendrei Szabadtéri
Néprajzi Múzeumban is közösséget szolgál majd. A magyar népi építészet legszebb alkotásai közé
kerülve a nemzeti kultúra nagy ügyét, az egész nemzet közösségét szolgálja.”20 – írta Biró Friderika,
a Nyugat-Dunántúl tájegység muzeológusa, megemlékezve az eseményről.

Kápolnamentés Jánossomorjáról21

A harmadik történet a múzeum Kisalföld tájegységének bejáratánál álló katolikus
kápolnáról szól. 1982 tavaszán váratlan vészjelzés érkezett a Szabadtéri Néprajzi Múzeumhoz
Jánossomorja katolikus közösségétől. A hírt Bíró Ibolya, a Kisalföld tájegység kurátora hozta.
Jánossomorján a Szent Anna tiszteletére emelt kápolnát útkorrekció miatt le akarták bontani. „Az
1982-es bontás hivatalos indoka „útkorrekció” volt, de a jánossomorrjaiak ma is tudni vélik, hogy
valójában a szemközti pártház mindenható urait zavarta az eredetileg 1713-ban emelt kegyhely…”22

– olvashatjuk 2006-ból egy helyi idős asszony visszaemlékezését. A kápolnát Jánossomorja
német lakossága építette közadakozásból az 1831. évi pestis járvány után a régi kápolna helyére.
Építése és berendezése egy közösség összekapaszkodásának, az életben maradottak
hálaadásának lett szimbóluma. Vajon a kápolna elpusztításának szándéka, majd elköltöztetése
nem volt-e szimbóluma a 1945-46-ban otthonukból kitelepített 4667 német ajkú közösségnek?
1982-ben erről a helybéliek nem mertek beszélni, de a kápolna bontását, majd a múzeumban
történő felépítését figyelemmel kísérték. A múzeumi megnyitón sok jánossomorjai volt jelen, nem
hívőként, hanem a helyi hagyományok közvetítőjeként, mint a Jánossomorjai Nagyközségi
Fúvószenekar és a Jánossomorjai Szövetkezetek és Pedagógusok Kórusának tagja,
hangversennyel tették ünnepélyessé az eseményt. 
A kápolna majd kétszáz kilométerre került eredeti helyétől, de története nem szakadt el véglegesen
a jánossomorjaiaktól, a katolikus közösségtől, és eredeti funkcióját is kezdte újra betölteni a
múzeumban. Szent Flórián, a tűzoltók védőszentje napjának megünneplését 1985-ben, múzeumi
körülmények között, a kor lehetőségeihez, követelményeihez igazítva rekonstruáltuk
szakmuzeológusok közreműködésével. Ez adott „okot” először arra, hogy egyházi szertartással, a
kápolnában megtartott szentmisével tisztelegjünk a tűzoltók áldozatos munkája előtt. 

A kápolna a kilencvenes évek elején sajátságos összekötő kapocs lett a jánossomorjai katolikus
hívek és a múzeum között. Éveken át, Szent Anna napján búcsúra, zarándokútra indultak
Szentendrére plébánosuk vezetésével. A 200 kilométeres autóbuszút a lelki felkészülést jelentette,
melyet a kápolnában megtartott szentmisén való részvétel tetőzött be. Erről a különleges
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kapcsolatról – mely sajnos a közösség idős tagjainak elhalálozása miatt idővel megszakadt, 2006-
ban – immáron az utolsó búcsú alkalmával –Szigethy András megemlékezést írt a National
Geographic – Magyarország23 felkérésére, melyhez a fotóillusztrációt Korniss Péter fotóművész
készítette. A jánossomorjai fogadalmi (Szent Anna) kápolnát – bár a Skanzenben áll – Győr-
Moson-Sopron megye számon tartja értékei között.24

Kötődés és művészet. Egy időszaki kiállítás és utóélete

2003-ban épült fel a Szabadtéri Néprajzi Múzeum új irodaépülete, melyben helyet
kapott a múzeum időszaki kiállító terme, a Skanzen Galéria is. Dr. Cseri Miklós főigazgató előzetes
felhívására a Kötődések – A vidéki Magyarország emlékezete című, első kiállítás megrendezéséhez,
közel ötven szentendrei művész élt a lehetőséggel. A felkérés és a kiállítás célja az volt, hogy az
alkotók fogalmazzák meg gondolataikat, kapcsolatukat múltjukhoz, a néphagyományhoz, a
múzeumhoz. A kiállításon való részvétel feltétele volt az is, hogy a művészek a kiállítás után a
múzeumnak adományozzák a kiállított alkotásokat, hogy azok a múzeumi munkaszobákat,
irodákat, a közösségi tereket díszítsék. A kiállítás nyitvatartási ideje alatt a múzeum munkatársai
maguk választhatták ki, hogy melyik művész, melyik alkotása, mondanivalója áll közel hozzájuk,
melyiket látnák szívesen szobáik falán. 
A múzeum – cserébe az alkotásokért – valamennyi kiállítóművész számára egy önálló, vagy
csoportos kiállítás megrendezését ajánlotta fel a Skanzen Galériában, s egy művészi katalógus
megjelentetését. Az elmúlt tizenöt év alatt az első kiállítás gondolatának köszönhetően
folyamatosan jelen vannak a múzeumhoz, a cél és a közös gondolatok kapcsán egymáshoz is
kötődő szentendrei művészek alkotásaikkal. A kezdeményezés nyomán megnőtt Szentendre
művészetszerető polgárainak az érdeklődése is múzeumunk munkája iránt. 

Helyi közösségek múzeumi szerepkörben

Minden lebontott épületnek története van, mögöttük egyének, közösségek állnak.
Családok, kortársi, vallási, nemzetiségi, munka vagy faluközösségek. Történetük szól munkáról és
pihenésről, a mindennapokról és ünnepekről, szerelemről, a benne egykor végzett sokféle
tevékenységről, melyet a múzeum éltet, tovább ad, hagyományos és új formában a látogatók
számára. A múzeum számára egy új épület, egy új tájegység megnyitása kiemelkedő esemény,
nagy ünnep, melynek legfontosabb résztvevői azok a családok, közösségek, akiknek épületei a
múzeumba kerültek, akik tárgyaikkal, dokumentumaikkal, információikkal segítették a
múzeumépítő tudományos munkát. Ők azok, akiknek továbbra is közük lehet és van is az immár
múzeumba került épülethez. Egy új, vagy a múzeumhoz való tartozással új tartalmat kapó
közösség, melynek létrehozását, megerősítését, fejlesztését közös célok, közös cselekvések
motiválják.  
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Élő múzeumi események a helyi közösségek közreműködésével

1974-ben nyílt meg a Skanzen első állandó kiállítása a Felső-Tiszavidék tájegység
három telekkel és a szatmári Nemesborzováról származó haranglábbal, mely időközben a múzeum
jelképévé vált. 1976-tól a statikus kiállításokat a múzeum különféle háztartási-, háziipari
tevékenység élményszerű bemutatásával kívánta a nagyközönség számára vonzóvá tenni. Az első
ilyen esemény a kenyérsütés volt a kisnemesi telek sütőházában. A hiteles interpretációt szolgálta
a szatmári Milotáról érkező segítő, Papp Gyuláné lányaival, akikkel a múzeum a korábbi
gyűjtőmunkák során már jó kapcsolatot alakított ki. A kenyérsütés eseménye mérföldkő volt a
múzeumi interpretáció kérdésében, maradandó hatása és következménye lett a múzeumra éppen
úgy, mint a helyi közreműködőkre, nem különben a látogatókra. Ettől kezdve lettek állandó
szereplői a helyi közösségek a különféle múzeumi programoknak, bemutatóknak.  
Magunk sem gondoltuk akkor, hogy mekkora lesz az érdeklődés az esemény iránt, s milyen lesz a
látogatók reakciója. A kemencében sült kenyér illata, a hiteles közvetítővel, Bözsi nénivel zajló
beszélgetések, a megkóstolható kenyér íze távoli emlékeket idéztek fel, melyet meg kellett osztani
a látogatóknak egymással is. „Én még sütöttem otthon a falunkban, amikor még állt a kemence” „Az
édesanyám sütötte kenyérnek volt ilyen az íze”. – hangzott innen is onnan is, és recepteket,
tanácsokat, hasznos praktikákat adtak át egymásnak. A kenyérsütés eseménye kapcsolatokat
indított el. Ekkor kaptuk az első megerősítést, igazolást arra, hogy amit a múzeum feladatáról, az
interpretáció formájáról, a látogatói szolgálatról gondolunk, az megtartásra, továbbfejlesztésre,
folytatásra érdemes.
Egy-egy új állandó kiállítás, épület átadása a közönségnek újabb-és újabb múzeumi interpretációt
tett lehetővé helyi hagyományéltetők vagy városi hagyománykövetők közreműködésével.
Napjainkra több százra tehető azok száma, akik alkalmi vagy rendszeres szereplői, résztvevői a
múzeum működésének, programjainak.

Ennek a kenyérsütésnek különleges folytatása is lett a Skanzen és egy közösség számára. Egy
akkor fiatal látogató, Müller Anna lelkes érdeklődése nyomán negyven éve napjainkig tartó, élő
kapcsolat bontakozott ki a múzeum és a budapesti Szent István Bazilika és kórusa között, melyről
a későbbiekben még részletesen lesz szó.

Az eltelt évtizedek során a múzeumi tájegységek megnyitóit követően a múzeum és a települések
között a kapcsolat nem egységesen alakult, de többé-kevésbé rendszeressé vált. Ma is gyakran
vesznek részt helyi közösségek a múzeumi tevékenységek rekonstruálásában, a helyi
hagyományokat bemutató múzeumi programokban. 
E közösségek között – a kapcsolatok ideje és tartalma miatt is – kiemelkedő helyet foglal el a
Kisalföld tájegységhez kötődő, mosonmagyaróvári Lajta Néptánc Együttes, akikkel a múzeum
kapcsolata az 1987. évi megalakulásuktól kezdve napjainkig töretlen.

Több mint hagyományéltetés. Szigetközi legényavatás Szentendrén

Az 1980-as évek végén – a Kisalföld tájegység megnyitását követően – az a kérdés
foglalkoztatott bennünket, hogyan lehetne az épített- és a tárgyi kultúra értékei mellett a Szigetköz,
Rábaköz, Tóköz, Fertő vidék, Sopron környéke hagyományait hitelesen és életszerűen
megismertetni a múzeumlátogató közönséggel. Olyan élő közösségeket kerestünk, akik, e
sokszínű kultúrát összetettségében ismerik és gyakorolják, életük részét alkotja (életmódjukban,
táncban, játékban, dalban, népi kismesterségekben, népi táplálkozásban, viseletben stb.), és
képesek azt mások számára is megérthetővé, megélhetővé tenni, átadni. Akik nem színpadi
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produkcióként tanulják meg e vidék hagyományait, akik benne élnek, szinte életük része, tehát
hiteles üzenet hordozói. Ezt a közösséget a Palenik József vezette Lajta Néptánc Együttesben
találtuk meg, akik az eltelt 30 évben szinte beépültek elválaszthatatlanul a múzeum – a
Skanzen életébe. Nélkülük Húsvét, Pünkösd, Borünnep, Szent Márton nap már szinte el sem
képzelhető. 
Példaértékű ebben az individualizált, a széteső közösségek világában az, amit saját
közösségük hagyományainak megőrzéséért, a közösség összetartásáért, és környezetükben
a közösségi értékek továbbadásában évtizedek óta végeznek. 

A legénycéh hagyományainak megismertetése, a legényavató, mint egy szigetközi, helyi
szokás bemutatása szerepelt és szerepel a múzeumi program-palettájukon, de sokkal többről
van szó. Az elődök napjainkig töretlen hagyományának megismeréséről, követéséről, annak
mindennapi megéléséről, erkölcsi mércéről, tiszteletadásról, példamutatásról, melyet a maguk
épülésére gyakorolnak, de a múzeumi közönségnek is képesek mintát adva közvetíteni.
Palenik József és felesége, Balogh Tímea közösséget teremtettek, célt, mércét, értékeket,
tartást adnak. Ők azok, akik nap mint nap a hagyomány tiszteletére, ápolására, megőrzésére
és átadására nevelik a rájuk bízott fiatalokat a velük együtt idősödő szüleikkel, egykori
táncosokkal, „Lajtásokkal,” egyre terebélyesedő közösségükkel, nemcsak az otthoni, hanem a
múzeumi környezetben is. A kisalföldi tájak, a szigetközi, rábaközi, tóközi, Sopron környéki
településekről lassan eltűnnek a régi házak, helyet adva az új igényeknek, stílusnak. Palenik
József ma már nemcsak a Lajtásokat hozza a múzeumban, hanem kisalföldi iskolásokat is,
tanulni, megismerni hagyományaik épített és tárgyi emlékeit hiteles forrásból Szentendrén a
Skanzenben, megélni napjainkig éltetett saját szellemi kulturális örökségüket. Személyében
mentorként is szolgálja, segíti a közösségépítést a Múzeum európai uniós projektjében.

„Azért vagyunk mások, mint a többi néptáncegyüttes, mert nem csak bemegyünk a
próbaterembe és próbálunk, hanem azt a kultúrát, amit színpadra viszünk, a hétköznapjainkban
is megéljük„ – nyilatkozta az Együttes alapítója és művészeti vezetője, Palenik József.25

Tájegységmegnyitók. Kapunyitás a múzeumi helyszínen

1993-ig a múzeum lassú ütemben épült. Évente többnyire egy-két épülettel
gyarapodott először a Felső-Tiszavidék, majd a Kisalföld tájegység. A Nyugat-Dunántúl
tájegység megnyitása volt az első alkalom, amikor szinte valamennyi épületet egyszerre
vehette birtokába a közönség. Ez az esemény az addigiaktól eltérő közösségi alkalmat tett
lehetővé. 
A tájegység ünnepélyes megnyitásának napján tanúi lehettünk annak, hogyan kerülhet a
múzeumi környezetben központi szerepbe egy helyi közösség. A katolikus, református és
evangélikus egyház jelen lévő helyi képviselői bensőséges ceremónia keretében felszentelték,
illetve megáldották a múzeumi épületeket, az útmenti keresztet, haranglábat, iskolát,
lakóházakat. Ez az aktus annak is jelképe volt, ahogy a helyi közösség átadta értékeit a
múzeumi közösségnek – megőrzésre, a köz hasznára. 
A kondorfai gyerekek a falujukból áttelepített népiskolában eleinte megilletődve, majd egyre
felszabadultabban vettek részt tanítójuk felügyeletében az otthonihoz hasonló múzeumi
osztatlan iskolában megtartott tanítási órán. A családok szinte belakták múzeumi „házaikat”,
s maguk készítette süteményekkel fogadták a vendégeket, , mintha csak otthon lennének. 
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[2] Faluközösségek, családok, vendégek a Nyugat-Dunántúl tájegység
megnyitásán. 1993 

Hihetetlen és ismeretlen volt számukra a látogatók érdeklődése az Ő őrségi, göcseji, hetési világuk
iránt. A családok és polgármesterek büszkén vették át azt a díszes oklevelet, amellyel a múzeum
írásba foglalta köszönetét, elismerését a múzeumnak nyújtott segítségért. Ekkor értették meg
igazán a muzeológusokkal való találkozásaik lényegét, értelmét. Az események döbbentették rá
őket arra, hogy milyen értékek birtokosai. Örömmel és nyíltan, egyre bátrabban válaszoltak a jelen
lévő szakemberek, látogatók kíváncsi kérdéseire. Hazatérve másként néztek környezetükre,
megváltozott szemléletük. Még sokáig beszéltek róla, s elevenítették fel a megnyitó élményét. A
közösség egy más dimenzióban kezdett működni. Aki tehette, felkerekedett, hogy újra lássa a
múzeumi falut, s hozták magukkal azokat, akik még nem jártak Szentendrén.

2000-ben a Bakony-Balaton-felvidék26, 2005-ben a Dél-Dunántúl, 2006-ban a Felföldi mezőváros,
majd 2010-ben az Észak magyarországi falu tájegység megnyitása hasonló formában, gondos
előkészítéssel zajlott, a falvakat jelenlétükkel képviselők száma pedig egyre gyarapodott.
Főszerepet minden esetben az épületek egykori lakói, rokonok, a helyi lakosság és vezetőik kaptak.
A múzeum és a települések kapcsolatában az ünnepélyes megnyitó mindig központi helyet foglalt
el, s az eseményre való személyes meghívásnak mindig meghatározó jelentőséget tulajdonítottunk.
Ezzel is kifejeztük a közösség iránti tiszteletünket, hangsúlyoztuk köszönetünket azokért az
értékekért, s azért a segítségért, amit kapott a múzeum a tájegység létrehozása kapcsán, s
hosszútávra kívántuk biztosítani az együttműködést. A családokhoz, az épületek egykori
tulajdonosaihoz – akikkel éveken át tartotta a kapcsolatot – a tájegység muzeológusa kopogtatott
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be meghívással. A megye és a települések magasabb rangú tisztviselőinél, polgármestereknél,
egyházi főméltóságoknál, a múzeum főigazgatója, dr. Cseri Miklós személyesen tette tiszteletét. A
hagyományőrző csoportokkal, egyesületekkel, a közreműködő mesterekkel a megnyitót szervező
múzeumi munkatársak találkoztak. Arra törekedtünk, hogy a lehető legszélesebb körben szólítsuk
meg az adott tájat reprezentáló, vagy a különböző épületek mögött álló közösségeket. Így lett a
tájegység megnyitása „közös ügy”, a közösség és a múzeum identitást erősítő ügye is.
A Bakony, Balaton-felvidéki tájegység megnyitásától kezdve különös rangot adott az eseménynek,
hogy az új tájegységet minden esetben a köztársasági elnök (Mádl Ferenc, majd Sólyom László)
nyitotta meg. 
A megnyitó eseménye, nemcsak a helyiek részére, de a múzeum munkatársai számára is mindig
meghatározó élmény. Az éveken át tartó kutatómunka, az építés, a tárgyak előkészítése,
restaurálása, a házak berendezése, a változatos interpretációs és ismeretátadási feladat
kidolgozása, az esemény kommunikálása és megannyi más feladat, a közös cél, a „véghajrá
élménye”, az ünnepi pillanatok, majd az esti „gőzkieresztő” közös vigalom, közösségi létében
erősítette, erősíti meg újra és újra a múzeum különböző területein és más-más beosztásokban
dolgozókat. 

A megnyitó eseményét követően a vidék lakossága, de az elszármazottak, a külhonba költözöttek
is gyakran látogatják meg a múzeumot, keresik itt is az otthoni, az egykor volt hangulatokat,
tárgyakat, emlékeket. Egy-egy tájegység megnyitásával a múzeum előhírnökévé válik a bemutatott
vidéknek. Sok múzeumlátogató a múzeumban látottak alapján kap indíttatást arra, hogy felkeresse
az eredeti helyszíneket.

A Szabadtéri Néprajzi Múzeum sokat kapott és kap az épületeit adó településektől, így éppen ezért
törekszik rá, hogy lehetőségei és adottságai szerint viszonozza is a segítséget. A tájegységek
megnyitása után a kapcsolatok tovább élnek a helyi társadalommal. A múzeum kedvezményekkel
(ingyenes belépés, tárlatvezetés) a múzeumi programokban való aktív részvétellel (helyi kézműves
mesterek, hagyományéltető együttesek meghívása) szorgalmazza, hogy térjenek vissza minél
gyakrabban.

A korábbi kapcsolatok ápolását is segíti a 2015 óta működő tematikus bőröndmúzeumi program,
melyet olyan hátrányos helyzetű vagy halmozottan hátrányos helyzetű településekre visznek el
múzeumpedagógusaink, ahonnan a Múzeumnak épülete származik. Munkatársaink 2016-ban
Család és közösség – a hagyományos paraszti kultúrában és napjainkban 27 valamint Ünnepek,
szokások – régen és ma28 címmel 37 foglalkozást tartottak iskolai tanórakeretbe illesztve, melyen
888 gyermek vett részt. A program megvalósításával a múzeum többféle célkitűzésnek kívánt
megfelelni. A rendhagyó programmal segítjük a tanulás iránti érdeklődés felkeltését. A
témaválasztással példát mutatunk a gyerekeknek a családok, a működő közösségek
jelentőségéről az egyén életében. Célunk a programokkal a múzeum és a település közötti
együttműködés megerősítése, fejlesztése is. A különleges, élményszerű tanulási óra, a kívülről
érkezett múzeumpedagógusok tanítási módszere közvetlen hatásként aktivitásra, hatékonyabb
közreműködésre, nagyobb odafigyelésre ösztönzik az osztályközösséget. Bízunk abban, hogy ezek
az alkalmak közvetve, hosszabb távon is kifejtik hatásukat a szemléletformálásban, a hátrányok
leküzdésében.
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Helyi hagyományok visszatanítása múzeumi közreműködésével

A néprajzi gyűjtések során a kurátorok és a helyi lakosság között kibontakozó
kapcsolatok, a múzeum részéről megnyilvánuló érdeklődés, a tájegységi megnyitó ünnepségen
vagy más múzeumi eseményeken, a közönség részéről tapasztalható nagy figyelem hatására
gyakran volt tapasztalható elfelejtett, régen nem gyakorolt tevékenységek, szokások újra
felfedezése, visszatanulása a múzeumtól, amelyeket saját közösségeik körében újítottak meg régi
vagy korszerűsített formában.

Újjáéledő hagyomány, Szent Flórián ünnepe

A Szabadtéri Néprajzi Múzeum a településszerkezetek és a telkek kialakításában,
az épületek újjáépítésében, a berendezések rekonstruálásában, a kiállítások által megfogalmazott
tevékenységek, események felidézésében a legteljesebb hitelességre törekszik. Ezt az elvet követi
a múzeumi interpretáció is, melyhez kapcsolódási pontot jelenthet egy egész tájegység, egy épület,
de akár egyetlen tárgy is. 
A Kisalföld tájegység Süttörről származó lakóházának utcai oromfülkéjében egy kis Szent Flórián
szobor áll, őrködve a ház nyugalma fölött, hogy megóvja lakóit a tűz veszedelmétől. 
Ez a kis szobor inspirált bennünket arra, hogy a tüzes mesterségek – a tűzoltók, fazekasok,
serfőzők, kéményseprők, pékek, kovácsok – védőszentjének ünnepét a feledés homályából
visszahozzuk, újjáélesszük és múzeumi körülmények között bemutassuk.

