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KURTA MIHÁLY 

A múzeumandragógia örökségközvetítési filozófiája  

Absztrakt: Az előadás bizonyítja, hogy a múzeumandragógia elmélete, módszertana, didaktikai elve, 
filozófiája, és gyakorlata napjainkban sok vitát generál, de mégis egyenletes fejlődési ütemben sta bili-
zálódik a kortárs muzeológia diverzifikált folyamataiban. Az értekezés rámutat arra a valódi problé-
mára, hogy a múzeumi örökség,- és kultúraközvetítés fejlesztéséhez mérésekre, vizsgálatokra, kutatá-
sokra volna szükség, amelyek elvégzéséhez gyakorlatilag semmilyen finanszírozási forrás nem áll a ren-
delkezésünkre, a felsőoktatásban pedig magát az állami finanszírozású képzéseket is kivégezték. A mú-
zeumpedagógiai kutatások kiváló színvonalon valósulnak meg Magyarországon a szentendrei Szabad-
téri Néprajzi Múzeum, Múzeumi Képzési és Módszertani Központjában, de ez a program is mellőzi a 
komplex múzeumi felnőttképzési, felnőtt-oktatási, felnőtt-nevelési, felnőtt-tanulási kutatásokat. Az 
előadás következtetésének levonása egyértelművé teszi, hogy: „az emberiség  történetében vannak sa-
játos inflexiós pontok, amelyekben az emberiség fejlődése gyökeresen irányt változtat: egész további 
léte, emelkedése függ, hogy ez az irányváltás sikeresen ment-e végbe”. A múzeumandragógia állás-
pontja, hogy az egyetemes emberiség jövője, és a muzeológia társadalmi professziója is attól függ, hogy 
a felnőttek kiképzésének, a felnőttek közösségeinek animálási szükségszerűségéről meg tudjuk -e győzni 
a döntéshozókat. A múzeumandragógiának e tárgykörben nem létezhet alternatív/helyettesí thető fo-
galma. Örvendetes továbbá, hogy a neveléstudomány diszciplináris axiómái Magyarországon egyre in-
kább a pedagógiai-andragógiai elvek integritási folyamatait szerves egészként villantják fel, amely egy 
új, innovatív jelenség a múltban zajló neveléselmélet-történeti vitákhoz viszonyítottan. Kulcsszavak: 
múzeumandragógia, örökség, múzeumi kultúraközvetítés, inflexiós pont  

 

Inflexiós pont-globális paradoxon 

A múzeumandragógia összehasonlító elemzései azt mutatják meg, hogy a természetet kifosztó 

termelés, a versenyképesség, a fogyasztás mértéktelen fokozása, a tradíció, az örökség értéke-

inek felszámolási kísérlete, az ember lelki, szellemi, kulturális, spirituális talapzatainak lebon-

tása, a modernizáció priorizálása vissza nem fordítható folyamatokat generálhat az egyetemes 

emberi világon belül, de magában az univerzumban is. 

Az ember a globalizáció térhódításának következményeként tehát hatalmas kihívásokkal 

áll szemben. Mérlegelnie kell: a földbolygót egységben képes-e megőrizni, vagy olyan meg-

oldást választ, amelyben kockázatokkal terheli meg a felnövekvő nemzedéket, s a kockázatokat 

belátva vállalja, hogy az ősi, eredeti, emberi/természeti értékekből csupán részlegeket tud „át-

menteni”, így saját örökségét, múltját, jelenét torzóként adja át az örökség átvételére felkészült 

generációk számára, akik már nem választhatnak,- kizárólag az átvett örökségre építhetik fel 

jövőjüket. Jövőjük pedig azoknak a közösségeknek, népcsoportoknak van, akik pontosan re-

gisztrálják, rögzítik történetüket, örökségüket, múltjukat és jelenkorukat, mert az identitás által 

erősített személyiség-, közösség-gyökereikre, illetőleg hagyományaikra támaszkodhatnak, 

amely küzdőképesebbé avatja az egyént, a közösséget egyaránt. 

Elkerülendő a szakmai sovinizmust, de mégis vállaljuk annak kimondását, hogy a közös-

séget vezető csoportok, vallások, politikák a muzeális jellegű rendszerekben találják meg a 

hiteles tudás- és örökségközvetítőket, függetlenül attól, hogy a múzeumok a sztereotip rend-

szerek, de még a tudomány álláspontja szerint is fiatal intézményrendszerként vannak számon 
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tartva. Az eredeti valóság ugyanis az, hogy már a barlangrajzok is muzeális/muzeográfiai le-

nyomatok voltak egykor, természetesen azt nem vitatjuk, hogy emberiséget nevelő gyűjtemé-

nyekké ezek az „alkotások” a későbbi korokban soroltattak. 