Magyarországon a 19. század végén alig akadt olyan város, vagy falu, ahol ne működöt volna
önkéntes tűzoltó egyesület. Ebben az időben terjedt el országszerte Szent Flórián, a tűzoltók
védőszentjének május 4-i megünneplése, amikor a tűzoltók egyházi és világi szertartás keretében
tartottak zászlós felvonulást, ügyességi versenyt, s a nap kiemelkedő eseménye volt a tűzoltó
zenekar fellépése, majd az est fénypontja, a tűzoltóbál.29

A nyugat-magyarországi településeken az ünnep egykori megtartásáról, számunkra helyi
visszaemlékezések és dokumentumok adtak hiteles információt. Magyarországon Szent Flórián
védőszent megünneplését 1945 után a hatalom betiltotta. A Szabadtéri Néprajzi Múzeumban
1985. május első vasárnapján rekonstruáltuk múzeumi keretek között, a megújított ünnepet, s élt e
program több mint egy évtizeden át – a múzeumi és közel száz Pest megyei önkéntes tűzoltó
közreműködésével. A történeti hitelesség megőrzését, a tűzoltó nap ceremóniájának kialakítását, a
bemutató és a verseny mai adaptálását a Tűzoltó Múzeum igazgatójának30 szakmai tapasztalata
és segítsége garantálta. Az esemény szakszerű megszervezését a pest megyei önkéntes
tűzoltóparancsnokok segítették. A verseny lebonyolításához szükséges korabeli eszközöket a
tűzoltók fészerek mélyéről mentették meg, s tették használhatóvá. 
Ettől kezdve a Skanzenben a Pest megyei tűzoltók tartották központi ünnepségüket, később a
program országos eseménnyé terebélyesedett. Volt alkalom, amikor az esemény nemzetközivé
vált, mivel a versenyre Franciaországból és Németországból is érkeztek lánglovagok, s versenyre
keltek hazai társaikkal. A Szent Flórián napi verseny vándordíja – a süttöri ház oromfülkéjében lévő
kis Szent Flóriánt ábrázoló szobor másolata – csapatról-csapatra járt, míg mára megpihent, s
végérvényesen egy Pest megyei önkéntes tűzoltó egyesület birtokába került.
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A múzeumi Szent Flórián ünnep sikeres program volt. Megszervezése, és az esemény publicitása
elismerést hozott a múzeumnak, és hozzájárult a tűzoltók szakmai elhivatottságának,
identitásának megerősítéséhez. A múzeumi program betöltötte küldetését. Felhívta a figyelmet egy
jelentős, nagy hagyományokat megélt közösségi ünnep újjáélesztésére.31 Példája összefogásra
serkentette az országban működő önkéntes tűzoltókat, egyesületeket, hogy megmentsék a
pusztulástól a közösség tulajdonát képező még fellelhető régi szertárakat, eszközöket,
berendezéseket, hogy újraélesszék saját hagyományaikat. A tűzoltási emlékek mentésével
cselekvő közösségeket építettek. 
Napjainkban a Szent Flórián nap megünneplése széles körben elterjedt. Az országot járva ma sok
településen láthatjuk a tűzoltó szertárak, épületek előtt a felújított régi tűzoltó fecskendőket,
jelezve az önkéntes tűzoltó egyesületük történelmi távlatokat megélt szerepét, tisztelettel
emlékezve az elődökre.

Úrnapi hagyományok megújítása

A múzeum munkatársai gyűjtőútjaik során nem egyszer bukkannak olyan szokásra,
hagyományra, eseményre, amelyet a közösség valamilyen okból már elhagyott, nem gyakorol. Az
ok legtöbb esetben külső kényszer, tiltás, vagy a közösség széthullása. Az sem ritka azonban, hogy
a hamu alatti parázsnak csak egy szikra kell, hogy újra lángra lobbanjon a tűz, vagyis akár az
érdeklődéssel a figyelem felkeltésével és a közösségre hatással bíró személyek közreműködésével
újra lehet éleszteni. Így volt ez Úrnapja, az Oltáriszentség ünnepe kapcsán történt néprajzi
kutatómunka eredményeként. Úrnapja évszázadokon át az egyházi év legnagyobb ünnepei közé
tartozott. A mindenkori katolikus társadalom legünnepélyesebb hitvallása, reprezentációja, az
egyházhoz való tartozás kifejezésének alkalma volt. A falusi-mezővárosi közvélemény mindenhol
fontosnak tartotta, hogy a közösség valamennyi, de különösen férfi tagjai ott legyenek a
körmenetben. Az egyházi ceremónia szerint az úrnapi körmenetek során a hívek a templom
környékén rövidebb-hosszabb utat tettek meg, – négy szabadtéri oltár előtt elhaladva – az
Oltáriszentséget vivő pap vezetésével. A zöld lombokból készített szabadtéri oltárokat –
amelyekbe képeket, szobrokat állítottak és virágokkal díszítettek – a hívek közössége készítette. 
A Bakony, Balaton-felvidék tájegység felépítése során H. Csukás Györgyi, a tájegység kurátora
szerette volna a múzeumi körülmények között rekonstruálni az úrnapi szertartást, annak külső
megjelenésével, az úrnapi sátorral együtt. Ebből a célból néprajzi gyűjtéseket végzett több
Veszprém megyei településen. Találkozott olyan idős emberekkel, akik emlékezetében még
élénken élt részleteiben a hagyomány, bár már régen nem tartottak körmenetet szabadtéren. A
muzeológus érdeklődése, a helyiek visszaemlékezési alkalma mélyen megérintette, s
összefogásra késztette a közösséget. A következő évben, az Oltáriszentség ünnepére meghívó
érkezett, melyben a múzeum kurátora és munkatársai meghívást kaptak a régi hagyományok
szerint megújított Úrnapi ünnepre, a szabadtéri körmenet megtartásán való részvételre. 
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31 Az 1870-ben alapított Magyar Tűzoltó Szövegség működését 1945-ben a 10280/1945 rendelettel
szüntették meg, majd 1990-ben alakult újjá. (dr. Hadnagy Imre)



Ahol véget érnek a hegyek … ott van Harka32

A múzeum Kisalföld tájegységében, a jobboldali utcasor első épülete az 1980-as
évek elején másolatban felépített harkai 33 lakóház, amely a Sopron vonzáskörzetében,
középparaszti szinten gazdálkodó evangélikus németség építészetét és lakáskultúráját
reprezentálja.34 Az eredeti bútorokkal berendezett szobában a tárgyak elrendezése – az asztalon
lévő imakönyv, a díszes zsebkendő, a székre készített ünnepi viselet a vasárnap délelőtti pillanatot,
az istentiszteletre való készülődést jelzi. Az ezredforduló első évtizedéig a harkai lakóház egy
kiállítási egység, a Kisalföld tájegység bemutatásának sarokköve volt. Az épületet adó település
közösségével azonban személyes kapcsolata nem alakult ki a múzeumnak.

2010-ben a Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ (akkori nevén: Múzeumi Oktatási és
Képzési Központ) egyik, pedagógusoknak meghirdetett képzésére a nyugat-magyarországi
Harkáról kérte felvételét Haris-Payer Ilona Gertrud (Heca). Jelentkezését nemcsak a tanulási
szándék, de a helyszín is inspirálta. Szerette volna alaposabban megismerni azt az épületet, amely
közel 30 éve képviseli szülőfaluját a múzeumban. 
Találkozásunk nyomán új korszak kezdődött a múzeum és Harka kapcsolatában. Nemcsak
személyes barátság bontakozott ki kettőnk között, de egy kölcsönösségen alapuló együttműködés
az általunk képviselt Skanzen és Harka település között. Heca evangélikus német nemzetiségű
harkaiként, (később a Harkai Német Nemzetiségi Önkormányzat megválasztott elnökeként is)
személyes tapasztalataival, történelmi ismereteivel, az általa Harkán gondozott helytörténeti
gyűjtemény dokumentumaival, számos új ismerettel gazdagította tudásunkat, ezzel is kiegészítve
az épület hiteles interpretációját. A kölcsönösség jegyében hamarosan az ismeretátadásban
szerepet játszó munkatársak (múzeumpedagógusok, hagyomány- és kiállításőrök), utaztak
Harkára tanulmányi kirándulás keretében, tapasztalatot gyűjteni, tanulni Hecától. 
Ünnepet álmodott a Skanzen kurátora egykor a házba, és ünnep van a múzeumban 2010 óta,
amikor Harka apraja és nagyja, helyi és egyházi előjárói, művészeti csoportjai, zenekarai,
kórusa érkeznek a Skanzenbe, hogy bemutassák nagy közösségi múlttal rendelkező
hagyományaikat, kulturális értékeiket. Nem véletlen, hogy 2016 szeptemberében, a Cselekvő
Közösség projekt ünnepélyes alkalmán a sajtótájékoztatón, a Szabadtéri Néprajzi Múzeum Harka
községet kérte fel, szimbolikus jelentőséggel, hogy a községi, egyházi, nemzetiségi képviselők és a
Harkai Fúvószenekar részt vegyen az eseményen. 
Harka a második világháború előtt „… eredetileg szín németajkú, rendkívüli zenei tehetséggel
megáldott, egy időben több zenekarral, nívós dalárdával, olvasókörrel, könyvtárral, nagy létszámú
nőegylettel bíró, Luther óta szín evangélikus közösség volt!” . „Napjainkban a település újraéledt,
ismét igen élénk, közösségi és kulturális élet zajlik, melyben kiveszik részüket a községi, egyházi és
civil szervezetek egyaránt. Ökumenikus a katolikus és evangélikus egyházközség kapcsolata. A
templomokban és kertjeikben zajlanak a községi rendezvények. 1907 óta tevékenykedik a 2007-ben
újjáalakult evangélikus nő- és leányegylet. Több zenekar, énekkar, önkéntes tűzoltó egyesület, és
sportegyesület működik.”35 – írta egyik levelében Heca. 2014-ben alakult meg a Harkai Német
Nemzetiségi Önkormányzat. Az evangélikus egyház 1989 óta – egy régi parasztházban
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32 A Harka községet bemutató kisfilm kezdődik ezzel a gondolattal: „Ahol véget érnek a hegyek, és elkezdődik
a Kisalföld sík vidéke, ott találjuk Harkát.” http://www.harka.hu/ [letöltés ideje: 2017.10.05.]

33 Harka település nevét 1947-ben megváltoztatta az akkori hatalom, ezért ekkor még Magyarfalva néven
szerepelt a Kisalföld tájegység katalógusaként megjelentetett TÉKA 1982/1. számában.

34 VÁRAYNÉ BÍRÓ Ibolya 1982/1, 4–5.
35 Részlet Haris-Payer Ilona Gertrud (Heca) leveléből.



helytörténeti kiállítást tart fenn, melynek Heca a gondozója. Azon fáradozik, hogy a Skanzen
segítségével, a település és a múzeum együttműködésben, a MOKK képzéseken tanultak
hasznosításával Harka múltbéli és jelenlegi értékei a közösségek történetének emlékei méltó
helyet kapjanak, hasznosuljanak.  

Önkéntesek közössége

A Szabadtéri Néprajzi Múzeum az elmúlt időkben egyre nagyobb jelentőséget
tulajdonít az önkéntesek fogadásának az intézményben.
„Csatlakozzon a Skanzen önkéntes csapatához! Szerezzen új ismereteket, tanuljon
hagyományainkról, legyen tagja egy közösségnek, és vegyen részt a múzeum munkájában!„
– olvashatjuk a felhívást a Skanzen honlapján.36

Honnan indult, és merre tart az önkéntesekkel való foglalkozás a Szabadtéri Néprajzi Múzeumban?
Stratégiai szinten az önkéntesség kérdése 2010-ig nem szerepelt a múzeum feladatai között.
Érdeklődések voltak, de rendszertelenül, többnyire alkalmi felajánlásként és elsősorban
középiskolás diákok, osztályközösségek, vagy egyetemi hallgatók részéről. Ilyen volt, amikor az
1980-as évek közepén a szentendrei Ferences Gimnázium II. és III. osztályos tanulói részére, a
német tantárgy keretében tartottunk tárlatvezetői feladatra felkészítő foglalkozásokat, melyért
cserébe, a diákok német nyelvgyakorlási céllal, a nyár folyamán vállaltak önkéntesként
tárlatvezetést látogatók részére a Felső-Tiszavidék tájegységben. 

Nem hívtuk így, de önkéntes formában vettek részt a nyolcvanas évek második felében a korábban
már bemutatott Villa Rustica nemzetközi építész és a középiskolás régésztáborban a Budapesti
Műszaki Egyetem építészmérnök hallgatói és az ELTE Radnóti Miklós gyakorlóiskola tanulói.
Ugyancsak önkéntes munkát végeznek a múzeumban a kétezres évek első évtizedétől a győri Hild
József Építőipari Szakközépiskola diákjai szakoktatóikkal a múzeumban tartott nyári táboraik
keretében, ahol a múzeum építészeinek irányítása mellett épület-karbantartási feladatokban
vehetnek részt, gyarapítva elméleti és gyakorlati tudásukat. Az ilyen és ehhez hasonló önkéntes
felajánlások közös érdeklődés alapján szerveződtek, ami mögött ott volt egy oktatási intézmény
irányítása, szervezői munkája. 

2010 májusában, a múzeumot addig nem látott hatalmas viharkár érte. Ez az esemény
mérföldkövet jelentett a múzeum életében az önkéntességről való gondolkodásban. Ekkor merült
fel először, hogy a múzeum segítőket hívjon a tereprendezési munkák elvégzéséhez. Felhívásunkra
középiskolás osztályok, iskolák, egyének, családok, közösségek jelentkeztek. További ösztönzést
adott az önkéntességnek, hogy az Európai Unió 2011. évet az Önkéntesség Európai Évének jelölte
ki, s ennek kapcsán általánosságban, de múzeumok szintjén is megnőtt a téma iránti érdeklődés
és a kommunikáció, így nálunk is. Dr. Bereczki Ibolya előbb múzeumi vezetőképző tanfolyamunk
záródolgozata témájaként dolgozta fel a Skanzen és az önkéntesség kapcsolatát, majd
stratégiaként fogalmazta meg az önkéntességben rejlő intézményi lehetőségeket. E munka
nyomán indult meg 2011-ben a szervezett, saját munkatársaink által koordinált és dokumentált
önkéntes program a Múzeumban.37 A tevékenység beépült mindennapi tevékenységünkbe, s a
témával kapcsolatos konferenciát is szerveztünk 2013-ban.38
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Napjainkban a Skanzen különböző tevékenységeit közel kétszáz önkéntes segíti. 26-30 főre tehető
a „kemény bázis”, akik rendszeresen kiveszik a részüket a munkában, akikre a múzeum bármikor
építhet. A szervezői feladatokat ugyancsak önkéntes látja el. Az önkéntesek munkájával szemben,
ha voltak is a kezdetben ellenérzések, ez mára már teljes elfogadássá változott. A különböző
munkaterületeken szívesen várják őket, számítanak segítségükre. 
Az önkéntesek érdeklődésüknek, felkészültségüknek, idejüknek megfelelően sokféle tevékenység
közül válogathatnak:
Bekapcsolódhatnak a restaurátorok munkájába, vagy műtárgyak nyilvántartási feladataiba,
muzeológusok segítségével a Skanzen adattárában tevékenykedhetnek.
Részt vesznek a Skanzen kiemelt programjainak, fesztiváljainak lebonyolításában, a múzeumi
helyszínek – mint például a hejcei borkereskedő háza, az uradalmi cselédház, a jánossomorjai
fogadalmi kápolna, vagy a faddi lakóház – bemutatásában.
Segítenek a kézműves foglalkozásokon, az aktív múzeumi helyszínek üzemeltetésében. Felügyelik
a gyerekprogramokat és játék udvarokat. Közreműködnek a nyári táborok szervezésében és
lebonyolításában. 
A jó kommunikációs készséggel rendelkezők segíthetik az információs szolgálat munkáját, a
látogatók tájékoztatását magyar és angol nyelven, személyesen és telefonon.
Felkészülhetnek ismeretbővítő, tájegységi séták vezetésére, kipróbálhatják magukat
tárlatvezetőként is.
Választhatnak idényjellegű kerti- és növénygondozási feladatokat a múzeum tájegységeiben,
kertjeiben (talaj-előkészítés, ültetés, locsolás, termény betakarítás, metszés, favágás) szakemberek
irányítása mellett, akiktől otthon is hasznosítható tanácsokat kaphatnak.
A múzeum megbecsüli az önkéntesek munkáját, s arra törekszik, hogy belőlük közösséget
formáljon. Ezt segíti a kéthavonta szervezett, változatos programot, aktív részvételt kínáló,
Önkéntesek Családi Napja, (közös főzési alkalmak, kirándulások, más múzeumok felkeresése, stb.)
ahova az önkéntesek családtagjaikat is elhozhatják. 
Az önkéntesek tevékenységét irányító munkatárs elmondása szerint a „felnőtt önkénteseinket a
változatos lehetőségek, a Skanzen hangulata és a közösség vonzza.”39

Pár héttel ezelőtt arra kérte az önkénteseket, hogy aki kedvet érez hozzá, fogalmazza meg írásban,
hogy miért szeretnek a Skanzenben „önkénteskedni”. Íme, egy a válaszok közül: „A Skanzenbe járni
önkéntesként, számomra életérzés. Én azért szeretek ide járni, mert kikapcsol, feltölt egy nap! A
kézműves foglalkozásokat nagyon szeretem! Már a lehetőség önmagában is vonzó, hogy bemehetek
egy műhelybe! Az önkéntesség örömet ad, a házak története érdekes. A látogatókat tájékoztatni,
ismeretet nyújtani nagyon jó! Főleg hogy, nekem is meg kell tanulni az adott anyagot, hogy át tudjam
adni a látogatóknak! Lehet, hogy csak én vagyok ilyen lelkes, de másképp nem érdemes kijárni
önkénteskedni. … Nekem otthon van egy elég díszes lisztes szekrényem, amiről nem tudtam, hogy
azt úgy hívják. Az apukám hozta haza gyerekkoromban valahonnan vidékről. Hogy honnan, azt nem
tudom. Abban tartotta anyukám a csokit, végigkísérte a gyerekkoromat. Amikor anyukám is elment,
ezt a szekrényt magamhoz vettem és rendbe hozattam. Nagyon szép lett! Ékes darabja a
lakásomnak! Itt, a Skanzenben tudtam meg, hogy lisztes szekrénynek hívják! Éreztem eddigi életem
során, hogy ez egy nagy kincs!” (Márti)

Iskolai Közösségi Szolgálat

A Szabadtéri Néprajzi Múzeum 2013 óta fogad Iskolai Közösségi Szolgálatos (IKSZ) diákokat. A
diákok a múzeum olyan tevékenységeit ismerhetik meg, ahol lehetőségük van valamilyen
formában másoknak segítséget nyújtani, mellyel szociális érzékenységüket fejleszthetik. Többféle
feladat közül is válogathatnak: júliusban részt vehetnek a nyári táborokban, speciális igényű
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gyerekek részére szervezett foglalkozásokon, felkészülhetnek kortárs és egyéb csoportok
vezetésére, vállalhatnak hagyományőri feladatokat. 
Évente 40-60 diák választja a múzeum által felkínált lehetőségeket. Többen általában nem csak a
múzeumban, hanem több intézményben teljesítik a kötelező 50 órát, s nem azonos időben. A
szorosabb kapcsolatépítésre általában kevés mód adódik, hiszen a diákok gyakran egymástól
távoli helyszíneken teljesítenek szolgálatot. A tapasztalat szerint legtöbben élvezik a múzeumban
töltött időt, mégis úgy fogalmaznak, hogy kötelességből látják el feladataikat. „Szerintem a
Skanzen azért ideális helyszín a közösségi szolgálatos órák teljesítésére/önkénteskedésre, mert itt
mindezt szép, csendes környezetben, barátságos emberek között lehet megtenni. Az itt töltött
időszak felért egy kis kikapcsolódással, úgy hogy közben még hasznosnak is éreztem magam.
Bebarangolhattam a múzeum egész területét, és a »kulisszák mögé«, az ott dolgozok
mindennapjaiba is bepillantást nyertem. Számomra nagyon jó emlék marad ez az időszak,
mindenkinek bátran tudom ajánlani, akit nem riaszt vissza, hogy a buszok csak óránként járnak.”
(Sára) – fogalmazta meg véleményét egy 11. évfolyamos diák.
Másfajta értékelést kapunk akkor, amikor a középiskolások olyan feladatokban vehetnek részt,
amely változást eredményez személyiségükben, önismeretükben, amire előzetesen maguk sem
gondoltak volna. A múzeum évtizedek óta tart szakmai kapcsolatot fogyatékossággal élő
gyermekek fejlesztésével foglalkozó intézményekkel, akik évente akár több alkalommal is részt
vesznek múzeumi foglalkozásokon. A kapcsolattartók és a programok szakmai megvalósítói a
Skanzen ugyanazon múzeumpedagógusai, (Bardócz-Tódor Enikő, Bokonics-Kramlik Márta,
Kustánné Hegyi Füstös Ilona, Molnár József) voltak, akik arra vállalkoztak, hogy a közösségi
szolgálat teljesítéséhez egy társadalmilag hasznos programot hozzanak létre középiskolás diákok
számára, melynek során a középiskolás résztvevők toleranciára nevelése, és társadalmi
felelősségvállalásának erősítése történik.
A két tevékenység összekapcsolásának eredményeként született meg 2015-ben az úgynevezett
„Integrált tábor”40 – a fogyatékossággal élő fiatalok és iskolai közösségi szolgálatot teljesítő
középiskolások közös programja, mely még ugyanebben az évben a múzeumi szakma rangos
elismerésében, Múzeumpedagógiai Nívódíjban részesült.41

A program újszerűségének elemeit a Nívódíj pályázat beadásakor a következők szerint
fogalmazták meg a program kidolgozói: „Elgondolásunk szerint nem úgy tekintettünk a
résztvevőkre, mint segítőkre és segítségre szorulókra, hanem úgy, mint akik teljes értékűen
kiegészítették egymást. A tevékenységek során bebizonyosodott mindenki számára, hogy a
fogyatékossággal élő fiatalok bizonyos készségei, képességei jobbak az átlagnál (tapintás,
zeneiség, érzelmi intelligencia, kitartás, nyitottság, kíváncsiság stb.), így a középiskolások is
becsülendő partnerként ismerték meg a páros napi tevékenységek során cserélődő partnereiket.
Ennek köszönhetően erős csoportkohézió alakult ki, melynek során mindenki megismerhette
egymást. A középiskolások minden új társuknál más személyiséggel, más fogyatékossággal, más
jellegű nehézségekkel, problémákkal, valamint másfajta sikerekkel találkoztak. 
A tábor végén a tábort vezető négy múzeumpedagógus anonim visszajelzést kért a közösségi
szolgálatos diákoktól, amelyekből kiderült, hogy a tábor milyen hatással volt önértékelésükre és a
fogyatékossággal élők megítélésére. „A tábor óta másként látom az életem. Mindent.”„A legjobb
élményem az volt, amikor az önzetlen szeretetüket és bizalmukat éreztem.” „Jó volt látni a felhőtlen
örömüket, a mosolyuk, a nevetésük sokszor eszembe jut.” „A tábor óta másként látom a világot. Úgy
gondolom, nagyon értékes emberek, fontos részei a társadalomnak.” 
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A közös élmények hatására nemcsak személységükben változtak a diákok, de megváltozott
gondolkodásuk a közösségi felelősségvállalásról is. 
A 2016-os tábor annyiban különbözött az előzőtől, hogy már nemcsak iskolai közösségi
szolgálatos diákokat vont be a programba, hanem jelen voltak korábbi résztvevők, már mint
önkéntesek, vagy olyan diákok, akik konduktornak, gyógypedagógusnak tanulnak, hogy szakmai
tapasztalatot és élményt is szerezzenek.42

Közösségi kert a Skanzenben

A Szabadtéri Néprajzi Múzeum 2013-ban, társadalmi küldetését figyelembe véve, közösségépítési
céllal, – kihasználva a múzeum környezeti, természeti adottságait is – új kezdeményezésként
elindította a „HÁZ-TÁJ-KERT” elnevezésű közösségi kert programot. 

A közösségi kertészkedés története a 19. század közepére nyúlik vissza. A 20. században az első
és második világháború és a gazdasági válság erősítette meg a mozgalmat. A mai értelemben vett
közösségi kertek az 1960-as években terjedtek el, melynek mozgatórugója a fogyasztói
társadalom elleni lázadás és a közösségépítés volt. 

A közösségi kertek újkori története 2008-ban a gazdasági válság hatására kezdődött és kapott új
lendületet. Magyarországon 2010-ben a Kortárs Építészeti Központ kezdeményezte a világszerte
több évtizedes hagyományokra visszatekintő közösségi kertészkedés meghonosítását és
elterjesztését mintakertek létrehozásával, mely napjainkra önszerveződő mozgalommá
terebélyesedett. Számos közösségi kert van Budapesten a panelrengetegben, és vidéken, szerte az
országban.
„A közösségi kertek élő zöld felületek a város szövetében, amelyek sokféle funkciót látnak el:
közösségi események, a környezetvédelem, egészségmegőrzés, oktatás és a közösségi kultúra
modern városi színterei, társadalmi hatásai ma már mérhetőek. Mindemellett a pihenés és
rekreáció területei, élő zöld szigetek a belvárosi betontájképben, és ahol nem utolsó sorban
haszonnövények is termeszthetőek. 
Az önellátás kicsiben történő kipróbálására a városi kertészkedés különböző korú és hátterű
embereket szervez közösségbe, akik a közös kertészkedés során elsajátított készségeiket és
megváltozott szemléletüket az élet más területein is gyakorolják: erősödik együttműködési
készségük, felelősségérzetük, környezettudatos, egymás munkáját megbecsülő lakói a
városnak.”43

A Szabadtéri Néprajzi Múzeum a Dél-Dunántúl tájegységben, a baranyai Zádor településről
származó lakóház telkén alakított ki 400 x 120 cm méretű közösségi kerteket, amelyek gondozását
a résztvevők nyitás előtt és zárás után, illetve hétfőnként végezhetik. A kertészkedőkön kívül, még
három másik családtag is kap belépőt, hogy művelhessék a kertet akkor is, ha a tulajdonos nem ér
rá. Mindenki azt termeszthet, amit szeretne, s ehhez szakmai segítséget is kap. A múzeumi
közösségi kertek a kertészkedőknek a kerti munka örömei (jó levegő, testmozgás, sikerélmény)
mellett azt is jelenti, hogy saját termesztésű zöldségeket és gyümölcsöket szüretelhetnek. A
múzeum kora tavasztól késő őszig, nyolc család számára biztosítja méltányos áron a
vízhasználatot. A kertészkedésen túl a múzeum különféle találkozókat is szervez a családok
részére. (Például más közösségi kertek gondozóival, szakképzett kertészekkel.) 
2017-ben hét család gazdálkodott a múzeumi közösségi kertben, köztük vannak fiatal édesanyák,
családapák, nyugdíjasok, skanzenesek is. A kertészek nagyobb része már az előző években is
tagja volt a közösségnek, így ők egy erős bázist alkottak a tavaszi induláskor. „Nyár végére a csapat
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kellően összekovácsolódott” – beszél erről Fehér Dóra, a Skanzen munkatársa, a program
irányítója. „Az aszályos időben odafigyeltek egymás kertjére, sokszor kérés nélkül is locsoltak, vagy
beosztották maguk között a reggeli – esti – hétvégi locsolásokat. A kertészeti tanácsokat,
megfigyeléseket is megosztják egymással.”
A „HÁZ-TÁJ- KERT”program beváltotta a hozzá fűzött reményeket. Segített közösséget létrehozni
és működtetni, a közös kertgondozás, a találkozók pedig jó alkalmat teremtettek a közösség
építésre, mintát adva a múzeumot felkereső látogatóknak is. Nem utolsó sorban a közösség viruló
parcelláival hozzájárult a húsz múzeumi kert egyikének értékes hasznosításához, gondozásához.  

Közösségeket is érintő kiemelt szakági feladatok a Skanzenben

A Szabadtéri Néprajzi Múzeum három igazgatósága – a Múzeumi Oktatási és
Módszertani Központ (MOKK), a Szellemi Kulturális Igazgatósága (SZKÖI), a Magyarországi
Tájházak Központi Igazgatósága (MTKI) – a kulturális tárca közgyűjteményi és múzeumi
szakágához kapcsolódó feladatokat lát el. A három igazgatóság közül a tájházakat érintő
kérdésekről Dr. Bereczki Ibolya külön tanulmányban ad összegző értékelést.

Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ és közösségei

A Szabadtéri Néprajzi Múzeum egyik igazgatóságaként 2006 óta működik a
Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ (MOKK). Létrehozásában és működésében jelentős
szerepet játszott a szakpolitikai stratégia kiemelt fejlesztési célja: a múzeumok megújítása, a teljes
múzeumi szervezetre kiterjedő szemléletváltás elősegítése, hogy azok modern kulturális és
szolgáltató központokká váljanak, hogy a múzeum mint az egyik legfontosabb iskolán kívüli
oktatási helyszín szerepe megerősödjön a köznevelésben, az egész életen át tartó tanulást
támogató kompetencia alapú oktatásban. A MOKK a célok eléréséhez sokféle tevékenységet
indított el: helyzetfeltáró kutatásokat végzett, módszertani fejlesztésekkel alátámasztott
hiánypótló képzéseket szervezett, országos hatókörű, újszerű szakmai fórumokat, rendezvényeket
indított el, és nem utolsó sorban létrehozta a múzeumi koordinátori hálózatot.44

A MOKK számos tevékenysége és feladata közösségeket generált, a Skanzen köré szerveződő új
kapcsolatok, közösségi háló kibontakozását tette lehetővé. Ilyen a MOKK képzésein a
résztvevőkből, szakmai érdeklődésből létrejövő csoportok, valamint a múzeumi koordinátori
hálózat közösségépítő, közösségek létrejöttét segítő tevékenysége. 

A MOKK képzésein a résztvevők száma 2009–2017 között 733 volt, melynek közel 80%-a múzeumi
szakember, (felső és középvezetők, muzeológusok, múzeumpedagógusok, kiállításrendezők,
marketing és kommunikációs szakemberek) 20%-a pedagógus, (óvodapedagógus, tanító,
szaktanár, szakoktató), illetve egyetemi oktató. A MOKK – minőségbiztosítási felméréseinek
köszönhetően – minden képzés hatékonyságáról, eredményességéről hiteles képet kap. A
tapasztalatok azt bizonyítják, hogy a képzések során nemcsak tudásban gyarapodnak a
résztvevők, de a közös érdeklődés, célok, témák és feladatok, az együtt töltött tanórák, az esti
beszélgetések, a képzési csoportokból, hosszú távon működő közösségeket kovácsolnak. A
személyes találkozások szakmai kapcsolatokká fejlődtek, s ez legalább olyan fontos eredmény,
mint a képzések tudásgyarapító, kompetenciafejlesztő hatása. 
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44 Tevékenységét 2008-tól több uniós pályázat is támogatja. 



[3] A MOKK munkatársai és a múzeumi koordinátori hálózat tagjai. 2014

Minden kurzus végén a hallgatókat kérjük arra, hogy értékeléseikkel segítsék képzéseink
színvonalának alakítását. Arra a kérdésre, hogy megfelelt-e a hallgató várakozásának a képzés
ilyen válaszokat is kaptunk: „Fantasztikus csapat alakult, melyet lehetővé tett a csoport
programokon túl a többnapos itt tartózkodás, a képzésen kívüli együtt töltött idő is. A jövőre nézve jó
munkakapcsolatok, projekttervek alapozódtak meg.” 45 „Egy nagyon fontos dolgot említenék, hogy a
közösség, ami kialakult a három hét alatt, már együttműködésben, közös munkában gondolkozik.”46

Igen, sok csoportnál tapasztalhattuk, hogy a hallgatóink között kölcsönösségen alapuló
együttműködések bontakoztak ki, s a képzést követően is különféle területeken és módon segítik
egymást. Konferenciákon, szakmai eseményeken megfigyelhető, ahogy a képzések eredményeként
kialakult kisebb-nagyobb csoportok keresik egymás társaságát.

A MOKK és a Skanzen által szervezett egyéb képzések nemcsak a hallgatók, hanem az oktatók
között is segítik a hálózatépítést. Felnőttképzési programjaink közel kétszáz oktatója változatos
területekről érkezik: elsősorban természetesen múzeumokból, de felsőoktatási intézményektől,
minisztériumtól, civil szervezetektől, médiától, köznevelési intézményektől, önkormányzatoktól is.
Esetükben a kapcsolatépítés a tananyagok tartalmi és módszertani összehangolásához, azok
egymásra építéséhez, kiegészítéséhez, vagy a közösen tartott csoportfoglalkozásokhoz fűződnek.
A képzésekkel és a hallgatókkal kapcsolatos tapasztalataikat kicserélik, megvitatják egymással. A
MOKK 2017-ben, a korszerű felnőttképzési módszerek fejlesztése érdekében szakmai
továbbképzést szervezett, mely érzékelhetően hozzájárult az oktatók között a szakmai kapcsolatok
megerősítéséhez.

194

45 Iskolák és múzeumok partnersége című képzés, 2012. június 21–29. minőségbiztosítási kérdőív. 
46 Múzeumi Vezetői Ismeretek képzés, 2013. szeptember 23. – november 25. 



A MOKK keretében 2006 óta működik az országos múzeumi koordinátori hálózat, kezdetben 15,
napjainkban már 41 fővel. Az alapításkor a koordinátori hálózatban való részvételre
szakterületükön jól felkészült szakembereket kerestünk, akik korszerű, szemléletükben a
tudományos tevékenységgel megalapozott, ismeretátadó, látogatóorientált múzeum elkötelezett
hívei. A hálózat alapvető célkitűzése a 21. századi múzeumok megújítása volt a nemzetközi
trendek és a hazai körülmények figyelembevételével, összehangolásával, a lehetőségek minél
szélesebb kiaknázásával.
A koordinátorok feladatai között az első lépcsőfokot most is az jelenti, mint alapításkor: a
koordinátori szerepre történő felkészülés, a kapcsolatépítés és a hálózati működés megalapozása,
illetve további hálózatok létrehozása. A koordinátorok működő kapcsolati hálót építettek működési
területükön, a megyében, a régióban, a muzeális intézményekben dolgozó szakemberekkel,
múzeumközi munkacsoport kialakításával, melynek célja a közös gondolkozás, az információk és
szakmai tapasztalatok továbbadása, cseréje, s ez által is a szakmai párbeszéd elindítása,
állandósítása, szemléletváltás generálása volt.  
2009-2014 között, a Múzeumok Mindenkinek Program európai uniós projekt (TÁMOP 3.2.8.A)
keretében a koordinátorok meghatározó feladata volt az oktatási intézmények és a múzeumok
közötti együttműködések kibontakoztatása. Javaslatokat fogalmaztak meg, közös megjelenéseket
szorgalmaztak, illetve rendezvényeket szerveztek a múzeum és kiállításai, programjai
megismertetésére, népszerűsítésére, hasznosítására. Az öt év alatt hatszáznál több esemény
fémjelzi a koordinátorok aktivitását. 
A MOKK a koordinátorok számára rendszeresen biztosította (mint ahogy teszi ma is), a közösségi
tanulási alkalmakat, aktuális, korszerű témákban, szakmai ismereteik, kompetenciáik és
készségeik megalapozására és fejlesztésére, műhelygyakorlatok, tréningek, tanulmányutak
formájában. A Múzeumok Mindenkinek Projekt keretében az öt év alatt a koordinátorok
valamennyi megyében jártak, ahol megismerkedhettek a nagyobb megyei, illetve egyéb, kisebb
múzeumok széleskörű tevékenységeivel. Mindeközben egymástól is tanulva tapasztalatokban
gazdagodtak. A MOKK elvárásként fogalmazta meg a koordinátorokkal szemben, szakmai
kompetenciáik, kommunikációs készségük, és kapcsolatépítési gyakorlatuk következetes
fejlesztését, éppen ezért szorgalmazta a kapcsolati háló következetes fejlesztését, a helyi
médiában való megjelenés és szereplés szükségességét. 

A hálózat tagjai koordinátori feladataikat napjainkig saját múzeumi munkájuk mellett látják el, ami
komoly megterhelést jelent a számukra. Felméréseink szerint azonban határozott motivációs erőt
ad a koordinátorok részére a rendszeres tanulás, tapasztalatszerzés lehetősége, a hálózathoz, a
kiemelt szakmai csapathoz való tartozás ténye, az összetartozás érzése, a bennfentesség tudata,
az információ birtoklása, a széleskörű tájékozottság lehetősége, a múzeumra, mint
intézménytípusra való országos rálátás, a „tehetünk a közösségért” elhivatottsága.   
A múzeumi koordinátori hálózatról az alapítók egyike, Csécs Teréz, a győri Rómer Flóris Művészeti
és Történeti Múzeum könyvtárosa így fogalmazta meg gondolatait a hálózatról „MOKK – miért is?”
címmel. „Munka, foglalkozás, csoport? Élmény, tanulás, közösség! Látogató és barátság, múzeum és
pedagógia, élmény és tanulás — új fogalmak, újat alkotás, rendszerben gondolkodás. Az „unalmas és
poros” múzeum-fogalomból 10 év alatt — a közreműködésünkkel — élményteli, érdekes és friss, élő,
nyüzsgő múzeumok arculata alakult ki, DE ahol a hitelesség, a tudományos háttér és a szakmai
tisztesség ugyanolyan fontos kell, hogy legyen, mint a színes, szagos programok, a látogatót csábító
hírességek, az érdeklődést felkeltő látványosságok. Velünk együtt alakult a múzeumpedagógia,
tanultunk a „múzeumistaságról”: megtapasztaltuk a „ti hogy csináltok múzeumot” élményét,
kigondoltuk együtt a „hogyan lehetne jobban” módszereit, megszerveztük és megvalósítottuk „a mi
múzeumunkat” (vagy legalább megpróbáltuk). Meg nem értett, megértett, majd elfogadott célok és
mára már gyakorolt „jógyakorlatok”. Együtt, közösen, véd- és dacszövetségben olykor... Jó volt,
izgalmas volt, egy újnak a kezdete volt. Lesz mit mesélni az unokáinknak!”
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Kállai Irén, aki ma a közelmúltban alapított Berettyó Kulturális Központ igazgatója, melynek
tagintézménye korábbi működési területe, a Bihari Múzeum, így fogalmazza meg a koordinátori
hálózathoz valótartozásról gondolatait. „A kezdetektől, 2007 óta vagyok tagja a koordinátori
hálózatnak. Az elmúlt több mint 10 évben sokat tanultam a múzeumi kollégáktól, a képzések,
szakmai rendezvények előadóitól, közreműködőitől. Rálátást, bepillantást kaphattam a múzeumi
szféra számtalan területére, a múzeumok világába szinte egész Magyarország területén, sőt számos
határon túli muzeális intézménybe is. Megismertem sok-sok értékes embert a MOKK-ban a
koordinátorok között és a hálózaton kívül is. Többekkel nemcsak munkatársi, szinte már-már baráti
kapcsolatokat is ápolunk. Bármikor felhívhatjuk egymást, akár hétvégén vagy az esti órákban is,
megoszthatjuk aggodalmainkat, vagy éppen örömünket egymással, segítjük egymást ötletekkel,
javaslatokkal. Ha a megyémből keresnek meg a kollégák egy olyan kérdéssel, amire én nem tudok
válaszolni, tudom, kihez fordulhatok a MOKK-nál, vagy a koordinátori hálózat tagjai közül, s biztosan
együtt megtaláljuk a választ a kérdésekre. Egy erős hálózat tagjának érzem magam, és büszke
vagyok arra, hogy ennek a csapatnak, ennek a szakmai közösségnek a tagja lehetek.”

Közösségeket is mozgató rendezvény, a Múzeumok Őszi Fesztiválja

A MOKK 2006-ban kapott felkérést a hazai múzeumok többhetes, országos
rendezvénye – a Múzeumok Őszi Fesztiválja – elgondolásának kidolgozására és megszervezésére
a múzeumok részvételével, a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával, melynek célja a múzeumok,
tevékenységeik és programjaik széleskörű megismerése és népszerűsítése volt. A fesztivál
jelmondatát, központi gondolatát és a rendezvények tematikáit évről-évre a MOKK alakítja ki, s
kínálja fel múzeumok számára saját adottságaik és lehetőségeik szerinti hasznosításra. 
Több fesztivál jelmondatában is megjelenik a közösségfejlesztés szándéka, (mint például 2016-
ban a „Híd, ami összeköt” megfogalmazása) az egyes programok tematikáiban, (például:
Alkossunk együtt!) az intézmények közös részvételében. A rendezvény jó alkalom arra, hogy a
múzeumok programjaik szervezésénél felvegyék a kapcsolatot egymással, más
közgyűjteményekkel (könyvtár, levéltár), többfunkciós közösségi intézménnyel, helyi közösségekkel
(civil szervezetek, oktatási intézmények, önkormányzatok, helyi vállalkozások) és őket bevonva,
közösen alakítsák és szervezzék programkínálatukat. 

A közösségfejlesztés szándéka megjelenik a célcsoportok bevonása során is. A fesztivál tematikái
között számos olyan szerepelt, amelyek közvetve, közvetlenül ezt a célt segítették. Az Alkossunk
együtt (korábban Nagy Rajzolás) program célja, hogy iskolai – munkahelyi közösségeket, baráti
társaságokat, és egyéb közösségeket szólítson meg arra, hogy egyszerre, együtt éljék át a közös
alkotás élményét. Ugyancsak a közös élményszerzés volt a célja a „Sétálj, gyalogolj, bringázz,
fedezd fel a múzeumot másként” elnevezésű programnak, vagy a „16+ Múzeumi találkozások”
címmel középiskolásoknak kínált rendezvénynek. 2013 óta a Tanárok éjszakája tematika a
pedagógusok, múzeumi szakemberek, és az intézményfenntartó (KLIK és önkormányzat) közös
programja, ahol kötetlen formában nyílik lehetőség egymás elvárásainak, lehetőségeinek és
ötleteinek jobb megismerésére, közös gondolkodás elindítására és egy jövőbeni együttműködés
megalapozására. 2006-tól a Fesztivál keretében a Szabadtéri Néprajzi Múzeum szakmai
programjai között adott teret az óvodapedagógusok Teréz napi szakmai rendezvényének, melyet a
MOKK 2015-től Óvodapedagógusok napja címen országos tematikai ajánlásai közé emelt azzal a
céllal, hogy a legkisebb korosztállyal foglalkozók számára is lehetőséget biztosítson a múzeumok
óvodás foglalkozásainak széleskörű megismerésére és azok óvodai programba történő
beépítésére.  
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A 2016-ban a 11. évébe lépett fesztivál alkalmával 85 településen 157 múzeum 1700 programot
szervezett, melyen 164 008 látogató vett részt.47

A MOKK tevékenységeként 2006 óta a Múzeumok Őszi Fesztiválja keretében kerül átadásra a
kulturális tárca által alapított Múzeumpedagógiai Nívódíj, melynek közvetlen célja az előző
időszakban született és kimagaslóra értékelt múzeumpedagógiai programok elismerése.
Ugyancsak ekkor, kétévenként váltva kerül átadásra a Szabadtéri Néprajzi Múzeum által 2013-ban
alapított Kiváló Múzeumpedagógus Díj, illetve Múzeumpedagógiai Életműdíj. Mindhárom díj a
múzeumok, a múzeumok ismeretátadási tevékenységét, a múzeumpedagógusok szakmai
közösségének elfogadását, elismerését, identitásának megerősítését is szolgálja. 