Az a nemzet, amely megbecsüli múltbeli értékeit, a jelen élő és éltető kincseit gyarapítja: 

ez tehát az egyik tény. A másik ezzel szoros szimbiózisban lévő tény viszont az, hogy adaptív 

nyitottsággal példát teremt, kapukat tár a kortárs jelen születő-csirázó, növekvő és szárnyait 

bontogató értékeinek megbecsüléséhez is.1 

Maga az ember is felfedezte ugyanis önmagáról már, hogy tehetsége, tudása – egykori hitét 

és önbizalmát tekintve – mégis csak korlátozott, töredékes tehetségnek/tudásnak tekinthető. 

Vizsgálatok, elemzések pedig hiteles formában mutatják, hogy holisztikus látásmódját elveszí-

tette az emberiség. Maga az értelmiség is, mint a tudásközvetítésért felelős közösségi vezető 

csoport, ideológiai csapdák áldozata lett azáltal, hogy feladta közösségi küldetését, s egyszerűen 

biológiai, fizikai, biztonsági létének fenntartásáért cserébe, lemondott szociális/morális/etikai el-

kötelezettségéről,- az érték trendeket megtagadva csatlakozott az érdekrend mindenhatóságát 

hirdető technokrata körökhöz, politikai platformokhoz, a globalista elitekhez. 

Időszerű figyelmeztetésnek tekinthető tehát, hogy „az emberiség történetében vannak sa-

játos inflexiós pontok, amelyekben az emberiség fejlődése gyökeresen irányt változtat: egész 

további léte, emelkedése függ, hogy ez az irányváltás sikeresen ment-e végbe”.2 Hozzátehetjük 

a gondolathoz, hogy ismerjük a „Római klub” jelentéseit is, amelyek tudományos tanulmá-

nyokban tájékoztatták az emberi világot arról, hogy az ember, a közösség felbontotta a termé-

szettel a szerves együttműködési folyamatot, így nem garantálható az emberi közösségek élő-

helyeinek fenntartása,- mondta ki a jelentés. 

Jó oka van tehát az emberiségnek magának is, hogy önvizsgálatot folytasson, és önmaga 

számára is feltegye a kérdést: a szavak, a kinyilatkoztatott deklarációk szinkronban vannak-e 

a konkrét emberi cselekvéssel, vagy pedig inkább az ellentmondások rendszerét fedezhetjük 

fel, azaz hamis konzekvenciák, anomáliák, diszfunkciók érhetőek tetten a szavak és cselekvés 

összefüggéseit tekintve társadalmi gyakorlatunkban. Önmagunkat is megtévesztjük akkor, 

amikor mást mondunk, és mást cselekszünk. 

Tévhitünk sajnos hamis értelmen alapszik, ugyanis mint már említettük, a fenntarthatóság 

feltételeit megsemmisítő termelési, fogyasztási mentalitás elterjesztésének eredménye,- hogy 

mérésekkel bár nem tudjuk igazolni, de a jelenségek gyakorisága által joggal feltehető a kér-

dés, úgymond lételméleti összefüggéseket tekintve: megfordítható trendről, vagy irreverzibilis 

folyamatról van-e szó. 

További következmény, hogy halmozódtak az emberi lét egzisztenciális, szellemi kulturá-

lis hátrányai, összeadódtak a válságjelenségek, a gazdasági, szociális, lelki/spirituális, kom-

munikációs válság tényei, amelyek elvezettek a dekanonizáció, azaz a minden szabályt eltörlő 

filozófiákig. Kiterjedt válság bontakozott ki: állandósult a világban a zűrzavar, elmélyült a 

társadalmak, a közösségek, államok, nemzetek közötti feszültség, destabilizálódott az emberi-

ség léte, migráció/népvándorlás vette kezdetét a világban, és már hivatalos ENSZ okmányok 

is jelzik: „háborúk robbanhatnak ki a világ ivóvíz hálózatának uralásáért/birtoklásáért”. 

                                                      
1 Éles 2010, 68. 
2 Jánosy 2001, 368. 
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A megoldást természetesen nem találja, nem találhatja az ember saját válságának felszá-

molására, mert nincs meg a tudása, hiszen az említett inflexiós pont lényegét nem érti. A glo-

bális világban az érték- és morális alapú gondolkodást ugyanis felváltotta az érdekorientált, 

jogrendre építő és haszonszerzésre irányuló cselekvés, amely miatt csökken az ember számára 

egzisztenciát biztosító fizikai, lelki, kulturális, spirituális élőhely, de eszkalálódik a válság, 

mellette pedig kibontakozóban van egy modern elbutulási folyamat is. A tudáskorrekció -ké-

pesség elsajátítására rendkívüli a szükség felnőttkorban, de a folyamat csak oly módon tanít-

ható, hogy komplexen gondolkodunk, és minden helyzetelemzés kiindulópontjául a természet, 

ember, transzcendens összefüggésének tételét állítjuk fókuszba, amelyet a múzeumandragógia 

a Szakrális Örökség fogalomkörön belül részletesen (is) magyaráz.3 Minden más jelenség: sze-

génység, népességrobbanás, migráció, vallási, kulturális, civilizációs, etnokulturális konflik-

tus, már csak következménye a haszonelvű emberi cselekvésnek. A válság felszámolása az 

igazságot kereső ember számára csak képzés, oktatás, nevelés, közösségfejlesztés útján lehet-

séges, amely által a hit, a tudás, az identitás, a szolidaritás, a szeretet, hitelesség együttesen 

biztosíthatja a fenntarthatóságot, az örökség/hagyomány megmentését, őrzését, ápolását, egy-

séges egész lényegének átadását a következő generációk számára. Az ember élőhelyének, a 

Földbolygó megmentésének óriási a fontossága, amelyet közgondolkodásunk is kiválóan érez, 

és tapasztalja a valódi dilemma lényegét. A múzeumandragógia azt viszont vitatja, hogy kizá-

rólag annak függvénye jövőnknek alakulása, hogy majdan gyermekeink, a következő generá-

ció hatékony tanításának, tanulásának révén elérhetjük céljainkat, s megmenthetjük élőhelyün-

ket. Ha azonnali cselekvésre van szükség, gyakorlattá kell emelnünk az egész életen át tartó 

tanulás elméleti, társadalomfilozófiai jelszót, és ténylegesen a felnőttek oktatására, képzésére, 

nevelésére kell fókuszálni, annak gyakorlatához erőforrásokat (is) biztosítani kell.  

Összefoglaló igényességgel kimondhatjuk: globális paradoxon keletkezett a világban, hi-

szen az ember olyan tervet kíván megvalósítani, amelynek kivitelezéséhez már a földbolygón 

nincs meg az élőhelyi adottság: a természeti erőforrások folyamatosan zsugorodnak, a közös-

ségek atomizálódtak, összeomlottak az ember, a kultúra által alkotott szabályok, követhetet-

lenné váltak a magatartás,- és viselkedési minták, elmélyültek a vallási, civilizációs, kulturális, 

etnokulturális, nemzetek közötti konfliktusok. 

Múzeumandragógiai boom Magyarországon 

Magyarországon 2009-ben, a Magyar Nyelv Múzeumában, Széphalomban rendeztük az I. Or-

szágos Múzeumandragógiai Konferenciát, ahol megállapítást nyert, hogy bár igaz: a koherens 

múzeumandragógia elmélet, módszertan, didaktika, és gyakorlat még várat magára, de a mú-

zeumi felnőttoktatás, felnőttképzés, felnőtt-nevelés, felnőtt-tanulás a kortárs muzeológia meg-

kerülhetetlen kérdése. 

A múzeumandragógia szakandragógiaként törekszik arra, hogy a muzeológusokat, múze-

umpedagógusokat, andragógusokat, múzeum-andragógusokat, kulturális, múzeumi antropoló-

gusokat, közművelődési, örökség- és kultúraközvetítési szakembereket, az egyetemek, főisko-

lák kutatóit, oktatóit aktivizálja, hogy munkásságuk által legyenek a múzeumandragógia disz-

ciplína tudománygyarapítói, hiszen a múzeumandragógia jövője is ettől függ.  

A II. Országos Múzeumandragógiai Konferenciát, Budapesten, a Magyar Nemzeti Múze-

umban rendeztük, amely konferencián a tudományos szakemberek, egyetemi, főiskolai okta-

                                                      
3 Kurta 2014, 332-352. 
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tók, a gyakorló muzeológusok egyaránt, a múzeumpedagógiát, múzeumandragógiát, múzeum-

gerontagógiát egymásra épülő rendszerként határozták meg, s kijelölték a múzeumandragógia 

további feladatait, elsősorban a tudományos tevékenység erősítésének követelményét állították 

az elméleti és gyakorlati munka középpontjába. 

Debrecenben, a Magyar Tudományos Akadémia-Debreceni Akadémiai Bizottságának 

Székházában, 2013-ban, a III. Országos Múzeumandragógiai Konferencián a Debreceni Egye-

tem rektora úgy fogalmazott, hogy „az andragógia diszciplína képzésének kitörési pontja a 

múzeumandragógia lehet”. 