A Szellemi Kulturális Örökség Igazgatósága és a közösségek48

Az Egyesült Nemzetek Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezete
(UNESCO) 2003-ban fogadta el a szellemi kulturális örökség megőrzéséről szóló egyezményt,
melyhez Magyarország 2006-ban csatlakozott.49 2014 októberéig 161 állam nyújtotta be
csatlakozási szándékát. Az egyezmény végrehajtásával kapcsolatos feladatokat az irányító
kulturális tárca50 megbízásából 2009-áprilisától a Szabadtéri Néprajzi Múzeum szervezeti
egységeként működő Szellemi Kulturális Örökség Igazgatósága (SZKÖI) látja el, melynek vezetője
dr. Csonka-Takács Eszter.51 Az Igazgatóság igen szerteágazó és sokszínű tevékenységén keresztül
a Skanzen jelentős számú hazai és külföldi közösséggel kerül közvetve, közvetlenül kapcsolatba. 
Mit kell tudnunk a szellemi kulturális örökségről ahhoz, hogy megértsük az Igazgatóságra, a
Múzeumra háruló feladatokat?  
„A szellemi kulturális örökség – olvashatjuk az SZKÖI hivatalos honlapján52 – alapvetően szóban,
tudásban, képességekben, szokásokban létező, és az élő közösségekhez kapcsolható kulturális
gyakorlat. Ez a nemzedékről nemzedékre hagyományozódó szellemi kulturális örökség, amelyet a
közösségek állandóan újrateremtenek, közös identitást és folytonosság érzést nyújt számukra. Az
egyezmény célja ezen közösségi gyakorlatok megőrzése, az önálló kulturális arculattal rendelkező
közösségek identitásának megerősítése, ezáltal a kulturális sokszínűség kölcsönös elismerése,
valamint a nem tárgyiasult és gyakran kihalással fenyegetett kifejezési formák jelentőségének
tudatosítása, az ilyen örökség-elemek védelme.”53

Az egyezmény célja szerint a csatlakozó államok védőintézkedéseik részeként feltárják,
azonosítják és nyilvántartják a területükön található szellemi kulturális örökség elemeket. A
Magyarországon élő közösségek, csoportok vagy egyének a saját szellemi kulturális
örökségükként elismert elemeket javasolhatnak felvenni a szellemi kulturális örökség nemzeti
jegyzékére. A nemzeti jegyzéken szereplő szellemi örökség-elemek közül választják ki az(oka)t,
amelye(ke)t Magyarország az UNESCO reprezentatív listájára évente egy alkalommal
felterjeszthet.54
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47 http://mokk.skanzen.hu/mof-2016-tanulsagai.html [letöltés ideje: 2017.10.05.]
48 http://szellemikulturalisorokseg.hu/index0.php?name=f1_szko [letöltés ideje: 2017.10.05.]
49 http://szellemikulturalisorokseg.hu/index0.php?name=f1_szko. 2014 októberéig 161 állam nyújtotta be

csatlakozási szándékát. [letöltés ideje: 2017.10.05.]
50 2009-ben az Emberi Erőforrások Minisztériuma jogelődje az Oktatási és Kulturális Minisztérium
51 2012 augusztusában a minisztérium az Igazgatóságot jelölte ki az UNESCO Magyar Nemzeti Bizottság

Szellemi Kulturális Örökség Szakbizottság titkárságaként.
52 http://szellemikulturalisorokseg.hu/index0.php?name=f1_szko [letöltés ideje: 2017.10.05.]
53 http://szellemikulturalisorokseg.hu/index0.php?name=f1_szko [letöltés ideje: 2017.10.05.]
54 http://szellemikulturalisorokseg.hu/index0.php?name=f1_szko [letöltés ideje: 2017.10.05.]



Magyarországon a szellemi kulturális örökség számbavétele és a megőrzési stratégiák
kidolgozása az örökségüket gyakorló és hordozó közösségek bevonásával valósul meg. 
Az Igazgatóság folyamatosan patronálja a közösségeket és az érdeklődőket, a jelölteket, szakmai
tanácsadással, helyszíni tájékoztatók, megbeszélések tartásával. Munkatársai rendszeresen részt
vesznek a már jegyzékre került örökségeket képviselő közösségek rendezvényein, különböző
témájú és szintű (nemzetközi, országos, regionális, tematikus, helyi, szervezeti) konferenciákon,
fórumokon. Egyetemi oktatáshoz kapcsolódó előadásokon mutatják be és népszerűsítik
programjaikat, eredményeiket, új fejlesztéseiket. 

Jelenleg 35 örökség-elem, illetve program szerepel a nemzeti jegyzéken, amelyek között ott van a
Táncház módszer és a Kodály koncepció is, ami nem egyetlen meghatározott közösség, de amely
sok közösséget érint. Az Igazgatóság munkatársai élénk kapcsolatot ápolnak valamennyi örökség
elem képviselőivel. Amikor dr. Csonka Takács Esztert a közösségek mögött lévő résztvevőkről
kérdezem, véleménye szerint „százezres számokban gondolkodhatunk. Például a Szatmár-beregi
szilvalekvárfőzést 65 falu gyakorolja a felterjesztés szerint. Minden csoporttal természetesen
nincs, nem is lehet az Igazgatóságnak közvetlen kapcsolata, de az esély adott arra, hogy
bemutatkozhassanak a Skanzen valamelyik programján.”    

A közösségekkel és az őket segítő helyi szakemberekkel való minél aktívabb és széleskörű
kommunikáció érdekében a SZKÖI 2011-ben létrehozta a szellemi kulturális örökség szakmai
referenseinek hálózatát, a megyei hatókörű városi, illetve területi múzeumok munkatársainak
bevonásával, ami egy 19 fős szakmai grémiumot jelent. A megyei referensi hálózat mellett
önkéntes szakmai hálózat is működik, amely a helyi szakemberek és országos hatókörű civil
szervezetek képviselőit tömöríti, s akiknek száma sem kevés, párszázra tehető. 

Az SZKÖI nagy hangsúlyt fektet a Nemzeti Jegyzékre került elemek minél szélesebb körben
történő bemutatására, népszerűsítésére. Ezt szolgálta 2010-ben először (s azóta rendszeresen) a
Kulturális Örökség Napjain (KÖN) a közösségek részvétele. Ez alkalommal kerül sor a Szellemi
Kulturális Örökség Nemzeti Jegyzékére felvett elemek ünnepélyes és nyilvános kihirdetésére és
bemutatkozására is.55

A 2017. évi esemény után a régi és az új tagok közül sokan fogalmazták meg leveleikben a
közösséghez való tartozásukkal kapcsolatos érzéseiket. „Közösségünk nagy lelkesedéssel vett
részt a hétvégi eseményen, öröm számunkra, hogy a csapat tagjai lehetünk. Egy igazi nagy család,
kedves emberekkel, melynek jó dolog aktív részese lenni, így a beilleszkedés nem probléma. Továbbá
jó érzés volt megtapasztalni a barátságos fogadtatást, melyben részesültünk.” (Hövejiek)
„A mohácsi busók nevében köszönöm a fantasztikus szervezést. Ismét nagy élmény volt együtt
lenni. Nagyon várjuk a pünkösdi napokat, hogy újra együtt lehessen a csapat.” „Azt hiszem, büszkék
lehetünk az új elemekkel kibővült családunkra! A busóknak külön köszönöm a szomszédságot és a
barátságot! Találkozunk Pünkösdkor!” (Magyarszombatfai fazekasok) „A mi testületünk ötödik
alkalommal képviseltette magát a KÖN rendezvényén, már keressük egymást, személyes barátságok
születtek, és a szomszédolás fontos része a programnak. Van már közös múltunk, élő jelenünk és
reményteli jövőnk.” (Fertálymesterek)
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A szellemi kulturális örökség megismertetését, a program népszerűsítését teszi lehetővé 2012-óta
a Szabadtéri Néprajzi Múzeum hagyományos Pünkösdi Sokadalom programjának új
eseményekkel, színes közösségi bemutatkozásokkal való gazdagítása, a Nemzetközi Szellemi
Kulturális Örökség Találkozó megszervezése. A 2015 óta Pünkösdi Örökség Ünnep elnevezést
viselő – az UNESCO védnöksége alatt álló – fesztivál jellegű rendezvény „célja a hagyományos
kultúra népszerűsítése, a mai ember számára való befogadás megteremtése, valamint az országos
szintű bemutatkozás lehetőségének biztosítása.”56 A fesztivál egyben a magyarországi és külföldi
szellemi örökséget hordozó közösségek találkozója, a közösségek közötti szakmai
tapasztalatcsere fóruma, s nem utolsó sorban az örökség-elemek élményszerű bemutatásának
alkalma az érdeklődő közönség számára.
2017-ben e rendezvény után is sokan küldtek visszajelzést dr. Csonka Takács Eszternek az SZKÖI
igazgatójának. „Ismét egy olyan rendezvényen vehettünk részt, amely már csak a környezetével
elbűvöli az embereket, de színvonalával, programjaival csak emelni tudta ennek fényét. A Karcagi
Birkafőzők Egyesületének nevében megköszönöm a lehetőséget, hogy Mi is hozzájárulhattunk a
programokhoz, valamint ahhoz, hogy újabb, az ország különböző területén élő emberrel
ismertethettük meg a birkafőzés karcagi hagyományát. Főzőinknek nagyon sok munkája van benne
mire elkészül egy birkapörkölt, de a látogatóktól, illetve a közösségektől való visszajelzések alapján
úgy gondolom, hogy megérte a fáradságot. Remélem, még sokszor fogunk részt venni ilyen és ehhez
hasonló rendezvényen együtt. Még egyszer megköszönöm Eszternek és a sokadalom szervezőinek
az eddigi tevékenykedésüket, a további munkákhoz pedig sok sikert kívánunk!”

A Skanzen kenyere és a Szent István Bazilika kórusa

Végezetül a Skanzen és a hozzá kötődő közösségek bemutatását egy olyan
történettel fejezem be, melynek szereplői a múzeum történetének közel kezdeti időszakától
napjainkig tanúi, résztvevői a Múzeum és egy Közösség időtálló kapcsolatának. 

Több mint negyven éve, egy augusztus 20-i ünnep alkalmával kapcsolódott össze a Szabadtéri
Néprajzi Múzeum és a budapesti Szent István Bazilika kórusának története. Az ünnepre való
tekintettel a múzeum először sütött kenyeret hagyományos módon, bemutató jelleggel a Felső-
Tiszavidék tájegységben a kisnemesi telken álló sütőház kemencéjében, egy a szatmári Milotáról
érkezett idős asszony (özv. Papp Gyuláné) és lányai közreműködésével. A látogatók ez alkalommal
nemcsak megtekinthették a kenyérsütést, de meg is kóstolhatták a frissen sült kenyeret. A
sütőházat körülálló érdeklődő tömegből egyszer csak kivált egy fiatal lány – Müller Anna – aki egy
nagyobb falat kenyérért cserébe felajánlotta segítségét, de nemcsak egy, hanem több alkalomra is,
amikor a múzeumban hasonló esemény zajlik. Egy hónappal későbbi vasárnapon nem egy lány,
hanem egy egész csapat, férfiak és nők, fiatalok, idősebbek, a Szent István Bazilika kórusa érkezett
segíteni a múzeumba karnagyuk – Fehér László – vezetésével. Ettől kezdve rendszeressé váltak
találkozásaink. A kórustagok jöttek családtagokkal, barátokkal, külföldi vendégekkel, hangversenyt
adtak, felléptek ünnepi eseményeken, s olykor jöttek kenyeret dagasztani. A legkitartóbb Müller
Ancsa lett, aki napjainkig összekötő kapocs maradt a Bazilika és a Múzeum között, s aki nemcsak
segített a kenyérsütések alkalmával, de idővel hivatást váltott a múzeumi programok hatására, s
óvónőből fazekas lett. „Nekem ez egy fantasztikus jó játék is volt. Nagyon jól éreztem magamat,
hogy részese lehettem a kenyérsütésnek a múzeumban, a beszélgetést a látogatókkal. A
Skanzenben neveltem fel a gyerekeimet. Kinga, Gabi, Csabi bejáratos volt a múzeumba, ahol sok
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mindent kipróbáltak. Ma is szeretik a népművészetet, zenét, táncot. Az életük része lett, de már az
unokáimé is, a népitánc.”57 – írta 2017-ben a Skanzen 50 (múzeumtörténeti) kiállításban megjelenő
visszaemlékezésében, majd így folytatta: „Az évek alatt hagyománnyá vált, hogy augusztus 20-án a
múzeumban vagyunk. Ez így volt egészen 1989-ig, amikortól újra elindult Szent István napján a
Bazilikában a körmenet. Ettől az időtől kezdve délelőtt énekelünk a 10 órai nagy misén és a délutáni
szertartáson is, ezért nem lehetünk a Skanzenben. Évek alatt azonban jó kapcsolat alakult ki a
múzeum dolgozói és a Szent István Bazilika kórusa között, így azóta sem maradunk kenyér nélkül
soha ezen a napon. 1989-től kezdve éveken át Káldy Mari juttatta el a várva várt kenyeret, de már
nemcsak a kórus, hanem a Szent István Bazilika részére is. A kórustagok mindig nagyon várják a
kenyeret, amiből visznek haza szeretteiknek is egy-egy falatot. Pár éve magam hozom el a
Skanzenből a kenyeret az ünnep előestéjén a Bazilikába. 
Évek óta, Szent István király ünnepnapján, (augusztus 20-án) a szertartást a Skanzen nemzeti
szalaggal feldíszített csodás kenyere kíséri, melyet ország világ láthat, akár a helyszínen, akár a
televízió képernyőjén vesz részt az ünnepi eseményen.”58

Összegzés

A 2017-ben ötven éves Szabadtéri Néprajzi Múzeum kapcsolata a társadalommal,
a különböző közösségekkel, rendkívül széles alapokon nyugszik, áthatja, érinti a múzeum
valamennyi területét, tevékenységét. A közösségekkel való kapcsolata kiterjed a közvetlen
környezetére (például Szentendre, Pest megye, Budapest) éppen úgy, mint az ország egészére, a
Kárpát-medencére, Európára, sőt azon is túl. Tevékenységein, kiállításain keresztül megszólítja a
látogatóközönség széles rétegeit – hazaiakat és külföldieket, különböző korosztályokat és
érdeklődésűeket. Különösen a tudományos, tudományszervezői és oktatói tevékenységének
köszönhetően rendkívül gazdag szakmai kapcsolatokkal rendelkezik. 
Az előzőekben megismerhettünk olyan közösségeket, amelyek a múzeum tudományos
tevékenységét segítették, támogatták. Szót ejtettünk olyanokról (azokról) akiket egy-egy közösségi
épület áttelepítése köt össze a múzeummal. Bemutattunk olyan helyi közösségeket, amelyek az
állandó kiállítássá váló épültek, tájegységek kapcsán kaptak főszerepet, vagy kerültek új
szerepkörbe. Felidéztünk olyan eseményeket, történeteket, amikor a közösség elhagyott, elfelejtett
hagyományait, tevékenységeit, rituáléit a múzeum segítségével visszatanulta. Bemutattunk olyan
közösségeket, amelyek tagjait az egyéni érdeklődés, a tanulás lehetősége irányított a múzeum felé.
A múzeum küldetésének tekinti, hogy a közvetlen múzeumfejlesztői, muzeológiai, interpretációs és
ismeretátadói szerepkörén túl, részt vegyen olyan országos feladatokban, amelyek hatással
vannak a múzeumi társadalomra, illetve a kulturális örökséget őrző közösségekre, ezért e terület
ismertetését sem hagytuk ki.

Mint ahogy a fentiekben láttuk, a Szabadtéri Néprajzi Múzeum sokféle közösséggel ápol
kapcsolatot. Többel, mint amennyit az itt bemutatott példákon keresztül megismerhettünk,
(például szakmai közösségek, „Holdudvar” tájházak közösségei), s amelyekről külön
tanulmányokban olvashatunk e kötetben. További tanulságokkal szolgálhat a Skanzennek a
közösségekkel felelősen kapcsolatot tartó és ápoló saját munkatársi közösségének bemutatása is
melyre bízunk abban, hogy egy későbbi tanulmány keretei között sor kerülhet.  
Az intézmény számára létszükséglet annak felismerése, hogy a különböző közösségekkel és
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intézményekkel kötött és élő együttműködésben számtalan lehetőség rejlik. A Skanzennek nagy a
felelőssége abban, hogy hogyan él, hogyan használja ki ezeket a lehetőségeket. A kapcsolatok
megalapozása és felvirágoztatása nagy emberi befektetést igényel, de a jól működő kapcsolatok
nagyobb részvételt eredményeznek, mely mélyebb társadalmi beágyazódást jelent az intézmény
számára.
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further edification, which we trust will take
place within the framework of a future study. 
It is vital for the Hungarian Open Air Museum
to recognise the significant potential in
cooperation with different communities and
institutions. The Skanzen carries an important
responsibility to utilize these opportunities.
Establishing and developing relationships
requires a considerable human effort, but well-
functioning relations result in greater
participation, which means deeper
embeddedness for the institution.

Abstract

Skanzen and its Communities

Relations of the Hungarian Open Air Museum
with different communities of society are
remarkably broad-based, they affect all areas
and activities of the museum. The museum’s
relations with communities extend to its
immediate vicinity (e.g. Szentendre, Pest
County, Budapest) as well as to the whole
country, the Carpathian basin, Europe, in fact,
even beyond.  Through its exhibitions and
other activities, the museum addresses wide
strata of domestic and international visitors of
different ages and various interests. Owing to
its scientific-, scientific organiser- and
teaching activities the Hungarian Open Air
Museum has particularly diverse professional
relationships. The study presents communities
which have supported the scientific activities
of the museum. We describe communities
which are linked to the museum by a
translocated community building and we
introduce local communities which have
acquired a major role or a new role by
translocated buildings and even regional units
which have become permanent exhibitions.
Events and stories are recollected when a
community re-learnt its long forgotten
traditions, activities and rituals by the help of
the museum. Some communities are
introduced whose members were lead to the
museum by their personal interests and the
opportunity of learning. 
The museum considers it its mission to
participate in tasks of national significance
which influence the museum community and
the communities safeguarding cultural
heritage, 
The Hungarian Open Air Museum maintains
special relationships with several kinds of
communities, with many more than the
presented examples show. Presenting the
relationships of Skanzen professionals who
maintain responsible, personal relations with
the communities of the Skanzen would provide
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„Tárgyak gyűjtőhelye 
– emberek gyűjtőhelye”

„Az ember nem születik közönségnek, hanem csupán 
meghatározott körülmények közt válik azzá” (Hauser)1

Bevezető

A Móra Ferenc Múzeum 2010-ben – elsőként a vidéki múzeumok közül – önkéntes
programot hirdetett. Olyan felnőttek jelentkezését várta, akik tárlatvezetői képzést követően vállal-
ják nyugdíjas csoportok vezetését az állandó kiállításokban. A múzeum a fogyatkozó látogatószá-
mot kívánta emelni új látogatói réteg, az idősek bekapcsolásával. A felhívás nagy érdeklődést
váltott ki (közel 100 jelentkező érkezett). 54-en kezdték el a képzést, s a két hónapos felkészülési
idő után 42 sikeres vizsga született. Az ünnepélyes önkéntes-avatón a tárlatvezetők önkéntes jel-
vényt és igazolványt kaptak és önkéntes szerződést kötöttek a múzeummal.

A MOKK koordinátor2 ezt követően kereste a kapcsolatot a Szegeden működő 73 nyugdíjas klub-
bal, és elindultak a tárlatvezetések. Ebben az időszakban a múzeum nagy érdeklődést kiváltó idő-
szaki kiállításokkal jelentkezett (Chagall, Munkácsy, Csontváry). Az önkéntes tárlatvezetők már
ezek tárlatvezetéseibe is bekapcsolódtak. Ez jóval több felkészülési időt jelentett, mivel az időszaki
kiállítások általában kéthavonta váltják egymást.3

A múzeumi önkéntes program 2011-ben középiskolások számára szervezett képzéssel folytató-
dott, ahol a felnőttek mentorokként segítették a fiatalokat a felkészülésben. 

Az elmúlt időszakban a nyugdíjas csoportok látogatásai szüneteltek a nyugdíjas klubokkal kapcso-
lattartó önkéntes hiánya miatt. A látogatások 2017-ben folytatódnak.

A projekt bemutatása

A szegedi önkéntes program alapvető célja a látogatószám emelése volt, a mú-
zeum anyagi megterhelése nélkül. A látogatószám csökkenésének tendenciáját ugyan időszakon-
ként sikerült megállítani egy-egy látványosabb, kiemelt marketing tevékenységgel kísért kiállítással
(Chagall, Mednyánszky, Munkácsy, Csontváry) vagy a „nem tipikus múzeumlátogatókat” is vonzó
„nagyrendezvényekkel” (Múzeumok Éjszakája), ám az „intimebb” múzeumi kapcsolatok kialakítá-
sára (múzeumbarátok, visszatérő látogatók) a múzeum nem fordított figyelmet, nem volt rá energi-
ája. A látogatottsági statisztikában a diáklátogatók száma rendszeresen magas volt, melyben nagy
szerepe volt a színvonalas múzeumpedagógiai programoknak. A múzeum munkatársai a diákok
mellett olyan új látogatói célcsoportot kerestek, akikkel növelni lehet a látogatók számát, és akik-
ből visszatérő múzeumlátogatók válhatnak.
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1 HAUSER Arnold 1982 
2 A Szabadtéri Néprajzi Múzeum Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ (MOKK) által működtetett or-

szágos múzeumi koordinátori hálózat tagja
3 A tárlatvezetéseket eredetileg csak az állandó kiállításokban hirdette meg a múzeum. Az önkéntesek kez-

deményezték, hogy az időszaki kiállításokban is vezethessenek.



A különböző híradásokban egyre gyakrabban olvashattunk az idősödés kérdéseiről, az életkor je-
lentős meghosszabbodásáról, az idősek számarányának növekedéséről, és szerte a világban azok-
ról a hosszú távú trendekről, amelyek az idősek megváltozott kulturális, tanulási,
szabadidő-eltöltési igényeire kívántak választ adni. Magyarországon ebben az időszakban mentek
nyugdíjba a „Ratkó -korszak” gyerekei.4 Ezt a sok szabadidővel rendelkező, s a múzeumból hiányzó
korosztályt akartuk megnyerni. 
A tervezett múzeumlátogatások kézenfekvő módszerének ígérkezett a tárlatvezetés (közelebb hoz-
zuk, érthetőbbé tesszük a múzeum nyújtotta ismereteket, élményt), így a nyugdíjas csoportok foga-
dását összekötöttük az önkéntes tárlatvezető képzéssel. Meg kellett találnunk azokat az
embereket, akik az idősek számára szervezett múzeumlátogatások alkalmával színvonalas, az idő-
sek elvárásainak (is) megfelelő tárlatvezetéseket tartanak (tárgyi tudás, kapcsolatépítési képesség,
kreativitás stb.) 
Célunk tehát az volt, hogy az önkéntes tárlatvezetők képzésével, felkészítésével, megteremtsük az
idősek fogadásának személyi feltételét, valamint (Hauser gondolataira hivatkozva) az, hogy a mú-
zeumot felkereső idősek közönséggé váljanak.