A gondolat az andragógia és a szakandragógia jövőbeni sikereit is vizionálta, hiszen a 

lifelong learning, a lifewide learning, mint Európában érvényes paradigma/ filozófia nemcsak 

a neveléstudománynak, hanem a tudományrendszer egészének érvényes elmélete és gyakor-

lata. Egyszerű belátni, ha Európában, de mondhatjuk, hogy a globális világban érvényes tanu-

lási paradigmáról beszélünk, akkor evidens ténnyé válik, hogy felnőttkorban 3-4-szer hosszabb 

időtartamban tanul az egyén, a közösség, mint gyermekkorban. A felnőttek múzeumi képzésé-

nek, oktatásának, nevelésének kötelezettsége küldetésnek tekinthető tehát, hiszen az LLL nem 

csak általánosan elfogadott európai paradigma, hanem tanulási helyszínné avatta a muzeológiai 

hálózatot is.4 

Gondolatmenetünket pedig azzal egészítjük ki, hogy valóban örvendetes az a tény továbbá, 

hogy a neveléstudomány diszciplináris axiómái Magyarországon egyre elfogadottabb módon 

a pedagógiai-andragógiai elvek integritási folyamatait szerves egészként villantják fel, amely 

egy új, innovatív jelenség a múltban zajló neveléselmélet-történeti vitákhoz viszonyítottan. 

Következményeként Magyarországon megteremtődött annak tudományos feltétele, hogy 

az andragógia, a szakandragógiák témáinak kutatói, a neveléstudomány rendszerén belül érvé-

nyes tudományos minősítést szerezhessenek. Konkrét értelemben a múzeumandragógia pedig, 

mint szakandragógia, a kortárs muzeológia elméletében és gyakorlatában egyaránt sikeresen 

stabilizálódik. A múzeumandragógia-képzés perspektívája szintén vitathatatlan a felsőfokú ok-

tatási rendszerekben: a Debreceni Egyetemen, a Pécsi, a Szegedi Tudományegyetemen, sőt más 

főiskolákon is folyik a képzés, és mágnesként vonzza a fiatalokat a tárgykör. A múzeumandra-

gógia szakirányú továbbképzési szak akkreditáltatása pedig az Apor Vilmos Katolikus Főiskolán 

valósult meg. 

A múzeumandragógia diszciplínát reprezentáló honlapot működtet a Herman Ottó Mú-

zeum, a Debreceni Egyetem, a Pécsi Tudományegyetem FEEK. 

A Debreceni Egyetem Művelődéstudományi és Andragógiai Tanszéke, Juhász Erika tan-

székvezető főiskolai docens irányításával kidolgozta a múzeumandragógia diszciplína általá-

nos képzési, tudományos, karrier történeti professziójának perspektivikus modelljét. Mellette 

a kortárs muzeológia gyakorlatában egyedülálló, véleményünk szerint nemzetközi figyelmet 

is érdemlő frontszemélyzet-képzési projektet dolgozott ki a TIMPNET Műhely felkérésére.5 

A modell nem csak elméleti, hanem gyakorlati megmérettetésben is releváns  lényegű ered-

ményeket mutatott a hazai múzeumi frontszemélyzet képzés megvalósítási folyamatában. 

A szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum – Múzeumi Oktatási és Módszertani Központja 

a múzeumi felnőttképzésben, de a vezetőképzésben is a legsikeresebb múzeumi továbbképző 

központ Magyarországon. 

                                                      
4 Thinesse-Demel- Németh, 2005 
5 Juhász 2010, 136. 
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Múzeumandragógiai sokk – Termelésközpontú Magyarország 

Készülvén a 2015. évi pécsi, IV. Országos Múzeumandragógiai Konferenciára, összehasonlító 

elemzést folytattunk a magyarországi andragógiai, múzeumandragógiai képzések távlati pozi-

cionálásának kultúrpolitikai trendjeiről, vízióiról. Megállapításainkat az  alábbiak szerint váz-

latosan összefoglaljuk, hangsúlyozva, hogy a komplex összegzés további vizsgálódást igényel, 

tudniillik meggyőződésünk, hogy a döntéshozókat tudományos tényekkel meg lehet győzni a 

korrekciós lépések szükségességéről. 

Az általános andragógiai, múzeumandragógiai boom után, amelyet nem csak az egész éle-

ten át tartó tanulási filozófia generált Magyarországon, hanem maga a hallgatói érdeklődés is, 

következett be a hatalmas fordulat, mondhatni diszciplináris, képzési sokk érte a szakmát.  

A magyar kulturális kormány megszüntette az állami finanszírozású andragógia BA kép-

zést. A kormányzati intézkedés pánikot keltett a felsőoktatásban, a hallgatók körében, sőt ahol 

nem kívánt beavatkozni a kulturális kormányzat, ott is anomáliák, diszfunkciók t eremtődtek, 

hiszen a fiatalok eltávolodtak, eltántorodtak az önköltséges, saját finanszírozású andragógiai 

képzésektől is, mert jelzőtűzként értelmezték a kormányzati intézkedést.  

A képző, oktató, kutató, gyakorló szakemberek is elbizonytalanodtak, hiszen az egyete-

mek, főiskolák megőrizték bár az andragógia mester-képzés lehetőségét, de a jelen helyzetben 

eldönteni nem lehet, hogy melyik BA képzés teremt kimenetet az andragógia MA szak elvég-

zéséhez. Az andragógia képzés pozícióinak felpuhulása Magyarországon bizonytalanná tette a 

szakandragógiák perspektíváját is. Mellette kiemeljük, hogy az EU integráció új helyzetet te-

remtett, fontossá vált a felnőttképzés komparatív vizsgálata, és az, hogy az átjárhatóság az 

országon belül és más országok intézményei között valóban megvalósulhasson. Kialakulnak 

az andragógus szakma specializációi, mint pl. tanulási tanácsadó, a multiplikátor, minőségbiz-

tosítási vagy értékelési szakember, multimédiatervező, tartalomfejlesztő szakember -képzés 

stb.6 

Lakonikus szakmai, tudományos megjegyzésünk: elveszíteni az andragógiát, a szakandra-

gógiákat, az andragógus szakma specializációit, ez magának a rendszernek az összeomlását 

eredményezné. Örökségünk egyik olyan képzési innovációját számolná fel a kulturális kor-

mányzat, amely a nemzetközi, a magyar társadalmi igények generálásának lényegeként, de 

magyar szellemi oktatástörténeti gyökerekre alapozottan ismerte fel az új felnőttképzési struk-

túrák szükségességének megalkotását, csökkentve ezzel nemzetközi felnőttképzési rendsze-

rünk leszakadását. 

Vizsgálatunk döbbenetes anomáliát fedezett fel a kulturális kormányzat intézkedésének 

nyomán, azt tudniillik, hogy már a kulturális kormányzat által sem kívánt képzési anomáliák 

is bekövetkeztek. A Pécsi Tudományegyetemen például (itt került megrendezésre kiváló szín-

vonalon a IV. Országos Múzeumandragógiai Konferencia) a turizmussal kapcsolatos képzés a 

Közgazdaságtudományi Karhoz került, miközben a legújabb, komplex Eurostat-rendszer, de 

az UNESCO legkorszerűbb kulturális statisztikai rendszerében  is, a turizmust és a sportot is a 

kulturális statisztikai rendszerbe illesztették. 

Nézzük azonban a téma tágabb dimenzióját, konkrétan azt, hogy miért kell „felülről”, 

„szervetlen fejlődést” generálva katasztrófába hajszolni az andragógiai képzést, a már említett 

szakandragógiákat, az andragógus szakma specializációit, azt a kreatív képzési rendszert, 

                                                      
6 Koltai D. – Koltai Zs. 2005, 164. 
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amely nem termelésben, nem munkaerőpiaci képességben, nem humán- reál-kultúrában, nem 

duális oktatási rendszerben gondolkodik. 

Ugyanakkor a tanulás holisztikus lényegét, elsajátításának metodikáját animálja, hozzáértő 

kompetenciaként pedig az önirányító/autonóm tanulást7 is tudatosítja/tanítja. 

A politikai pressziók ellenére is, azt kell egyértelművé tennie a tudománynak, hogy alter-

natíva nem áll az andragógiai képzés előtt, mert a holisztikus (egész-látással bíró ember) igé-

nyű metodikára épülő oktatás/tanulás eredménye lehet csak a komplex tudás, amely előfelté-

tele a kreatív, innovatív, a hozzáadott értéket teremteni tudó, holisztikus látásmóddal bíró, 

környezettudatos személyiségnek, magának az emberi alkotóképességnek is.  

Maróti Andor írja: „A kreatív gondolkodás akadályát abban is megjelölhetjük, hogy az 

nemcsak egyszerűen újat teremt, hanem valami meglevőt fel is számol. Sokszor azokat az evi-

denciákat támadja meg, amelyeket a legtöbb ember „magától értetődőnek” tart, és fogad el, s 

ha valaki mégis kétségbe vonja ezek igazságát, akkor az illetőt fölöslegesen akadékoskodónak, 

esetleg bolondnak mondják. A kritikus kezdeményezést elutasítók nem tudják megérteni,  hogy 

a változtatást javaslók az életben oly gyakori ellentmondásokat akarják megoldani, és nem 

feltűnési vágyból vagy örökös elégedetlenségből fakad az újító szándékuk. Akik azt szeretnék, 

hogy az életben semmi se változzék (anyagi helyzetük javulását kivéve), azok elleneznek min-

denféle társadalmi reformot, és ellenszenvvel fogadják azokat az új eredményeket, amelyeket 

nem tudnak megérteni ”8 

A múzeumandragógia tanítása szerint: ember, természet, transzcendens, mint Szakrális 

Örökség összefüggésének és kölcsönhatásának értelmezése jelenti a komplex világszemléletet, 

a múzeumandragógia az erre épülő új gondolkodás bevezetésével animálja azt, hogy „egy ki-

tágított tudatnak helyet teremtsen”. 