Tevékenységek

Az önkéntes program három intézmény, a Szabadtéri Néprajzi Múzeum Múzeumi
Oktatási és Módszertani Központ (MOKK), a Móra Ferenc Múzeum és a Talentum Alapítvány az
Önkéntesség Támogatásáért összefogásával jött létre. A siker kulcsát a résztvevő szakemberek
összefogása és a jól megválasztott külső szakértők bekapcsolása jelentette. Összeadódtak a kü-
lönböző ismeretek, s a feladatok elosztása során a team tagjai az intézményükre legjellemzőbb fel-
adatokat vállalták. A projekttervezés Zsivkovitsné Gyenes Krisztina, a Talentum Alapítvány
vezetőjének irányításával történt, a tárlatvezetési képzés gazdája, a projekt kezdeményezője ennek
az ismertetésnek a szerzője, a MOKK koordinátora volt, a Móra Ferenc Múzeumhoz kötődő felada-
tokat Szatmári Csilla csoportvezető és Rostás Mónika kulturális szervező látták el.

A projekttervezés folyamatában meghatároztuk a projekt fő fogalmait (tárlatvezető önkéntes, kap-
csolattartó önkéntes stb.), küldetését és célját. Kiválasztottuk a programba bevont kiállításokat,
humán erőforrás-, pénzügyi- és kommunikációs tervet készítettünk, s a megvalósításhoz pontos
ütemtervet állítottunk össze. A képzés során országosan elismert, kiváló szakemberek, Hemrik
László (Ludwig Múzeum), Káldy Mária (SZNM Múzeumi Oktatási és Képzési Központ) és Vásárhe-
lyi Tamás (Magyar Természettudományi Múzeum) voltak segítségünkre. A Talentum Alapítvány ön-
kéntesei vállalták az önkéntes koordinátorok szerepét.

A projekt indításaként meghirdettük a „Múzeumi önkéntes toborzót”.5 A toborzás nem várt, komoly
sajtóérdeklődést váltott ki (írott és elektronikus sajtó, helyi és országos csatornák) és felhívá-
sunkra közel 100-an jelentkeztek. A helyenként lecsupaszított sajtóhírek félreértésekre is okot
adtak. Voltak, akik munkalehetőségnek gondolták, mások a programot megismerve jöttek rá, hogy
ez komoly felkészülést igényel, ezért a jelentkezett önkénteseknek szóló első levelünkben tisztáz-
tuk a félreértésre okot adó kérdéseket:
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4 Az abortusztilalom és a gyermektelenségi adó miatt 1950–1956 között jelentősen nőtt a születések
száma.

5 „Legyen tagja a Móra Ferenc Múzeum önkéntes csapatának!” (1. sz. melléklet)



1 Az önkéntes munka olyan tevékenységet jelent, amiért nem jár fizetség.

2 A képzést nem általános ismeretterjesztő céllal indítjuk, hanem cserébe önkén-
tes tárlatvezetést kérünk. A jelentkezők olyan, érdeklődésüknek, motivációiknak
megfelelő munkára vállalkoznak, melyért cserébe ismereteket, sikerélményt, el-
ismerést, közösséget kapnak.

3 A kiállítások ismeretanyagának elsajátítása komoly felkészülést igényel, ezért
gondolják át, hogy hány kiállítás ismertetésére tudnak vállalkozni. 

Az első jelentkezéskor átlag három tárlat, de többen valamennyi kiállítás ismeretanyagának elsajá-
títását vállalták a jelentkezési lapon. Ez hat (néprajzi, irodalmi, természettudományi, helytörténeti,
két képzőművészeti témájú) kiállítást foglalt magába. 

A félreértések tisztázása után 54 résztvevővel indult el a képzés. A jelentkezési lap adatai mellé
motivációs levelet is kértünk, s így már induláskor felmérhettük, hogy milyen sokszínű (kor, foglal-
kozás, érdeklődés stb.) a csoportunk.

A múzeumtörténet és a bemutatandó kiállítások ismeretanyaga, az önkéntesség ismérvei és mód-
szertani előadások (középpontban a látogató, középpontban a műtárgy) szerepeltek a képzés te-
matikájában. A képzés része volt az időskor megismerése pszichológus segítségével (életkori
sajátosságok, személyiségjegyek). A két hónapon át tartó, heti egy délutánt igénybe vevő képzése-
ken az elméleti előadásokat követően került sor a szakmai tárlatvezetésekre. Ki-ki az általa válasz-
tott kiállítással ismerkedett, de „áthallgatási” lehetőség is volt. A tárlatvezetések anyagát e-mail
címükön is megkapták az önkéntesek, és a tárlatvezető muzeológusok szakirodalmat is ajánlottak.
A tanulási folyamat látványos eredményeként folyamatosan csökkent, és teljesíthető mértékűre
változott a bemutatásra vállalt kiállítások száma. 

A tárlatvezető szakmuzeológusok a kezdeti bizalmatlanság után – látva a résztvevők érdeklődését,
hozzáállását, intellektusát – valamennyien a program támogatóivá váltak.
A jelöltek próba-tárlatvezetésekkel készültek a vizsgára, ahol segítőik a Talentum Alapítvány önkén-
tes koordinátorai voltak. A múzeumban töltött időről jelenléti ívet vezettünk, ebből folyamatosan fi-
gyelemmel kísérhettük, hogy ki veszi komolyan a felkészülést. 
Tárlatvezetői vizsgakövetelménye volt a csoport fogadása, ráhangolódás a látogatásra rövid múze-
umtörténeti ismertetővel és 30 perces tárlatvezetés a választott kiállításban.

A tárlatvezetői vizsgák követelményeit több szempontú elvárások szerint állítottuk össze. Pontoz-
tuk a tartalmi jegyeket (tárgyi tudás, gondosan felépített vezetés, időbeosztás, kreativitás, a kérdé-
sekre adott válaszok stb.), a formai jegyeket (a csoport fogadása, irányítása, információk átadása,
öltözet stb.), a kapcsolatépítést (bemutatkozás, verbális kommunikációs készség, a csoport érdek-
lődési és műveltségi szintjének felmérése, korosztályi hangnem, házigazdai szerep stb.). Maga a
vizsga jelentette a legnagyobb próbatételt mindkét félnek, a felkészítőknek és a vizsgázóknak
egyaránt. Rendkívüli tapintatot igényelt a teljesítmény értékelése, mivel elkötelezettek voltunk a
színvonal tekintetében, ugyanakkor a gyengébben vizsgázók is sok munkát fektettek felkészülé-
sükbe, amit méltányolnunk kellett (bírálat = pozitívumok, hibák, tanácsok). A „kevésbé alkalmasak”
számára – egyetértésükkel – más múzeumi munkát ajánlottunk föl („alkalmatlan vagyok a tárlatve-
zetésre, de imádom a múzeumot”).

Az ünnepélyes önkéntesavatón 42 sikeres vizsgáról számolhattunk be (10 résztvevő két kiállítás-
ból vizsgázott). Ekkor kapták meg a tárlatvezetők az önkéntes igazolványukat és a kitűzőjüket,
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mellyel szabadon mozoghatnak a kiállításokban, és ekkor írták alá a múzeummal kötött önkéntes
szerződést. „Sokat tanultunk tőletek” – köszönték a közös munkát az önkéntesek az avató ünnep-
ségen, és ugyanez volt a válasza a felkészítő team tagjainak is. Segítőket és barátokat szereztünk a
múzeumnak, személyes barátságok szövődtek önkéntes és önkéntes, önkéntes és felkészítő között.

A nyugdíjas csoportok tárlatvezetéseinek indulásakor ajánlási sorrendet állítottunk fel. Fontosnak
tartottuk, hogy már az első alkalommal jó benyomást és élményeket szerezzenek, ezért esett a vá-
lasztásunk az „Így öltözködött a szögedi nemzet!” című helytörténeti kiállításra. Az öltözködéshez
kötődő mesterségeket (szabó, kalapos, paszományos, cipész stb.) és szegedi viseleteket felvonul-
tató látnivalók a nyugdíjas korosztály megélt tapasztalatait is fölidézték, s a személyes élmények
mélyítették a befogadást.

Célcsoportok

Az önkéntes képzésre diákok, aktív dolgozók és nyugdíjasok jelentkeztek. A diákok
főleg a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karáról kerültek ki, illetve a főiskolai kar
andragógus hallgatóinak érdeklődését keltette fel a projektünk. Az aktív dolgozók és nyugdíjasok
foglalkozás szerinti megoszlása rendkívül sokszínű képet mutatott: mérnök, jogász, pedagógus,
könyvelő, fodrász, népművelő, újságíró, pénzügyi előadó, füvészkert vezető stb. Életkor szerint az
idősödő, azaz nyugdíjas korúak csoportja volt a legnagyobb létszámú. A képzés során közöttük
volt a legkisebb a lemorzsolódás. A nemek tekintetében egyértelmű a nők magasabb aránya (1/3
férfi, 2/3 nő).

Az önkéntesek motivációira6 is rákérdező felmérésünkben szignifikáns eltérés mutatkozott a kor-
osztályok között. Az idősek társaságot, közösséget kerestek, a „tartozni valahová” érzését keresték
(„segíteni”, „hasznosat tenni”, „élményt adni/élményt kapni”, „kapcsolatokat építeni” „közösségben
voltam” ). A fiatalok számára a gyakorlat, a tapasztalatok szerzése volt a fő motiváció („tanulási le-
hetőség”, „magam képzése”, „kipróbálom magam”, „fölmérni képességemet”, „bizonyítási lehető-
ség”). A múzeum és a művészetek szeretete valamennyi korosztálynál szerepelt („múzeum iránti
lelkesedés”, „a színfalak mögé látni”, „a művészet szeretete”). A közös motivációs jegyek mellett ér-
dekes egyéni motivációkat ismerhettünk meg („a foglalkozásában egyéniségét nem találó”, „a gye-
sen lévő felnőtt társaság utáni vágya”, „a rák betegségből felgyógyult”, „a külföldön élt, nyugdíjasként
hazatért”, „a teremőrként dolgozó”). Ahány ember, annyi történet.

A felmérés7 fontos mutatója volt számunkra „A személyes életében hozott-e változást a szorosabb
múzeumi kötődés?” kérdésre adott válasz. A 100%-os „igen” indoklásaként első helyen az „új bará-
tokat szereztem” válasz állt, ezt követte a „megnőtt az önbizalmam”, majd a „nyitottabb lettem a vi-
lágra”. Értékelést kértünk a képzésről is (elégedettség, tartalom, szervezés), illetve megkérdeztük,
„Eleget tett-e a képzés a jelentkezéskor megfogalmazott elvárásainak?”. Mindkét kérdésre majdnem
teljes körűen pozitív választ kaptunk („sok tudással gazdagodtam”, „jó tartalmak, jó előadók”, „profi
volt a lebonyolítás”, „ezt vártam, tömény volt”) az egy-két „nem” válasz indoklásában személyes
okok szerepeltek („sokat hiányoztam”). A képzést több mint 50% kiválónak, 45% jónak, 4% közepes-
nek értékelte, gyenge minősítést senkitől nem kapott. „A következő képzések színvonalasabb lebo-
nyolításához milyen változtatásokat javasol?” válaszai helyenként összecsengtek a motivációs
tartalmakkal („nagyobb hangsúlyt fektetni a közösséggé szerveződésre”).
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6  Miért legyek önkéntes? https://www.youtube.com/watch?v=KwmvCRccZjQ [letöltés ideje: 2017.01.08.]
7 A felmérésben 25 fő, a sikeres vizsgát tett önkéntesek 78%-a vett részt.



Eredmények

A vizsga évében, 2010-ben az önkéntes tárlatvezetők 31 tárlatvezetést tartottak az
állandó kiállításokban, és tevékeny résztvevői voltak a Múzeumok Éjszakája és a Múzeumok Őszi
Éjszakája rendezvényeinek (tárlatvezető, teremőr, látogatószámláló stb.). 2011-ben a Csontváry-ki-
állítással indultak el az időszaki kiállítások tárlatvezetései. A lehetőséget az önkéntesek kezdemé-
nyezték, és az egyik legsikeresebb munkájuk lett. A két hónapos nyitva tartási időszak alatt nyolc
önkéntes 2.026 látogatónak tartott tárlatvezetést. Ebből 38 volt a múzeum által meghirdetett idő-
pont, 28 alkalommal a látogatókat is ők szervezték.8 Egy-egy önkéntesnek olyan személyes sikere
volt, hogy voltak látogatók, akik a választott tárlatvezető időpontjához igazították a kiállítás megte-
kintését. 2012-ben a múzeumi tárlatvezetések egy negyedét önkéntesek tartották.

2012-ben a Munkácsy-kiállítás, 2014-ben a Fáraók Egyiptoma, 2016-ben a Pompeji – Élet és halál a
Vezúv árnyékában című látványos, látogatócsúcsokat döntő kiállításokban tartottak tárlatvezetése-
ket az önkéntesek. A Múzeumok Éjszakája rendezvényeinek nélkülözhetetlen segítői évről-évre.
Speciális feladatkörök is kialakultak. Rácz Erzsébet, a Kass Galéria kiállításainak tárlatvezetője a
Galéria rendezvényeinek háziasszonya lett. Nemcsak a megnyitók alkalmával tölti be ezt a szere-
pet, hanem a Kass Jánoshoz kötődő rendezvényeknek is aktív szereplője.

A nyugdíjas klubokkal kapcsolatot tartók (önkéntes és a MOKK koordinátor) elmaradásával egy
időre szünetelt a nyugdíjas csoportok fogadása, de 2017-ben újra elindultak az idősek számára
szervezett tárlatlátogatások. 

Hatások

Az önkéntesek ingyenes tárlatvezetései beépültek a múzeum programjába és az in-
tézmény elismert szolgáltatásai lettek, igénylik a látogatók. 
A tárlatvezetők az idők folyamán rutint, gyakorlatot szereztek, s magabiztosabban dolgoznak. 
Az új kiállítások megnyitása előtt rendszeressé váltak az önkénteseknek tartott felkészítő tárlatve-
zetések. Az önkéntes tárlatvezetők a múzeum „bennfentesei” lettek, a muzeológusok is igénylik
munkájukat. 
Amikor a múzeum kevesebb munkát, motivációt nyújtott egy-egy önkéntesnek, bekapcsolódott
más intézmény munkájába (színház), azaz az „önkéntességgel fertőzöttség” tartós életérzést hoz-
hat létre. Középiskolás tárlatvezető önkéntesünk a fővárosban folytatta tanulmányait, s természe-
tes volt számára, hogy az egyetem mellett ott is folytatja önkéntes tevékenységét, – a Magyar
Nemzeti Múzeumot kereste föl.
Programunk sikere számos múzeum figyelmét fordította az önkéntesség felé. Vannak követőink,
akik eredményes önkéntes programjaik híradásaiban inspiráló példaként hivatkoznak ránk.

Adaptációs szempontok, javaslatok

Bár a tárlatvezetés speciálisan múzeumi műfaj, a Móra Ferenc Múzeum önkéntes
programjának számos eleme adaptálható más önkéntes projektben is. 
Fontos segítség volt számunkra – különösen az indulásnál –, hogy partnerünk volt az Önkéntes
Központ Alapítvány. Az ország számos városában működnek szervezeteik, keresik a kapcsolato-
kat, elhivatottak az önkéntesség kultúrájának terjesztésében.
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Nem tanácsos csak úgy „általában”, a tevékenység pontos megjelölése nélkül önkéntes programot
indítani. A programokon résztvevők motiváltsága a siker záloga, ami főleg a tevékenységekhez kö-
tődik. A motiváció nem csak a projekt induláskor fontos, hanem folyamatosan szem előtt kell tar-
tani, ha csökken a motiváció, elindul a lemorzsolódás. Fontos a „korosztályi hangnem”. Másképpen
fogalmaztuk meg a felnőtteknek és másképpen a középiskolásoknak szóló felhívást.9 Az önkénte-
sek nem ingyen dolgoztak. Ismereteket, sikerélményt, elismerést, közösséget kaptak munkájukért.
Érezhetően nő az önkéntes munka iránti igény (egészségügy, fogyatékos ügy, természetvédelem
stb.) és ezzel erősödik a konkurencia (amikor a múzeum kevesebb munkát, motivációt nyújtott, ön-
kénteseink a színházban vállaltak önkéntes munkát). Csak kellő és folyamatos figyelemmel tudjuk
magunkhoz kötni az önkénteseket.

Fontos szerepe van az önkéntes koordinátornak (az intézmény és az önkéntesek közötti kapcsolat-
tartás). Gyakori, hogy más munka mellé kapja ezt a feladatot egy munkatárs, és nem jut elég ideje,
energiája a koordinátori feladatra, ami az egész programot veszélyeztetheti. Amennyiben ezt a fel-
adatot is önkéntes látja el, fennáll a veszélye annak, hogy lemorzsolódása esetén megfeneklik a
program.

Összefoglaló

Az Önkéntes Tárlatvezetői Programmal gazdagodott

• a múzeum (nőtt a látogatószám, új szolgáltatással bővült az intézmény kíná-
lata, elkötelezett emberek holdudvara bontakozik ki a múzeum körül, az önkén-
tes munka területén új módszereket, új lehetőségeket ismertek meg a múzeum
munkatársai, nőtt a múzeum tapasztalata a társadalmi szerepvállalásról stb.)

• a látogató (új ismeretekhez jutott, új szolgáltatást, az ismeretátadás új szereplő-
jét ismerhette meg, a kiállítások megismeréséhez felkészült és elhivatott segí-
tőt kapott)

• az önkéntes (új ismeretek birtokosa lett, magabiztosságra tett szert, fejlesztette
kommunikációs készségét, – „szükség van rám” – sikerélményt, befogadó kö-
zösséget, barátokat talált).

Változott az intézmény, a múzeum hozzáállása: teret nyert az önkéntesség eszméje. 
A kulturális intézmények csökkenő támogatása mellett „anyagi támogatást” is jelentett az önkénte-
sek munkája (nem pénzzel fizetett munkaerő).
Az indulás óta együtt tevékenykedő „kemény mag” (8-10 résztvevő), két-három új tárlatvezetővel
bővült (profi idegenvezetők, ezért képzés nélkül is be tudtak kapcsolódni). Az időnként elmaradók,
majd újra bekapcsolódók száma ennek a létszámnak a fele. A programot végleg elhagyók között
vannak, akik élethelyzetük változása miatt lettek „hűtlenek”, és vannak, akiknek motivációjához ke-
vésnek bizonyultak a múzeum által nyújtott lehetőségek (kevesebb lett a közös, tárlatvezetésen kí-
vüli program, ritkábban vannak találkozási alkalmak). 
Az indulásakor szűkebb projekt (nyugdíjas csoportok fogadása tárlatvezetéssel) a megvalósulás
során gazdagodott, szélesebb látogatórétegek felé fordult, az állandó kiállítások mellett az idő-
szaki kiállításokban is megjelentek az önkéntes tárlatvezetők. 
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Az újabb képzés – amire lenne igény, és amit terveznek – anyagi fedezetét (külsős
előadók tiszteletdíja) a múzeumnak kell biztosítania. (Az ismertetett képzést koor-
dinátori keretéből, a MOKK Csongrád megyei koordinátora finanszírozta.)

Az önkéntes projekt legfőbb tapasztalatai

• Az érdeklődésből, kíváncsiságból fakadó „önképzési szándék”
sokunkban él, csak lehetőségre vár.

• A tanulást, tevékenységet erősen motiválja, ha az eredményt va-
laki javára fordíthatjuk, az emberek szeretnek adni, és szüksé-
gük van sikerélményre.

• Az azonos érdeklődésű emberek találkozása megsokszorozza
a közös munka eredményét.

Bettina Habsburg-Lothringen 2008-ban, Bécsben, a múzeumi önkéntesség tanács-
kozás záróbeszédében elmondott szavai, melyeket írásom címéül választottam,
irányjelzésül szolgálnak számomra. A múzeum (a kulturális intézmények) haté-
konyságának egyre fontosabb mutatója, hogy az „emberek gyűjtőhelyeként” is funk-
cionáljanak. 
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2011. október 15 – december 12. 
Csontváry- kiállításhoz kapcsolódó önkéntes vezetések 

 múzeumi 
szervezés 

saját szervezés látogatószám 

Kelemen Lívia 
 

          9           11        780 f  

Rácz Erzsébet 
 

          7           7        348 f  
 

Király Zsuzsa 
 

          5                    170 f  
 

Miháczi János 
 

          5           4        220 f  
 

Hatvani Ágnes 
 

          5           5        346 f  

Pulics Julianna 
 

          1            46 f  
 

Kovalcsik 
Lászlóné 

          3           70 f  

dr. Simon Sarolta 
 

            3           1          76 f  
 

 
Összesen 
 

 
         38 

          
        28 

  
       2026 f  
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Múzeumi Önkéntestoborzó 2011 

 
Érdekl dsz az izgalmas múzeumi világ iránt? 
Érdekel, hogy mi van „a színfalak mögött”?  

Szeretnéd ismereteidet „nemcsak középiskolás fokon”, 
 hanem profin, ráadásul eredeti m tárgyak között gyarapítani? 

Volna kedved tapasztalatokat szerezni,  
és közben kipróbálni magad? 
Szeretsz másoknak segíteni? 

Jelentkezz Magyarország els   
középiskolás, önkéntes tárlatvezet i programjára! 

 
Ha jelentkezel, izgalmas felkészít  programokon vehetsz részt részt, melyeket követ en  tárlatvezet ként 
lehetsz részese a Móra Ferenc Múzeum életének, tagja a múzeumi csapatnak.  
 
A program során megismerheted a legendás szegedi Kultúrpalota történetét, sokszín  kiállításait, a 
nagyközönség számára nem látogatható, különleges gy jteményeit.  
Önkéntesként új ismeretekkel és élményekkel gazdagodhatsz, kikapcsolódhatsz Szeged egyik 
meghatározó kulturális intézményében, a Móra Ferenc Múzeumban! A tárlatvezetési ismeretek 
elsajátításában országos hír  szakemberek lesznek segítségedre. 
 
A szakmai felkészít  napokra 2011. október 6. és november 3. között kerül sor (csütörtök délutánonként). 
A felkészítést és eredményes vizsgát követ en az önkéntes tárlatvezet k a múzeummal kötött szerz dés 
alapján tartanak majd tárlatvezetéseket középiskolás csoportoknak.  
A jelentkezés módja: 

- Töltsd ki a jelentkezési lapot!  
- A jelentkezési lap átvehet  és kitöltve leadható a múzeum pénztárában,  
vagy letölthet  a múzeum honlapjáról (www.mfm.u-szeged.hu) és  
a kitöltés után küldd el a szervez  Lipták Mária címére: liptak.maria@gmail.com. 
- A lapon jelöld meg, hogy melyik kiállításban szeretnél tárlatot vezetni! (maximum két kiállítás 
jelölhet  meg) 
- A jelentkezési lap mellé csatolj egy néhány soros bemutatkozó levelet, melyben leírod, hogy miért 
szeretnél önkéntes tárlatvezet  lenni! 
Beadási határid : 2011. október 3. 

 
 
 Fogas Ottó                        Káldy Mária                 Zs. Gyenes Kriszta 
 megyei múzeumigazgató                           igazgató                    szakmai vezet    
  Móra Ferenc Múzeum          Múzeumi Oktatási és Képzési Központ          Önkéntes Központ, Szeged     
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Abstract

Collection point of objects 
– collection point of people

The Móra Ferenc Museum launched its volun-
teer programme in 2010, thus becoming the
first museum in the country to do so except for
the capital. The tour guide training for volunte-
ers was a result of cooperation between three
institutions: the Móra Ferenc Museum, the Mu-
seum Education and Methodology Centre
(MEMC) and the Talentum Foundation. The ob-
jective of the training was to increase the num-
ber of visitors with the inclusion of a new age
bracket, the elderly. The programme offered to
provide trained personnel to receive the so-cal-
led “groups of retirees”.
The two-month training consisted of seminars
held one afternoon a week on the history of
museums, background information about cur-
rent exhibitions, the principles of volunteering,
the specific characteristics of aging and the
methodology used by tour guides, presented
by renowned specialists. This theoretical pre-
paration was followed by trial tours and a final
tour guide exam, which was successfully pas-
sed by 42 candidates. In the same year, volun-
teers began to give tours to groups of retirees,
first in the permanent exhibitions and later in
the temporary exhibitions, where members of
the general public could also join in. Hence-
forth, set-up tours were given to volunteers on
a regular basis before the official opening of
new exhibitions. The tours offered free of
charge by volunteers became an integral part
of the museum’s programme and a service
acknowledged and demanded by the public.
Applicants for the programme consisted of
students, active workers and retirees, two
thirds of whom were female. The applicants’
professional background showed extraordi-
nary diversity (engineers, legal practitioners,
teachers, accountants, journalists, hairdres-
sers, etc.), most of them already in retirement
or nearing it.
The motivation of applicants differed signifi-
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cantly according to their age. Older people so-
ught company, the feeling of being part of a
community, whereas young people were more
interested in gaining experience.
The training had a positive effect on every par-
ticipant’s life, by their own account they “made
new friends”, “gained self-confidence” and “be-
came more open to the world”. 

The volunteer programme enriched not only
the museum (the number of visitors increased,
a new service was created), but also visitors
(with the help of motivated and prepared vo-
lunteers they gained a better understanding of
exhibitions) and volunteers (they acquired a
new set of skills, experienced a sense of achie-
vement, became a member of a community
and made new friends).
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Bárd Edit

Önkéntes program 
a Duna Múzeumban
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Önkéntes program 
a Duna Múzeumban

Bevezető

A Duna Múzeum – Magyar Környezetvédelmi és Vízügyi Múzeum – 2012-ben
indította el önkéntes programját, mely azóta is aktív, jelenleg a Duna Múzeum Baráti Köre Egyesület
működteti. Az igény és az ötlet – egy külső támogató csapat kialakítása, önkéntesek bekapcsolása
a múzeumi tevékenységekbe – már jóval korábban felmerült a múzeumi munkatársakban, ám mint
oly sokszor, ezúttal is szükség volt egy szorító körülményre, hogy az ötletből terv, majd valóság
legyen. Esetünkben ez a szorító körülmény egy átszervezésből adódó létszámcsökkenés veszélye
volt. Azóta már más körülmények között dolgozhatnak a múzeum állandó dolgozói és önkéntesei
is, de ehhez szükség volt arra, hogy az átmeneti nehézségeken közös erővel tudjunk átlendülni. 
Ez az esettanulmány bemutatja, hogyan indultunk, mit sikerült elérnünk és milyen fejlődési
lehetőségeket látunk magunk előtt. Bízom abban, hogy más, hasonló léptékű múzeum, kulturális
civil szervezet számára példát és motivációt egyaránt adunk ezáltal.

A múzeumi önkéntes program elindítása tehát nem egyik napról a másikra pattant ki az intézmény
munkatársainak fejéből. A lendületet és a lelkesedést mások példája adta, többek között Csordás
Izabelláé, aki 2011-ben, az önkéntesség éve kapcsán cikksorozatában részletesen bemutatta a
Szépművészeti Múzeum önkéntes programját. A Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ
megyei koordinátoraként e tanulmány írója más múzeumok önkéntes tevékenységével is
megismerkedhetett, melyekből jól látszott, ez nem csupán a nagy intézményekben működik jól. 

Kiindulásként szerettük volna feltárni, vajon a megyében működő többi múzeum foglalkoztat-e és
ha igen, milyen formában és eredménnyel önkénteseket, tervezik-e mások is Esztergomban
önkéntes program indítását, milyen tapasztalatok vannak a civil szervezetek körében. Egy
Komárom-Esztergom megyei múzeumpedagógiai találkozó keretében, felkért előadóként Csordás
Izabella vezetésével 2012 tavaszán egy workshopot szerveztünk, mely a civil szervezetek
képviselői számára is nyitott volt. Így a témával közösen tanulva ismerkedhettünk, kaptunk az
előadótól és egymástól információt, példát és inspirációt.

E tudással felvértezve készítettük el a Duna Múzeum önkéntes programjának tervezetét, az
elindítás és a működtetés előzetes ütemezését. 2012 augusztusában pedig honlapunkon, illetve a
városi online és nyomtatott információs csatornákon meghirdettük, hogy a Duna Múzeum
önkénteseket keres.

Az intézmény bemutatása

A Duna Múzeum országos gyűjtőkörű szakmúzeumként működik, de nem a
fővárosban, hanem Esztergomban. Bár helyi kötődése – a Dunán és az Esztergomot is gyakran
sújtó árvizeken túl – nem erős, az intézmény az Esztergomban eddig eltöltött közel negyven év
alatt többször díjazott, interaktív állandó kiállításával és időszaki tárlataival a város egyik
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legismertebb és legnépszerűbb kulturális helyszínévé vált. Mivel Esztergomban több jelentős,
országos hírű múzeum és történelmi emlékhely található – a Keresztény Múzeum, a Magyar
Nemzeti Múzeum Esztergomi Vármúzeuma, a Magyar Nemzeti Múzeum Balassa Bálint Múzeuma,
az Esztergomi Dzsámi, a Babits Mihály Emlékház és persze a Főszékesegyház – mi magunk is
meglepődtünk, amikor kiderült: elsőként a Duna Múzeum szólította meg a város és a környék
lakosságát folyamatos önkéntes programban való részvétel lehetőségét kínálva.

Múzeumunk az utóbbi években mindig az aktuális vízügyi irányító szervezet részeként működik,
önálló költségvetése nincs. A 10-12 fős közalkalmazotti csapatot – muzeológusok,
múzeumpedagógusok, informatikusok, adminisztratív munkatársak – egészítik ki a kiállításban
dolgozó frontszemélyzet tagjai külső foglalkoztatási szerződés keretében. Az ő feladatuk nem
elsősorban a kiállítási műtárgyak őrzése, sokkal inkább a kiállítás interpretációja, a látogatói
élmény gazdagítása. A vendégkönyvi bejegyzések között sokszor találkozunk a látogatók hálás,
köszönő és gratuláló, a moderátor kollégák munkáját elismerő mondataival. Ők valóban a múzeum
arcai; személyiségük, tudásuk, az általuk nyújtott bemutatás elmaradhatatlan része a kiállításnak.

A Duna Múzeum múzeumpedagógiai és közművelődési tevékenysége is sokszínű: két
múzeumpedagógus munkatársunk a szervezett csoportok részére múzeumi órákat,
múzeumpedagógiai foglalkozásokat tart, rendszeresen szervezünk fél- vagy egész napos családi,
iskolai rendezvényeket. Ez utóbbi esetekben – például a Víz Világnapja rendezvényei vagy a
Múzeumok Éjszakája – a múzeum szinte teljes munkatársi gárdája bekapcsolódik a szervezésbe
és a lebonyolításba. Már egyetlen ember hiánya is nehézséget jelenthet, és minden segítség
számít, ha sok a látogató, résztvevő.

Célok

Nagy reményekkel vártuk tehát leendő önkénteseinket, elsősorban a
látogatófogadás és a múzeumpedagógia terén számítva segítségükre. A muzeológus és
informatikus kollégák számos javaslattal álltak elő, milyen feladatokkal tudnának lelkes
önkénteseket megbízni. Így a jelentkezőknek adminisztratív, adatbeviteli munkákat is kínálhattunk,
remélve, hogy ezáltal szélesebb kört tudunk megszólítani. 

A célunk az első évben az volt, hogy a program elinduljon; meghirdessük a lehetőséget, fogadjuk a
beérkező jelentkezéseket, megismerjük a pályázókat és lehetőleg mihamarabb találjunk számukra
megfelelő feladatot. Az önkéntesek számára vagy az általuk végzett munka mennyiségére
vonatkozóan nem tudtunk becsülni; viszont arra számítottunk, hogy az év végéig már lesznek
tapasztalataink és adataink a 2013. év tervezéséhez.

Célcsoportok = az önkénteseink

Felhívásunknak nagy visszhangja lett, egy hónapon belül közel 20 jelentkezési lapot
kaptunk postán, e-mailben vagy személyesen átadva. Többségében hölgyek jelentkeztek,
elsősorban Esztergomból és a környező településekről. Hasonlóan nagy hullám csak 2013 elején
az ismételt felhívás hatására lett, közben és azóta is alkalmi jelentkezők vannak. 

Valamennyi jelentkezővel személyesen találkoztunk. Múzeumpedagógus kolléganőmmel közösen
beszélgettünk velük, hogy felmérhessük, milyen feladatra alkalmasak valójában leendő
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önkénteseink. Voltak, akik abban bíztak, hogy az önkéntes munka csak belépő az állandó
munkaviszonyhoz; ezt a félreértést mindig gyorsan és udvariasan igyekeztünk tisztázni.
Többgyermekes édesanyák gyesről visszatérve vagy nagy gyermekeik kirepülése után a múzeumi
önkéntes tevékenységet önképzésnek is tekintették, egyfajta átmenetnek az otthoni feladatokból a
munka világába. Közülük kerültek ki hamarosan önkéntes csapatunk legmegbízhatóbb tagjai –
hogy aztán később, saját útjukat megtalálva tovább lépjenek.

Néhányan előre jelezték, hogy nem tartják alkalmasnak magukat a látogatókkal való kapcsolatra,
nyilvános szereplésre, inkább háttérmunkát vállalnának. Szerencsére nekik is találtunk hasznos
feladatot, és a munkatársi közösségben megerősödve később már bátrabban léptek ki akár a
közönség elé is.

Nagy segítséget jelentett az a néhány önkéntesünk, akik Budapestről jelentkeztek. Ők
értelemszerűen ritkábban ugranak be a ruhatárba segíteni egy kiállításmegnyitó alkalmával, de az
előre tervezhető eseményeken, például a Víz Világnapja kétnapos programján ott vannak. Egyikük
most már harmadik éve vállalja a Kulturális Örökség Napjai alkalmával mindkét nap a különleges
tárlatvezetések megtartását a múzeumban. A budapesti rendezvényeken való részvételünk pedig –
a Múzeumok Majálisától a Gyerekszigetig és számtalan egyéb programon való bemutatkozásig –
ma már elképzelhetetlen a helyi önkéntesek nélkül.

Bár kezdetben sokan jelentkeztek, hamar kialakult az a bázis, akikre valóban lehetett számítani.
Megfigyeltük, hogy az önkéntesek aktivitása minden esetben más: van, aki mindig jön, ha hívjuk,
másoknál a kezdeti lelkesedés később alábbhagy vagy más teendők miatt kevesebb lesz a
szabadideje. A folyamatos fluktuáció ennek a típusú együttműködésnek a sajátossága, amivel
számolni kell.

Tevékenységek = a program működése

Az önkéntes program hatékony működtetése érdekében végiggondoltuk a
folyamatot az önkéntesek toborzásától a szerződéskötésen, a folyamatos kapcsolattartáson, az
elvégzett munka nyilvántartásán át az önkéntes tevékenységek értékeléséig, a visszacsatolásig.
Minden „állomás”-hoz dokumentációt vagy programot/alkalmat rendeltünk; e folyamat-terv alapján
pedig elkészítettük az éves ütemezést is.

Az általános és az egyes alkalmakhoz kapcsolódó eseti kiegészítő önkéntes szerződést sablon
alapján készítettük el, csakúgy, mint a munkaidő-nyilvántartás dokumentumait. Az önkéntesekre
vonatkozó adatokat külön digitális adatbázisban gyűjtjük, és az elvégzett feladatokról is naprakész
nyilvántartást vezetünk.

Már a program elindításakor átgondoltuk, milyen írásos és szóbeli általános tájékoztatásra, illetve
milyen, az adott feladathoz kapcsolódó speciális ismeretek átadására lehet szükség az
önkéntesek felé. Elkészítettük az önkéntes kézikönyvünket, amely a Duna Múzeumra vonatkozó
alapinformációkat, az önkéntes programmal kapcsolatos tudnivalókat és az önkéntesekkel
szembeni alapvető elvárásokat tartalmazza. Ez a füzet évente frissül (például a múzeumi
munkatársak aktuális elérhetőségeivel), és mindenki, aki az önkéntes szerződést aláírja, megkapja
digitálisan vagy nyomtatott formában. A rendszeres kapcsolattartás elektronikus úton, e-mailben
történik, szükség és igény szerint személyes egyeztetésekkel kiegészítve.
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Önkénteseink többsége kapcsolatba kerül a látogatókkal, számukra külön felkészítést tartottunk. 
A tárlatvezetésre is vállalkozók számára részletes segédanyag készült a kiállításról, több
alkalommal hospitáltak múzeumpedagógusaink által tartott vezetéseken, majd „vizsga-vezetés”
keretében adtak számot arról, valóban készen állnak a látogatók fogadására. Fontosnak tartottuk,
hogy moderátor kollégáinkat a kezdetektől bevonjuk az önkéntesekkel való munkába, ne érezzék
úgy, hogy ellenük, helyettük képezzük ki az önkénteseket. Amikor 2013-ban, fenntartói döntés
alapján a moderátorok számát közel a felére kellett csökkentenünk, a már felkészített önkéntes
tárlatvezető csapat nagy segítséget jelentett, és annak is örültünk, hogy a kiállításban dolgozó
munkatársak segítő hozzáállása révén a látogatók keveset érzékeltek a változásból.

A múzeumpedagógiai foglalkozások előkészítésében, a május-júniusi és a szeptember-októberi
erős látogatóforgalmú napokon a csoportok fogadásában és irányításában is számíthattunk az
önkéntesekre. A rendezvények – családi rendezvények, kézműves programok, Múzeumok
Éjszakája, Víz Világnapja stb. – alkalmával szinte minden területre kerestünk és találtunk
jelentkezőt önkénteseink között a foglalkozásvezetőtől az információs munkatársig, sőt még
Széchenyi Ödön szerepére is.

A múzeumi fotó- és videógyűjtemények digitalizálása szintén fellendült önkénteseink
megjelenésével. Először kihívásnak tűnt a megfelelő munkakörülmények kialakítása és a
betanításra is időt kellett szánniuk informatikusainknak és muzeológusainknak, ám hamarosan
már ők is tapasztalhatták a hatékony és lelkes munka eredményeit.

Az első, töredék-év végén önkénteseinkkel közösen, sütemény és kávé mellett vettük számba
együttműködésünk addigi tapasztalatait. A visszajelzések azt mutatták, a siker kölcsönös: a
múzeum nem csupán emberi erőforrást nyert, amely révén hatékonyabban tud működni mind a
közönségfogadás, mind a gyűjtemény-feldolgozó munka terén, hanem kialakulni látszott egy olyan
közösség is, amely inspirációt, új kapcsolatokat és ötleteket hoz az intézménybe. Önkénteseink
pedig az új feladatok végrehajtása közben sokat tanultak, fejlődtek, motiváltabbak és
magabiztosabbak lettek. Az éves értékelő találkozókat igyekszünk minden évben megtartani, és az
egyesület lehetőségeihez mérten ajándékkal elismerni a legtöbbet segítő önkénteseink munkáját.
Az egyik évben könyvutalványt kaptak a legjobbak, máskor az egyesület szakmai kirándulására
hívtuk meg őket ajándékképpen.

Eredmények, tapasztalatok, hatások

A Duna Múzeum önkéntes programjába a 2012. augusztusi meghirdetés óta több
mint 60 fő jelentkezett, közülük eddig 35 fővel kötöttünk szerződést. A kezdeti tömeges
jelentkezést követően az évente jelentkezők létszáma 8-10 fő. Az a „mag”, akikkel rendszeresen
dolgozunk együtt nagyjából 10-15 fő, köztük 5-6 olyan személy van, aki a kezdetektől tagja az
önkéntes csapatnak.

Az első másfél évben (2012. szeptembertől 2013. decemberig) önkénteseink összesen 622
munkaórában segítették a múzeum munkáját. Ebből 155 óra különböző rendezvényeken való
részvétel, közel ugyanennyi (153,5 óra) az egyéb látogatófogadási tevékenység (ruhatár,
információ, moderátorok segítése), illetve az adattári, könyvtári feladatokra, digitalizálásra fordított
idő (150,5 óra). Visszatekintve elmondhatjuk: az, hogy a fenntartóváltás és a kapacitáscsökkentés
ellenére 2013-ban is a megszokott színvonalon tudtuk fogadni a közönséget és megtarthattuk
valamennyi népszerű programunkat, nagyrészt az önkénteseken múlt. Nélkülük biztosan nem
sikerült volna.
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Az új emberekkel új kompetenciák, ötletek is érkeztek a múzeumba, ez a frissesség az állandó
munkatársak körében is érzékelhető változásokat generált. Egy önkéntesünk teljes
rendezvénysorozat javaslatával állt elő, az időszaki kiállításokhoz kapcsolódó beszélgetéssorozat
egy éven keresztül működött Képaláírás címmel. A szervezés és a lebonyolítás feladatait
önkéntesünk vállalta, a múzeum a helyszínt és az infrastruktúrát biztosította, és persze a „témát”, 
a kiállításokat. Az önkéntesek kívülről hozott ötletei és a kollégák belső tapasztalatai, tudása közti
dinamika számos program megvalósítását segítette, segíti. Egyesületünk az önkéntesek ötleteire
és részvételére alapozva tudta elindítani például a máig sikeres „múzeumi születésnap”
szolgáltatását.

Az évek során legjobb önkénteseink közül sokan találtak maguknak új, teljes állást, például a város
másik múzeumában. Bár így kevesebb idejük és lehetőségük lett nálunk önkénteskedni (például a
Múzeumok Éjszakáján már saját munkahelyükön dolgoztak), mi ezt mindenképpen sikerként éltük
meg, hiszen a nálunk önkéntes munkatársként szerzett tapasztalatok is segítették őket az új
munkahely megtalálásában.

Amikor 2015-ben lehetőségünk nyílt a vízügyi közfoglalkoztatási programban való részvételre,
a meghirdetett közfoglalkoztatotti álláshelyek közül többre célzottan néhány önkéntesünket hívtuk.
Komoly előnyt jelentett és az általuk végzett munka hatékonyságát is növelte, hogy már
otthonosan mozogtak a múzeumban, ismerték a munkatársakat, a kiállítást, a feladatok egy
részét. Azon közfoglalkoztatott kollégáink közül, akik időközben máshol kaptak munkát, sokan
nem szerettek volna teljesen elszakadni a Duna Múzeumtól, így bekapcsolódtak az önkéntes
programba, és önkéntesként segítik az intézményt.

Bár a közfoglalkoztatás az intézmény életében az akut munkaerőhiány megszüntetésével pozitív
változást jelentett, szükségessé tette az önkéntes program átgondolását is. A látogatófogadás
területén és a rendezvények megvalósításánál már 2014-ben további segítséget kapott az
intézmény az iskolai közösségi szolgálatos diákok megjelenésével. Jóval kevesebb lett tehát az
olyan feladat, amelynél csak az önkéntesek segítségére számíthatunk. Az a személyes és szakmai
kapcsolat, amely önkénteseinkkel az évek során kialakult folyamatos ápolást, megerősítést
igényel. A következő időszakban szeretnénk megtalálni a közfoglalkoztatottak, az iskolai
közösségi szolgálatos diákok és az önkéntesek közti „munkamegosztás” jól működő, tervezhető
és betartható, mindenki számára megfelelő formáját.

Adaptálási szempontok, javaslatok

A múzeumi önkéntes program beindításához ma már számos jó példa,
esettanulmány, segédanyag áll az intézmények rendelkezésére. Ezek segítséget nyújtanak a
kezdeti lépésekhez és a program gyakorlati megvalósításához, működtetéséhez.

Amit véleményem szerint fontos előre eldönteni, hogy mit várunk az önkénteseinktől, és tudunk-e
olyan feladatot, tevékenységet kínálni a jelentkezőknek, ami motiváló számukra, hasznos az
intézmény számára és hosszabb távon is tervezhető. Ha valós igény hívja életre az önkéntes
programot, és lehetőség szerint a múzeumon belül több területet, különböző szakembereket is be
tudunk vonni a megvalósításba, az segíti a távlatos gondolkodást.