Kant szerint a munkabeli jártasságnak, a szorgalomnak piaci ára van, ezért külsőérték. Az 

ígérethez való hűségnek és az elvi jóakaratnak viszont belső értéke van, tehát „méltósága”. 

Ebben az ember önmaga ura, személyileg független, akit a belső erkölcsi törvény felszólító 

ereje motivál, ezért a léte hiteles (autentikus), azaz szabad. Ebből következik, hogy az értéknek 

nemcsak tárgyiasult formája van. Értékes lehet az ember is, ha felelősségtudattal él és cselek-

szik. Felelős önmaga egészségéért, készségeinek, képességeinek, tudásának fejlesztéséért, fe-

lelős a természeti, tárgyi környezetének rendezett állapotáért, emberi kapcsolatainak harmoni-

zálásáért, vállalt társadalmi szerepének (foglalkozásának, hivatásának) lelkiismeretes végzé-

séért. Ehhez nem elég a jó szándék, kell hozzá az élet ellentmondásainak tárgyilagos megíté-

lése, az adódó problémák megoldása, ennek érdekében a másokkal lehetséges együttműködés 

vállalása. Az értékes ember egyszerre közösségi és önálló, gondolkodásában és tetteiben egy-

aránt9 

Tapasztaljuk ennek ellenére, hogy Magyarországon a kormány, a kormányzó párt politikai 

üzeneteiben jelent meg először az a cél, hogy Magyarországot termelési központtá kell fejlesz-

teni. A politikai üzenetet társadalompolitikai célokká is transzformálták, amely a termelést, a 

gazdaságot, a munkaerőpiaci relevanciát, a műszaki, természettudományos kompetenciát, a 

duális képzést/képesítést priorizálja. A matéria által, az anyagi/termelési erőforrások fejlesz-

tése révén tekintik megvalósíthatónak a kitűzött célok elérését. A keresztény, konzervatív ér-

tékeket képviselő kormány rövid horizontot belátó kultúrpolitikája, a kultúra kettészakadását 

                                                      
7 Forrai-Juhász 2009, 7-10. 
8 Maróti 2012c, 22. 
9 Maróti 2012a, 27. 
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animálja, humán és reál-kultúrára osztva10 az amúgy egységes kultúrát. Nemcsak az a probléma 

tehát, hogy a globalitás leértékeli a nemzeti kultúrákat, hanem az is, hogy általában a szellemi 

kultúra visszaszorulóban van11, amelyhez a lokális, nemzeti politikák is „asszisztálnak”.  

A kormány intézkedése által, saját filozófiájával is szembe került. A cartesianizmusnak 

ugyanis egyik leghangsúlyozottabb és később sokszor elfelejtett tétele az, hogy a lé lek, a gon-

dolat és annak tárgya: a szellem, több, különb és elsőbb valami, mint az anyagi valóság. Éppen 

ezért kell egész életünknek a gondolatra felépülni. Ez a legbiztosabb fundamentum és a legna-

gyobb hatalom, amely adatott nékünk.12 

Magyarországon a remény még megmaradhat, mert vannak felkészült felnőttképzési szak-

értők, értelmiségiek, akik hisznek és tesznek a trendnek visszafordítása érdekében.  

Megismételten hangsúlyozzuk, hogy meggyőződésünk szerint meggyőzhető a kormányzat 

a korrekciós eljárások tekintetében, hiszen az andragógia, a múzeumandragógia a kreatív, az 

innovatív képzés mintája, kísérlete is Magyarországon, de Európában is.  

Korábbi tanulmányok már bizonyították, hogy szükségszerű az andragógia, de a szakand-

ragógiák oktatása is Magyarországon, ugyanis: „A felnövekvő generációk oktatásával, neve-

lésével és képzésével foglalkozó pedagógia szempontjából vizsgálva évtizedeken át úgy tűnt, 

hogy a felnőttek képzése csupán a pedagógiai folyamatok különös szintjét jelenti. Ma a modern 

tanulási elméletek ismeretében látható, hogy a felnőttoktatás és felnőttképzés nem a pedagógia 

különös tükrözése csupán, hanem a felnövekvő generációk tanulásához viszonyítva más minő-

ség, más tanulásirányítási technológiát igényel, tartalmilag tehát indokolt az új elnevezés”.13 

Egyértelműsíthetjük tehát, hogy sem az andragógiát, sem a múzeumandragógiát nem lehet „át-

nevezni”, adminisztratív úton „eltávolítani”, mert a felnőttek „kiképzésétől”, tanulásától, mo-

rális belátásától függ a jövőnk. Közös a felelősségük ebben a teológiai filozófiáknak, a tudo-

mányoknak egyaránt. 

Említenünk kell egy korábbi írásunkat még, amelyben publikáltuk:  

„A hallgatók európai felsőfokú képzést adó intézményei közötti átjárhatóság érdekében 29 

ország, köztük Magyarország is aláírásával hitelesítette a „bolognai szakokat”. A 3+2 éves 

BA+MA szintjei között összefoglalóan az andragógia nevesíti ezen túl azokat a felsőfokú szak-

képesítést igénylő intézményi logikák szerint elkülönülő, szakmákra felkészítő képzési szako-

kat, amelyek eddig a társadalmi igényeknek megfelelően, a különböző felsőoktatási intézmé-

nyekben különböző néven és curriculummal eredményesen működtek”14 

Fókuszáljunk a depressziós pontok után a múzeumandragógiára,- szakandragógiaként ér-

telmezve a tárgykört. Lényege szerint azt mondhatjuk ki, hogy a muzeális jellegű hálózat,- 

komplex értelemben a vallási, magán, civil múzeumi mozgalmakkal együtt rendszert alkotó 

múzeum interdiszciplináris,- transz,- és multidiszciplináris tudásbázisára építve valósítja meg 

funkcióit. A tudásátadás, az érték-, kultúra- és örökségközvetítés, az identitás- és közösségfej-

lesztés, a tudáskorrekció, a fenntarthatóság, a múzeummediáció feladatait15 a kulturális párbe-

széd animálását. 

                                                      
10 Maróti 2012c, 136. 
11 Garaczi 2002, 89. 
12 Halasy-Nagy 2004, 212.  
13 Szabó-Durkó 2006, 64-73. 
14 Kurta 2012, 78-84. 
15 Kurta 2010, 23-55. 
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Kiindulópontnak tekintjük: „A közösségi művelődés és közösségi tanulás egymáshoz igen 

szorosan kapcsolódó fogalmak, minden művelődési folyamatban egyben tanulunk is, legyen az 

akár befogadó vagy aktív művelődési folyamat. És minden tanulási folyamat egyben hozzájárul 

a műveltségünkhöz, művelődésünkhöz: a folyamatosan tanulók a művelődésből is aktívabban 

veszik ki a részüket. A tanulás és a művelődés összefügg a folytonos fejlődés, fejlődni akarás 

igényével, így a társadalomfejlesztés fontos cselekvései”.16 

Európai kontextusban különös megvilágításba és fókuszpontba is került  a felnőtt-tanulás, 

de az európai közösségi értékek között súlyozott kérdéssé vált magának a felnőttoktatásnak a 

finanszírozása is. 

Magyarország esetében pedig jogosan fogalmazható meg a kérdés: ha az élethosszon át 

tartó európai tanulási paradigma érvényes elv, követendő gyakorlat, miért szüntetjük meg az 

andragógiai, a szakandragógiai képzéseket, az andragógus professzió speciális szakjait ha-

zánkban? 

Ha az andragógia szak állami képzési támogatása/finanszírozása megszűnik, akkor már 

most vizionáljuk, hogy a felnőtt-tanulást érintően nem lesznek szakmai professzióval bíró 

szakemberek, ha viszont nincs a felnőttképzésre, felnőttoktatásra, felnőtt -nevelésre kiképzett 

értelmiségi szakértői közösség, ki animálja az LLL programot? A képzés piaci alapokon tör-

ténő működtetése nem lehetséges, mert közösségszolgálati feladatok ellátására képezzük ki a 

szakembereket, ahol már a kulturális/szociális munka igénye komplexen jelenik meg, valójában 

tehát az andragógus, de a múzeumandragógus is szociokulturális tevékenységet gyakorol. 

A felsőoktatás, a kulturális szféra, az andragógiai képzés támogatásának a csökkentése 

együttesen nyilvánvalóan jelzi, hogy az emberi tudást a döntéshozók termelési, munkaerőpiaci, 

gazdasági relevanciaként mérik, az LLL filozófia érvényesülését  pedig, konkrét értelemben a 

„Memorandum az egész életen át tartó tanulásról” szóló európai paradigmát,  – az erről szóló 

okmányt hazánk is elfogadta és aláírta – nyilvánvalóan zárójelbe helyezik. 