Minél több szereplős egy rendszer, annál több külső hatás befolyásolhatja a megvalósulás sikerét.
Az önkéntesekkel való együttműködés egyik fő jellemzője a fluktuáció; ezzel számolni kell, és

230

III. Múzeumi közösségek



számítani kell rá. Egy kisebb közösségben talán könnyebb megtartani az önkénteseket, illetve
egymást „hozzák” a résztvevők. A mi esetünkben ez kevésbé jellemző, itt a múzeummal valamilyen
formában kapcsolatba kerülő emberek egyedi érdeklődése, személyes kötődés iránti vágya volt a
mozgatóerő.

Mint minden együttműködés, az önkéntes program sikere is nagyrészt az emberi kapcsolatokon
múlik. A pontos adminisztráció, a formális kapcsolattartás rendszeressége elengedhetetlen, de
nem elég. Aki önkéntesként elköteleződik egy intézmény, szervezet vagy ügy mellett, az igényli a
személyes kapcsolatot, a bevonódás, a részvétel lehetőségét, és a fogadó szervezetnek ezt
biztosítania is kell a kölcsönös elégedettség érdekében. 

Összefoglaló

Írásomban a Duna Múzeum Baráti Köre Egyesület által működtetett múzeumi
önkéntes programot mutattam be. Az elmúlt négy és fél év során múzeumunk számos változást élt
meg, és ezekben önkénteseinkkel is osztoztunk. Voltak helyzetek, amelyeket az önkéntesek
segítsége nélkül nem vagy csak nehezen tudtunk volna megoldani, és voltak közös sikereink,
látványos eredményeink is. A múzeum köré szerveződő emberek laza, de biztos hálózata sokszor
valódi „védőhálóként” szolgál, és új kapcsolódásokat, irányokat is mutathat az intézménynek. Az
önkéntes közösség működtetésébe fektetett munka és személyes energia többszörösen megtérül,
nem csupán szervezeti, intézményi, hanem személyes, emberi szinten is. Ezért bíztatok mindenkit,
aki még csak gondolkodik az önkéntes program elindításán vagy akár önkéntes feladatra való
jelentkezésen: csak nyerhet vele, vágjon bele!
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experience within the world of work.
We compiled a presentation guide to the
museum for our volunteers and provided them
with a training corresponding to their duty.
Each and every employee of the museum was
involved in carrying out the volunteer
programme, like this the volunteers could
really become part of our team and they were
accepted by the museum colleagues. First and
foremost, they work in receiving visitors
(ushering, organizing events, attending
cloakroom, doing guided tours of exhibitions)
or within museum education (preparing and
sometimes holding museum classes,
performing animators’ duties at various events
within and outside the museum). Besides they
take part in digitising works of certain
museum collections.
There is a relatively high turnover among
volunteers; everyone has changing living
conditions, we had a volunteer who was
employed in another museum as a result of
her volunteer experience. But after the first
year the “core team” took shape. With them we
always know who and when to rely on in what
duties.
In 2015, with the start of the water
administration public employment programme
the Danube Museum had the opportunity to
raise the number of full-time public employees,
so we could admit more volunteers in our
institution.
Besides public employment, the introduction
of compulsory community service at schools
lead the Association to re-consider the
operation of its volunteer programme.
Although there is no more acute labour
shortage, we can still invite community service
students to help out in events requiring a large
number of staff but the knowledge and
experience of our core-volunteers are still
needed. They rely on us and we rely on them –
this is an ever changing, sensitive mutual
relationship which needs special attention and
which, given that special attention, may be
fruitful in the long run for both parties.

Abstract

Volunteer programme in the Danube Museum
(Hungarian Museum of Environmental
Protection and Water Management)

My case study  intends to highlight the past
and present operation of the volunteer
programme launched in 2012 by the
Association of Patrons of the Danube
Museum. The Association helping the work of
the Danube Museum (official name: Hungarian
Museum of Environmental Protection and
Water Management) has realized the original
idea having emerged much earlier that there
should be a team of volunteers, friends,
acquaintances or ex-colleagues of the
museum who could occasionally help out the
relatively small number of staff. As so often, a
“pressing condition” started a chain-reaction;
in 2012 the owner of the institution changed
and as a result, attendants and moderators
could be employed in much lower numbers.
The museum management was worried that
the institute’s child- and family-friendly
character would be risked. Since no other
museums in Esztergom had started a
volunteer programme before, we had the first
mover advantage. At the same time, we found
many good examples all over the country,
established relations with other volunteer
programmes and organizers of other fields.
Also a day-training by a professional for
volunteer co-ordinators facilitated getting the
necessary theoretical and practical know-how
to launch the programme.
The large number of responses and
applications for our call was surprising. It
turned out that not only the Danube Museum
was in need of volunteers’ help, but there were
lots of people living in and around Esztergom
who saw an opportunity in volunteer work with
us, not necessarily an opportunity of future
employment, but rather an experience of
feeling useful, belonging to a community either
after maternity leave or graduation, without the
restrictions of an 8-hour workday, gaining
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Tantárgy 
és barkochba 

Etnográfiai jellegű esettanulmányomban1 a Tantárgy és barkochba középiskolás
szakértői projektet ismertetem. A látványos eredményeket: a diákok kiállítását és tárlatvezetői te-
vékenységét saját projektvezetői szempontomból mutatom be, és ahol lehet, feltárom a mögöttes
tényezőket és folyamatokat, tágabb kontextusokat is. A tapasztalatok és tanulságok bemutatása-
kor kiemelt hangsúlyt fektetek az önreflexióra, valamint azokra a dilemmákra, kudarcba fulladt pró-
bálkozásokra, amelyekből én magam tanultam, és amelyeket másoknak is érdemes figyelembe
venniük, illetve tanácsos elkerülniük, bármilyen jellegű adaptálás vagy újrahasznosítás esetén. 

A Tantárgy és barkochba középiskolás szakértői projekt 2014. szeptember 1. és 2016. február 20.
között folyt Budapesten, a Néprajzi Múzeumban.2 A projekt közvetlen célja az volt − a múzeum tör-
ténetében először −, hogy a középiskolások a muzeológusokkal egyenrangú partnerségben, kiállí-
tási kurátori és szakértői szerepben, múzeumi nyelven fejezhessék ki önmagukat: saját személyes
tárgyaikkal és történeteikkel mutassák be a zsidósághoz fűződő változatos viszonyulásukat. A
komplex feladat első fázisában a középiskolások laikus muzeológusokként működtek: létrehozták
gyűjteményüket, kialakították közös koncepciójukat és a Kő kövön. Töredékek a magyar vidéki zsi-
dóság kultúrájából című időszaki kiállítás utolsó termében berendezték saját kiállítási egységüket,
a Tantárgy és barkochba-t. A második fázis a 2014. október 29-i megnyitó után következett, amikor-
tól a diákok laikus múzeumpedagógusokként aktív szerepet vállalhattak a kiállítás egészének
hasznosításában. A projekt közvetett célja a háttérben zajló projekt-pedagógiai folyamatok előse-
gítése, a változatos, részvételen és együttműködésen alapuló, közösségi múzeumi gyakorlatok ki-
próbálása volt. Miközben a középiskolás célközönséget múzeumi szakértővé képeztük, mi is
egyfajta tanulási folyamat részesei voltunk, ugyanis a projektnek köszönhetően páratlan lehetősé-
günk nyílt megismerni a diákok önálló önkifejezésének eredményeit és őszinte múzeumi reflexióit. 

Itt jegyzem meg, hogy múzeumpedagógusként már ekkor előttem lebegett annak a néprajzi gyer-
mekmúzeumnak3 a víziója, amelyet reményeink szerint a múzeum mindenkori középiskolás szak-
értői közösségeinek bevonásával hozunk létre és működtetünk majd. Hiszen "ha a múzeum rájuk
kíváncsi, esetleg kifejezetten nekik vagy róluk készít valamilyen kiállítási reprezentációt vagy interpre-
tációt, akkor egyenesen hozzájuk fordulhat, megkérdezheti őket és közvetlenül tőlük tudhatja meg,
mi a helyzet velük."4 Persze, amíg ez az álom megvalósul, a múzeumnak addig is szüksége lehet
olyan elkötelezett közösségekre, amelyek aktív szerepet vállalnak az életében, amelyekkel őszinte
párbeszédet tud folytatni, és megbízható információt kaphat a laikus közönségről, a gyorsan vál-
tozó kulturális szokásokról és igényekről. Ebből a szempontból a Tantárgy és barkochba projekt
akár egy adott korosztályra fókuszáló múzeumi közösségfejlesztésnek is tekinthető.
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1 Esettanulmányom etnográfiai jellegű, mivel „az etnográfiai esettanulmánynak szerves része a kutatók jelen-
tésadó, értelmező szerepe" GOLNHOFER Erzsébet 2001, 22.

2 http://kokovon.neprajz.hu/neprajz.muzeumpedagogia.php [letöltés ideje: 2017.03.06.]
3 A néprajzi gyermekmúzeum a tervezés alatt álló új Néprajzi Múzeum részlegeként fog megvalósulni.
4 JOÓ Emese 2017, 88.



[1] Középiskolás kurátorok, 2014 október.  

A projekt indulásakor több kérdést, problémalehetőséget is megfogalmaztam, amit a projekt során
mindvégig a szemem előtt tartottam: 

• Hogyan válhat alkotóközösség egymást nem ismerő, egymás számára idegen
középiskolásokból? 

• Képesek lesznek-e a diákok elsajátítani a múzeumi nyelvet és kifejezési formákat? 

• Hogyan birkóznak meg a fiatalok a nyilvánossággal és a rájuk nehezedő múzeumi
felelősséggel? 

• Milyen problémákat okoz számukra a rendkívüli történelmi és társadalmi
traumákat hordozó nehéz téma? 

• Elköteleződnek-e a komplex program egészére? 

• Megvalósítható-e a projekt, ha időközben a diákok egy része cserélődik? 

• Milyen együttműködés alakítható ki a rendhagyó múzeumpedagógiai projekt
résztvevői és a muzeológusok között? 

• Hogyan illeszthető össze a nagy kiállítás és a diákok kiállítási tanterme? 
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• Milyen hatással lesz a határidő (a kiállítás megnyitójának időpontja) a rugalmas és
előre nem kiszámítható pedagógiai folyamatokra? 

• Hogyan fogadják majd a látogatók a diákok interpretációit?  

• Hogyan érzik majd magukat a fiatalok a különféle múzeumi szerepekben?

• Mi lesz a diák múzeumi közösség sorsa a projekt befejezése után?

Mindezen felül a projekt során több olyan, mindannyiunk számára váratlan nehézséggel is foglal-
koznunk kellett, mint például az iskolai tanulási módszerek, dolgozatírások és felelések befolyá-
soló hatása a diákok tárlatvezetői magatartására, vagy az előítéletek, az antiszemitizmus nyílt és
burkolt megnyilvánulásai a múzeumpedagógiai foglalkozásokon. 

A magam részéről, etnográfus múzeumpedagógusként és az iskolai közösségi szolgálat felelőse-
ként, szereztem már tapasztalatokat társadalmilag érzékeny témák feldolgozásában és középisko-
lásokkal zajló projektmunkában is. Azonban új kihívást jelentett számomra a zsidóság diák
interpretációjának megfelelő kezelése, a kiállítási kurátorokkal közös szakmai együttműködés ki-
alakítása, valamint a projekt megfelelő elhelyezése saját múzeumom és a szélesebb múzeumi
szakma köztudatában. 

A Tantárgy és barkochba középiskolás szakértői projekt értékeléséhez elengedhetetlen a tágabb
kontextus ismerete. 2014-ben a Néprajzi Múzeum működésében szinte alig jelent még meg a tár-
sadalmasítás: hiányoztak a valódi múzeumi közösségek, nem zajlott minőségi látogató-kutatás5, a
közönség csak ritkán és korlátozottan vállalhatott szerepet a múzeum életében6, a múzeum nem
ápolta alkalmi közönségkapcsolatait − ugyanakkor érzékelhető volt a változtatás szándéka7. A tár-
sadalmi alaphelyzetet a középiskolás korosztály múzeumidegensége, egyben az iskolán kívüli "kul-
turált" tevékenységi és ismerkedési lehetőségek szűkössége jellemezte. Ebben az időszakban
hirtelen és előkészítés nélkül került bevezetésre8 a kötelező, 50 órás középiskolai közösségi szol-
gálat (IKSZ), amelynek következtében egyszerre nagy létszámban bukkantak fel a múzeumban a
tanácstalan, "bármilyen" megoldást kereső fiatalok. Első csoportjukkal gyakorlatilag improvizálva
vágtunk bele a Xántus, a kortárs kalandor című középiskolás kísérletbe9, amelynek relatív sikere10 új
távlatokat nyitott a Néprajzi Múzeum és a középiskolás fiatalok együttműködése elé.  

Múzeumpedagógusként régóta szerettem volna valódi projektmunkát végezni annak érdekében,
hogy kipróbálhassam a részvételi formák partneri együttműködéssé alakítását és megalapozhas-
sam a tervezett gyermekmúzeum diák szakértői közösségét. És lám, az iskolai közösségi szolgá-
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5 A látogatói szokásokat részletesen dokumentáló látogatókövetéses kutatást a Néprajzi Múzeumban elő-
ször középiskolások és egyetemisták végeztek 2015–2016 folyamán, az iskolai közösségi szolgálat, illetve
egyetemi szakmai gyakorlat keretében.

6 Részvételen alapuló múzeumi projekteket mutat be FRAZON Zsófia tanulmánya. FRAZON Zsófia 2017, 77–
83.

7 A Néprajzi Múzeum 2013-ban közzétett új küldetésnyilatkozata szerint „A tudás, az élmény és a tapasztalat
összhangjával lehetőséget teremt a közösségi és egyéni értelmezések, viszonyulások megfogalmazására."
http://www.neprajz.hu/tajekoztatasmuzeumrol?filter=muzeumrol [letöltés ideje: 2017.03.06.]

8 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről: "6. § (4) A középiskola elvégzését közvetlenül követő érett-
ségi vizsgaidőszakban az érettségi vizsgák megkezdésének feltétele ötven óra közösségi szolgálat elvég-
zésének igazolása." 

9 A Xántus-kísérlet összefoglaló elemzése elolvasható: JOÓ Emese 2017, 88.
10 A sikert elsősorban a résztvevő xántusos diákok projekten túlmutató múzeumi elköteleződése és rendsze-

res visszatérése, valamint iskolájuk megszaporodott csoportos múzeumlátogatásai jelentik. 



latnak köszönhetően végre önként jelentkeztek nálam a projektmunka résztvevői! Immár huzamo-
sabb időre tervezhettem, ráadásul kíváncsi, elköteleződő és lelkes fiatalokkal. Azonban a tervezett
középiskolás szakértői projekt eredményességéhez a múzeumon belül is jelentős szemlélet- és
léptékváltásra volt szükség: kilépést a múzeumpedagógia szakmai keretei közül, és valódi partner-
séget középiskolások, pedagógusok és muzeológusok között. Szerencsére Szarvas Zsuzsa, a ké-
szülő zsidó kiállítás főkurátora, felfigyelt a Xántus személyét feldolgozó múzeumpedagógiai
kísérletre, meglátta a motivációs erőt az iskolai közösségi szolgálatban, egyben az esélyt a kiállítás
társadalmi bázisának szélesítésére, és lehetőséget kínált a középiskolások számára, hogy múze-
umi IKSZ-es projekt keretében önálló kiállítási egységet hozzanak létre az új kiállításban. A külső
és belső feltételek szerencsés egybeesése tehát segítette, több körülmény azonban nehezítette a
középiskolás projektet. Közösségépítés szempontjából például nehezítő körülménynek tartom,
hogy a Néprajzi Múzeum országos múzeum, ezért eredendően nem kötődik lokális közösségekhez,
amit csak erősít, hogy az ország közigazgatási főterén, a hétköznapi városi életterektől és útvona-
laktól elkülönülten helyezkedik el. Alkalmi közösségei így jellemzően országos gyűjteménygyarapí-
tási felhívások11, széles körű kortárs projektek12, vagy meglévő közönségbázissal rendelkező
kutatások13 köré szerveződnek, amelyeknél a témához való egyéni kapcsolódás hozza össze −
többé-kevésbé − az embereket. A korábban megvalósult esetekben a múzeum pontosan behatá-
rolta a közönség szerepvállalásának tartalmát és formáját, amely a valós vagy virtuális gyűjte-
ménygyarapításon, a megnyitó közös ünnepén, néhány múzeumi programon és webes
megjelenésen sohasem lépett túl. Ezek során azt tapasztaltam, hogy az ilyesfajta illékony közön-
ségkapcsolatok a felnőttek körében kevésbé meglepőek és hamar megemészthetőek, azonban a
15-18 éves fiatalok aktív múzeumi szerepvállalása következtében kialakuló erős érzelmi kötődést
nem lehet negatív következmények nélkül megszakítani. Ha a múzeum arra vállalkozik, hogy ezt a
korcsoportot valódi múzeumi közösséggé formálja, és együttműködő partnerként vonja be a múze-
umi munkába, akkor a partneri kapcsolatot felelősen és folyamatosan fenn kell tartania a projekt
teljes időszakában, és átalakított formában azt követően is. Múzeumpedagógusként, a korosztály
életkori sajátosságainak ismeretében, mindezzel számoltam. Kérdéses volt azonban számomra,
hogy muzeológus munkatársaim hogyan viszonyulnak majd a fiatalokhoz. Egyáltalán, kíváncsiak
lesznek-e rájuk? Érdekli-e őket a fiatalok egyéni, személyes önkifejezése, zsidósághoz fűződő vi-
szonyuk sokszínűsége? Szánnak-e rájuk időt és energiát? Megtalálják-e velük a közös hangot?
Akarnak-e velük közösen gondolkodni? Elfogadják-e kritikai észrevételeiket és kreatív javaslatai-
kat? Valódi partnerként viselkednek-e velük? 

Kérdéseim persze korántsem csupán a fiatalok szokatlan és újszerű múzeumi szerepvállalásából
eredtek, hanem legalább annyira következtek a múzeumpedagógia alacsony múzeumi státuszából,
amelynek következtében a korszerű pedagógiai szempontok és tapasztalatok többnyire hiányoztak
a mindennapi múzeumi diskurzusból. Én pedig ahelyett, hogy mindezt a projekt előtt nyilvánosan
felvetettem volna és a kurátorokkal együtt átbeszéltük volna a legfontosabb kérdéseket, nagy len-
dülettel beleugrottam a felkínált rendkívüli lehetőségbe, hiszen mint mindig, sürgetett a sok tenni-
való és a közelgő megnyitó. Hiba volt. Legalább annyira, amennyire hibáztak szerintem a kiállítás
kurátorai is, amikor kérésem ellenére nem vehettem részt a kiállítás közös előkészítésében, az írott
forgatókönyvön túl nem ismerhettem meg azokat a kurátori dilemmákat és gondolkodási folyama-
tokat, amelyek mélyebb értelmezési lehetőséget adtak volna számomra, megkönnyítették volna a
fiatalokkal való munkát és lehetővé tették volna a diák-terem szorosabb összehangolását a nagy
kiállítással.
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11 Műanyag, 2006.
12 Etnomobil 2.0 – Kiállítás, fotóműterem és archívum, 2011
13 Ellenpedagógia a tóparton, 2015



Visszatérve a szereposztásra: a projektvezetés szakmai alapját a Xántus-kísérlet tapasztalatai mel-
lett a diákok részvételére és önkifejezésére építő, hétköznapi etnográfus múzeumpedagógusi gya-
korlatom14 nyújtotta. A zsidó kiállításhoz kapcsolódó IKSZ-es projekt ötlete Szarvas Zsuzsától
származott, aki főkurátorként maga kezdeményezte, hogy szólítsuk meg a középiskolás korosz-
tályt: vegyenek részt diákok is a kiállítás elkészítésében, fogalmazzák meg a múzeum nyelvén zsi-
dósághoz fűződő viszonyukat, mutassák be szakértői felkészültségüket és kurátori kreativitásukat
a nagyközönségnek. Számomra a vezetői támogatás rendkívüli motivációt jelentett, amelybe egy-
ből beleképzeltem a diák szakértői kezdeményezés intézményi legitimációját és a múzeumpedagó-
gia szakmai integrációjának kiteljesedését is. Szarvas Zsuzsa a projektet végig támogatta és
követte, aktívan azonban csak az előkészítés fázisában vett részt. A diák projekt szakmai megvaló-
sítói körét erősítette Czingel Szilvia etnográfus, aki külső munkatársként folyamatosan közreműkö-
dött a diák projekt megtervezésében, a szakmai anyagok beszerzésében, a diákok felkészítésében
és a foglalkozások vezetésében, és aki a zsidó kultúrában való jártasságával és érzékenységével
számtalan nehézségből segítette ki a fiatalokat. Nélkülözhetetlen közreműködőnk volt Horváth Ce-
cília, a Lauder Javne Iskola tanára, aki rendszeresen jelen volt a múzeumi foglalkozásokon, folya-
matosan támogatta és szervezte a diákokat, segítette a múzeum és az iskola közötti
kapcsolattartást. Neki köszönhettük, hogy a lauderes diákok, szülők és tanárok végig követték a
múzeumi projektet, és megértően viszonyultak a diákok sokszor iskolaidőben zajló múzeumi elfog-
laltságához. 

A lauderes diákok a projektben végig kulcsszerepet játszottak, bár első személyes találkozásunk
gyakorlatilag kudarcba fulladt. Múzeumi stratégiánk az volt, hogy ennek a budapesti világi zsidó is-
kolának a sokszínű diákságát szólítjuk meg, mert Zsuzsával szülőként mindketten azt tapasztal-
tuk, hogy itt a diákok és a tanárok is vállalkozó szelleműek és nyitottak az izgalmas projektek iránt.
A tanárokkal történt egyeztetés után 2014. május végén tartottuk a projektismertetőt: kint madár-
csicsergés és napsütés, bent a tanteremben kettesével összezsúfolt zsizsegő osztályok. Elsősor-
ban nem az volt a baj, hogy a tanév végi hangulatban a diákok többsége nem igazán akart őszi
projektről gondolkodni, hanem inkább az, hogy mi egy muzeológiai projektet mutattunk be – a ko-
rábban muzeológusoknak készített vetítés anyagán nem változtatva –, ami a diákok számára
egyáltalán nem volt izgalmas, ráadásul teljesen más volt, mint az általuk ismert iskolai projektek. A
témát a diákok tananyagként alaposan megismerték már, a régi zsidó műtárgyak levetítése pedig
nem inspirált náluk személyes kapcsolódást. 

Több turnusban megismételt előadásunk csekély érdeklődés mellett, annál nagyobb zsivajban folyt
le. Csalódtunk, és felmerült bennünk, hogy feladjuk a dolgot. Én azonban bíztam a múzeumpeda-
gógiai módszerekben, és az őszi tanévkezdéskor, körültekintőbben megszervezve, visszatértem az
iskolába. Addigra a múzeumi projekt – főigazgatói támogatással – az iskola pedagógiai program-
jához több ponton (tárgyvizsgálat, személyes történelem, identitás) kapcsolódó kiemelt projektté
minősült. A hangsúlyt áthelyeztük az iskolairól a vonzóbb országos nyilvánosságra, a közösségi
szolgálatról a személyes, belső motivációra, és Horváth Cecília tanárnő személyében megtaláltuk
a támogató kapcsolatot, aki a projektet iskolai oldalon mentorálta. 

A diákokkal való második találkozás alkalmával új irányból közelítettem: játékos muzeológiai gya-
korlatokba és közös tárgyvizsgálatokba fogtunk. Saját személyes tárgyaimat (régi kismagnómat,
indián nyakéket, álomhálót, üzbég fejfedőt) mutattam nekik, ők pedig megpróbálták kitalálni mi mi-
csoda, hová való, mikori. Ezután iskolai beadandó feladatként kapták, hogy saját zsidó identitásu-
kat egy általuk választott tárgyban fejezzék ki, és a történetüket elmeséljék. Az iskolai (és a szülői)
támogatás, valamint a személyes múzeumpedagógia együttesen eredményezte, hogy a diákok egy 
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14 Hétköznapi múzeumpedagógiai praxisom összefoglaló elemzése elolvasható: JOÓ Emese 2017, 91–92.



[2] Közös koncepciótervezés, 2014. október. 

hónap alatt 28 tárgyat hoztak össze. Az iskolai motiváció sikeres volt, azonban tervezett forgató-
könyvünket meg kellett változtatni, ugyanis a legtöbb diáknál a tárgybehozással véget is ért a pro-
jekt. Felmerült a kérdés, vajon ki fog mindebből kiállítást rendezni és a múzeumi foglalkozásokon
közreműködni? A megnyitóig mindössze 27 nap volt hátra.

Miközben a lauderesek a tárgyakat gyűjtötték az iskolában, különböző középiskolák diákjai érdek-
lődtek a múzeumban az IKSZ-es lehetőség iránt, így a múzeumi kiállítás-rendezésbe önként jelent-
kező 10 lauderes diák mellé öt másik iskolából 17 fiatalt is becsatlakoztattunk. Alig négy hét alatt
12 múzeumpedagógiai foglalkozást tartottunk, amelyeket Czingel Szilviával közösen vezettünk, és
amelyeken legtöbbször Horváth Cecília is részt vett. Viszonylag sok időt szántunk arra, hogy a fia-
talok megismerjék egymást és minket, majd, hogy körüljárják a kiállítás témáját és megismerkedje-
nek a múzeummal. A napi 7-8 iskolai tanóra után fáradtan és éhesen érkező fiatalokat mindig
uzsonnával, lazítással, beszélgetéssel fogadtuk, és közvetlen, barátságos klubhangulatban dolgoz-
tunk. 

A határidő szorításában hétköznap sokszor késő estékbe nyúló, intenzív foglalkozásokat tartot-
tunk, amelyek során heves viták és elmélyült beszélgetések zajlottak például a zsidóság fogalmá-
ról, az antiszemitizmusról, vagy éppen arról, hogy szerintük milyen a jó kiállítás. Közben a fiatalok
megismerték az alapvető múzeumi fogalmakat (gyűjtemény, műtárgy, kontextus, üzenet), a nagy ki-
állítás fogalmi rendszerét (töredékesség, emlékezet, holokauszt), így nekiláthattunk a legnagyobb
kihívásnak: a közös kiállítási koncepció kialakításának. Bár ismerték a nagykiállítás anyagát és te-
matikáját, saját és kortársaik tárgyai és történetei esetében mégsem annak rendszerét akarták kö-
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[3] Tanárok Éjszakája, 2014. november 7. 

vetni, hanem inkább saját megoldásukat keresték. Közös koncepciójuk végül úgy született meg,
hogy sokszor kézbe vették és nézegették a tárgyakat, többször felolvasták egymásnak a története-
ket, és együtt keresték bennük a láthatatlan, mély, titokzatos összefüggéseket. Közös gondolkodá-
suk eredményeként született meg a kiállítási tanterem koncepció, amelynek vezérfonala a
párbeszéd, a kérdésfeltevés, a játékos tanulás látogatói inspirációja − ennek kifejezése a terem
Tantárgy és barkochba elnevezése. A koncepció tartalmi vázát a tárgyak mögöttes jelentéseiben ál-
taluk felfedezett rejtett kapcsolódásokban találták meg, amit fogalmi csoportokba rendeztek: 
közösség, identitás, veszteség, ünnep, örökség, megmenekülés, emléktárgy, fűszer, haza. Annak ér-
dekében, hogy gondolkodásra inspirálják a látogatókat, témáikra utaló kérdéseiket jó nagy betűk-
kel, provokatívan felírták a falakra: Mi tart minket össze? Őrzöl saját emléktárgyat? Ki vagy? Hol vagy
otthon? stb. Természetesen saját szempontjaik szerint jónak tartott kiállítást rendeztek, amelyben
sok a pihenőhely, a szövegek rövidek és kihangosítottak, van film, van játék, van rejtvény, van kóstoló,
sok a fénykép és a látványos vizuális dekoráció. Mindent közösen döntöttek el és együtt valósítot-
tak meg. Addig tologatták az installációként használt bútor darabjait, míg közös nevezőre jutottak.
Együtt írták a teremszöveget, közösen mondták magnóra a szövegeiket. Pontosan betartották azt
a szabályt, hogy a kiállításban semmi sem szerepelhet indok és összefüggés nélkül. Minden rész-
letet kidolgoztak, átgondoltak, és saját maguk készítettek el a táblára rajzolt trenderli ábráktól a
habkarton-mezüzéig. Saját IKSZ-es közmunkás szerepükre is humorral reflektáltak, amikor a terem
fő színének a közmunkások láthatósági mellényének világító narancssárgáját választották. A meg-
nyitóra rettenetesen elfáradtak, de természetesen mindenki eljött saját családjával, osztály- és is-
kolatársaival − a diák teremben a megnyitó estéjén lépni sem lehetett.
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[4] Gáspár Miksa, diák tárlatvezető, 2015. november. 

Az október 29-i megnyitóval lezárult a kiállítás-rendezési fázis, és elkezdődött egy újabb intenzív és
a diákok számára rendkívül hosszú időszak: a kiállítás hasznosítása. Mivel a rendezés során végig
szem előtt tartottuk, hogy a diákok a nagy kiállításban és a diákteremben programokat, múzeum-
pedagógiai foglalkozásokat és tárlatvezetéseket fognak tartani, ehhez minden feltételt előre kiala-
kítottunk és beépítettünk. A kiállítási tanteremben lett annyi tér, hogy egy osztálynyi diák elférjen,
kényelmesek az ülőhelyek, megvettük a pászkát (kóstoló!), elkészültünk a trenderli játékkal, és a
táblára felrajzoltuk a rejtvény megoldókulcsát. A megnyitó sikere adott még egy kis lendületet, 
így november 7-én a diákok saját koncepciójuk szerint − egy szombat fogadás szemléltetésével −
megrendezték a Tanárok Éjszakáját, amelyen pedagógusoknak és múzeumpedagógusoknak mu-
tatták be az ünnep rituális megkezdését, majd bemutatták kiállítási tantermüket és vázolták to-
vábbi múzeumi szerepvállalásukat. A rendkívül szépen előadott esti program után elfogyott a még
megmaradt erő és lendület. A nagy csapatból csak a téli ünnepek után tértek vissza néhányan,
hogy − ismét újabb IKSZ-esekkel bővülve − nekilássanak a kiállítási anyag megtanulásának, saját
olvasataik megfogalmazásának, majd a múzeumpedagógiai program kidolgozásának és a tárlatve-
zetés gyakorlásának. 2015. március 5-től a kiállítás zárásáig, közel egy éven át 9 középiskolás tár-
latvezetővel közösen tartottuk a középiskolás múzeumi órákat. Diák tárlatvezetőink egymást
váltva, 2-3 fős csoportokban, legtöbbször saját tanítási óráikról elkérve vettek részt a múzeumi fog-
lalkozások megtartásában, amikor is az általuk szabadon választott kiállítási témákat saját néző-
pontjukból igyekeztek bemutatni − saját korosztályuknak.

Dióhéjban mindössze ennyi történt. Azonban, ha a projekt kezdetén feltett kérdésekre válaszolok, a
látványos eredményeknek ugyanúgy a mélyére láthatunk, ahogyan a diákok tették ezt a tárgyak je-
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lentését kutatva saját kiállításukban. Hogyan válhat alkotóközösség egymást nem ismerő, idegen
középiskolásokból? Úgy, hogy megfelelő időt és figyelmet fordítunk egymás megismerésére, alap-
vető értékké tesszük mindenfajta másság elfogadását, és egy közös célt tűzünk ki magunk elé,
aminek eléréséért együttműködünk. A projektben a véletlen úgy hozta, hogy valamennyi diák gim-
náziumból érkezett, így közel hasonló tudásbázissal és tanulási képességekkel rendelkezett. Val-
lási megoszlás szerint zsidók, keresztények, ateisták és egy muszlim vallású fiatal alkotta a
kiállítás-rendezési, majd tárlatvezetési csoportot. Megvalósítható-e a projekt, ha időközben a diákok
egy része cserélődik? Igen. Mivel a Tantárgy és barkochba projekt léptéke és időtartama alatt há-
romszor szerveződött újra a csapat, a közösségépítési folyamatokat újra és újra megismételtük.
Képesek lesznek-e a diákok elsajátítani a múzeumi nyelvet és kifejezési formákat? Amennyiben va-
lódi kihívás érdekében kell tanulniuk, bármire képesek. Hogyan birkóznak meg a fiatalok a nyilvá-
nossággal és a rájuk nehezedő múzeumi felelősséggel? Kifejezetten motiválja őket. Minél nagyobb
és "felnőttesebb" a feladat, annál komolyabban veszik. Milyen problémákat okoz számukra a rendkí-
vüli történelmi és társadalmi traumákat hordozó nehéz téma? A témát a legtöbben a múzeumban is-
merték meg. Eleinte nehezen ejtették ki a zsidó szót. Gyakorlást igényelt, amíg beépültek a
szókincsükbe az új kifejezések, és amíg képessé váltak arra, hogy a múzeumban megismert törté-
nelmi tényekről és néprajzi összefüggésekről a saját szavaikkal tudjanak beszélni. A tanulás során
kialakult bennük a megértés és az együttérzés, azonban érzéseik és a témához való viszonyulásuk
kifejezésére többségében nem szívesen vállalkoztak − tárlatvezetéseiken kerülték az ilyen helyze-
teket és szívesebben beszéltek a kiállításban látható tárgyakról, jelenségekről. Kínos helyzetekben
mindig azonnal átadták nekünk, felnőtt múzeumpedagógusoknak a szót. Ha ismét projektet indít-
hatnék, semmiképpen nem választanék a résztvevők számára nehéz, társadalmi feszültségekkel
terhelt témát. 
Elköteleződnek-e a komplex program egészére? Maximálisan. 
Milyen együttműködés alakítható ki a rendhagyó múzeumpedagógiai projekt résztvevői és a muzeo-
lógusok között? Ebben a projektben nem sikerült megvalósítani a muzeológusokkal az együttműkö-
dést. Mivel a rendezés egyidejűleg, párhuzamosan zajlott, mindenki a maga feladatára koncentrált. 
Hogyan illeszthető össze a nagy kiállítás és a diákok kiállítási tanterme? A kiállításban hasonló tár-
gyakkal kétféle koncepció valósult meg egymás mellett. Szerencsés, hogy a tudományos alapon
készített nagy kiállítás mellett a diákok termében láthatóvá válnak a laikus látogatói kérdések és a
múzeum interaktív, látogatóbarát arca is. 
Milyen hatással lesz a határidő (a kiállítás megnyitójának időpontja) a rugalmas és előre nem kiszá-
mítható pedagógiai folyamatokra? A határidő a fiatalok egy részét motiválta, a többség számára
azonban korlátozó volt, megakadályozta az elmélyülést és a megértést, a nehéz téma megfelelő
feldolgozását. Ha ismét projektet indíthatnék, semmiképpen nem jelölnék ki teljesítési határidőt,
hogy a folyamatokat a résztvevők ritmusában, hozzájuk alkalmazkodva lehessen végigvinni. 
Hogyan fogadják majd a látogatók a diákok interpretációit? Pozitívan. Saját korosztályuk és a felnőt-
tek egyaránt hatékonynak tartották a középiskolások szereplését. 
Hogyan érzik majd magukat a fiatalok a különféle múzeumi szerepekben? A projekt során mindenki
rugalmas munkamegosztásban, a maga által választott szerepben dolgozhatott. A középiskolások
számára a legnagyobb kihívást a tárlatvezetés jelentette, amelyben mindvégig inkább arra figyel-
tek, hogy ők mit mondanak, és kevésbé voltak képesek reagálni a látogatók visszajelzéseire, ame-
lyek miatt sokszor kínosan érezték magukat. 
Mi lesz a diák múzeumi közösség sorsa a projekt befejezése után? Ennek a projektnek a végén elkö-
vettük azt a hibát, hogy nem vontuk be a fiatalokat saját kiállításuk lebontásába, amit egyikük levél-
ben is megreklamált, majd a kérdést egy országos múzeumpedagógiai konferencián15 is felhozta,
teljesen jogosan. Számukra a folyamat természetes része lett volna a lezárás, és újabb alkalom a 
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15 Maryam Arbasi középiskolás diák előadása a VII. Országos Múzeumpedagógiai Konferencián.
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[5] Tantárgy és barkochba kiállítási tanterem, 2014. október 29. 

találkozásra azokkal, akikkel együtt dolgoztak. Mivel ennek megszervezését a múzeum részéről el-
mulasztottuk, a közösség részben elsorvadt, részben a múzeumba különféle ürügyekkel bejárva
tartja a kapcsolatot, hiszen diák szakértőként gyakorlatilag a munkatársainknak érzik magukat. 
A projekt által megmozgatott 50-60 fiatalból kb. tízen rendszeresen érdeklődnek újabb közös pro-
jekt, például a gyermekmúzeumi projekt elindítása iránt. Elköteleződtek, és ők ezt komolyan veszik.

Hogyan befolyásolták az iskolai tanulási módszerek, dolgozatírások és felelések a diákok tárlatveze-
tői magatartását? A középiskolások a közönség előtt tartott tárlatvezetéseik során szinte kivétel
nélkül az iskolai felelésekre emlékeztető izgulással, feszengő stílusban beszéltek. Tökéletesen el-
lentétesen a gyakorlások fesztelen és közvetlen beszédmódjával. Ez a kettősség gyakorlatilag
mindvégig jellemző maradt, ugyanakkor a résztvevő kortárs csoportok figyelmét ez nem csökken-
tette, sőt, kifejezetten együttérzően és figyelmesen viselkedtek diáktársaikkal. 
Mit lehet kezdeni az előítéletek, az antiszemitizmus nyílt és burkolt megnyilvánulásaival a múzeum-
pedagógiai foglalkozásokon? A diákoknak semmit. Amikor ilyesmit tapasztaltunk, azonnal melléjük
álltunk és kimentettük őket a helyzetből. Sajnos ez nem egyszer előfordult. 
Hogyan viszonyultak muzeológus munkatársaim a fiatalokhoz? Sajnos nem alakult ki köztük emlí-
tésre méltó kapcsolat. Mivel én magam sem tudtam elérni, hogy akár csak megfigyelőként részt
vehessek a kurátori kör szakmai munkájában, nem kezdeményeztem a partnerséget a diákokkal.
Talán a projekt eredményességét követően felébred a muzeológusok érdeklődése a laikusok rész-
vétele és a velük való együttműködés iránt. 
Mennyire sikerült elhelyezni a projektet saját múzeumom szakmai köztudatában? A kiállítási tante-
rem és a tárlatvezetői aktivitás a múzeumban pozitív visszhangot kapott, azonban a diákokkal foly-
tatott részvételi és együttműködési folyamatok pedagógiai tapasztalatainak ismertetése és
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értékelése szélesebb körben nem történt meg, így a diák szakértői szerep lehetőségeit egyelőre
múzeumi szinten nem hasznosítjuk. 
Mennyire sikerült elhelyezni a projektet a szélesebb múzeumi szakmai köztudatban? A projekt orszá-
gos múzeumpedagógiai bemutatója két alkalommal is megtörtént. A kiállítási tantermet sok múze-
umi szakember nézte meg, és vett részt a diákok tárlatvezetésén is. A múzeumi szakma kisebb
része számára vált ismertté a projekt, míg a múzeumpedagógusok körével mind az eredményeket,
mind a módszertani tapasztalatokat sikerült viszonylag széles körben megismertetni.
A projekt a megjelölt időszakban a hazai múzeumi közegben egyedülálló múzeumpedagógiai mód-
szertani fejlesztés volt, amelynek keretében a kívülálló, laikus fiatalokból múzeumpedagógusokkal
partnerségben együttműködő, bennfentes szakértők váltak. A Tantárgy és barkochba projekt jelen-
tősége több tényezőből áll, többek között:
Modell értékű16 tartalmat és formát találtunk az iskolai közösségi szolgálat eredményes múzeumi
eltöltéséhez. 
A középiskolások alkalmilag összeverődött csoportjait valódi kisközösségekké fejlesztettük. 
Társadalmi múzeumként nyitottakká váltunk a középiskolások visszajelzéseire és teret adtunk szá-
mukra saját interpretációs elképzeléseik megvalósításához. 
A kipróbált részvételi és együttműködési formákkal gyarapítottuk múzeumpedagógiai módszerein-
ket. 

• Megismertük a középiskolásokat. 

• Megismertük a középiskolások múzeumfogalmát. 

• Megismertettük a középiskolásokkal a múzeumot. 

• Formáltuk a középiskolások múzeumról alkotott képét. 

• Növeltük a középiskolások múzeum iránti elköteleződését. 

• Megtapasztaltuk a középiskolások múzeumi szerepvállalásának határait. 

• Javítottunk a múzeum középiskolás közönségkapcsolatának minőségén. 

• Növeltük a múzeum középiskolás közönségének létszámát. 

• Feltettük a múzeumot a középiskolások kulturális térképére. 

Kérdés továbbra is: feltettük-e a középiskolásokat saját szakmai térképünkre? 
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16 „A Felemelő iskolai közösségi szolgálat (FIKSZ) név a Néprajzi Múzeum saját márkajelzése, amelyben a fel-
emelő a kihívást jelentő és a múzeumi munkatársakkal együttműködésben végzett, elkötelezettséget és
erőfeszítéseket igénylő múzeumi feladatokat jelenti.”



Abstract

Subject and barkochba

The secondary school expert project Subject
and barkochba that ran between September 1,
2014, and February 20, 2016 in the Budapest
Museum of Ethnography was linked to the
temporary exhibition Picking up the pieces,
Fragments of Rural Hungarian Jewish Culture.
The 15-17 year old young people were involved
in the museum’s life within the framework of
the obligatory 50-hour community service.
They faced a unique challenge: they could cre-
ate a separate exhibition room and their own
interpretation of  a new exhibition. The mu-
seum experts also received a unique opportu-
nity, the cooperation with the students that
delivered them direct experiences and genuine
information on the museum concept and mu-
seum consumption habits of young people. In
the case study I present the process, the achie-
ved results and the questions and dilemmas
arisen during and after the project from the vi-
ewpoint of the project manager with constant
self-reflection. My aim is to assist the collea-
gues who undertake to create museum com-
munities of secondary school students, and
cooperate with them in partnership by presen-
ting my experiences for theoretical and practi-
cal utilization.

In the first part of the case study I present the
direct and indirect aims of the secondary
school student expert project: the students’
engagement as non-professional museolo-
gists and museum educators and the learning
process of partnership cooperation with lay-
men. I describe the three different phases of
the project: the periods of collecting, proces-
sing and interpreting personal objects and sto-
ries expressing the relation to Jewish culture,
and the perspectives of the students’ general
museum expert role in the planned Children’s
Museum. The questions previously formulated
or unexpectedly arisen during the project are
listed, e.g. How can a group of secondary
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school students who don’t know each other,
turn into a creative community? Can the pro-
ject be accomplished, if part of the students
exchange during the process? How will the vi-
sitors receive the students’ interpretation?
How can open and hidden manifestations of
antisemitism be handled during the museum
education activities ? For the interpretation of
the above I put the community outreach prac-
tice of the Museum of Ethnography into a bro-
ader context, I describe the relation of
secondary school students to museums, the
impact of the introduction of the obligatory
community service in schools, the experiences
of the public’s engagement in the museum and
of the partnership cooperation with different
social groups. 

In the second part of my analysis I present the
functioning form and content, the theory and
practice of the methodology of the secondary
school student expert project. I review in detail
the engagement of adult experts and student
contributors, the successful and failed steps
of project organization, the characteristics of
student exhibition and student interpretation,
the particularities of the cooperation with the
secondary school age group, the invisible
background and spectacular results of the
complex museology and museum education
processes. 

In the conclusion I answer the arisen questi-
ons and summarise the components of the
significance of the secondary school student
expert project. In the evaluation I highlight the
opportunities taken and untaken by the mu-
seum, e.g. whether the implementation of the
cooperation between students and museolo-
gists was successful, what was conspicuous
for the visitors in the room arranged by the stu-
dents Subject and barkochba – room of questi-
ons, and whether the secondary school
students have been added to the professional
map of the museum.   
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