Mégis remélhető, hogy nem hiába való bizonyítani, hogy „a boldogulás útja a tudás folya-

matos bővítése”.17 

Hozzátesszük azt a tételt, vállalva a túlzóan didaktikus fogalmazáshoz kapcsolódó kriti-

kát/vádat is, hogy a felnőtteket érintően különös jelentéssel bír az idézett gondolat. Újabb ne-

veléstudományi vitát persze generálni nem kívánunk, de a legegyszerűbb kutatási metodikát 

alkalmazva, megfigyelés útján is értelmezhetővé válik az a jelenség, amelyet úgy fogalmazha-

tunk meg: bármilyen kiváló színvonalon végzi az első-, másod-, harmadfokú képzés a felada-

tait, és helyesen is gyakorolja képzési, oktatási, tanulási, nevelési misszióját, sőt autentikus 

kimeneti eredménnyel zárja a kurzust, az egyén első foglalkoztatási periódusában érzékeli, 

hogy újra tanulnia kell. A tanulás folytatása viszont már a „negyedik fokozaton” történik18 

informális, non-formális tanulás keretében. A formális képzés rendszerében ugyanis természe-

tesen egy értékorientált tananyag elsajátítású oktatásban/képzésben vesz részt a hallgató, de 

felnőttkorban az egyén maga is felfedezi, hogy minden nemű tevékenységét egy érdekorientált 

társadalmi, gazdasági, politikai rendszerben kell folytatnia, ahol azonnali igénnyé válik az em-

lített felnőttkorban történő újra tanulás, szakmai kifejezéssel szólva, a rekurrens képzés igénye. 

Messze nem a duális képzésről van tehát szó, hanem arról a komplex kompetenciáról, amely 

az ember életvezetéshez szükségeltetik. 

                                                      
16 Juhász 2015, 7. 
17 Arapovics 2011, 27. 
18 Kozma 2001 
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A tanulás eredménye mindig komplex, értékorientált tudás, műveltségtartalma a gondol-

kodásban, az innováció képességében, a cselekvés gyakorlatában, a magatartás , viselkedés, 

morál szabályainak alkalmazásában, a párbeszéd-kultúrában, és egyéb más emberi tényezőben 

(is) manifesztálódik. A tudáskorrekció igényének révén folyamatosan, „teljes életidőben” 

(lifewide learning) történő tanulással (informális, non-formális, autonóm tanulás) fejlesztjük 

tudásunkat felnőttkorban. Felnőttként mélyítjük el az érdekorientált rendszert felfedező tudá-

sunkat, hozzátéve azt, hogy nem vitatjuk/vitathatjuk azt a tényt sem, hogy a folyamat kezdete 

adott és konkrét esetekben a formális képzés idejére is datálódhat. Megjegyezzük, hogy a du-

ális képzés más tanulásfilozófiai rendszerre, és más metodikai eljárásra épül, s célja kizárólag 

az egyoldalú munkaerőpiaci  követelmények „kiszolgálása”,- holott a tanuló társadalom egy 

olyan nagyon fontos akkomodációs funkciót lát el, ahol az egyén és a társadalom kölcsönös 

alkalmazkodása a tanulás által működik.19 

Örökségfilozófiai konzekvenciák 

Muzeológiai hálózatunk tudásközvetítő rendszere is rendkívül diverzifikált a szakma, avagy a 

hivatás tekintetében, hiszen a professziók megnevezésük szerint sok szálon kapcsolódnak a 

foglalkoztatások szakterületeihez: múzeumi népművelő, múzeumi közművelődési szakember, 

majd a rendszerváltást követően „divattá” nőtte ki magát a múzeumpedagógus elnevezésű 

szakember, később andragógus, kulturális menedzser, művelődésszervező képzettségű szak-

mabeliek is helyet kaptak a múzeumok közönség-, közösségszolgálati szervezeti egységeiben, 

a közművelődés, a kultúraközvetítés területén. A múzeumandragógia mission statement -je, 

hogy komplex igényességgel szolgálja a közösséget, a társadalmat oly módon, hogy speciális 

nemzeti örökségünket megtartva, beilleszthetővé tegyük kultúránkat/hagyományunkat az eu-

rópai- és a világkultúrába egyaránt. 

A kérdések újra és újra megfogalmazódnak: „Miért fontos az az ismeret, tudás, amely nem 

jár közvetlen, kézzelfogható haszonnal, nem válik könyvelhető adattá, tétellé? Megérti -e a mai 

kor embere, hogy mit jelent a konkrét tudományok, szakmák, technikák szellemi miliőbe il-

lesztése, metafizikai, és fenomenológiai erőtérbe helyezése? Mit jelent a hagyományos tudás 

a globalizáció és az öngerjesztő technikai világ kényszerpályáján?” .20 

A múzeumandragógia válasza: a tradíció/hagyomány értékei, a modernizáció objektivációi 

együtt alkotják a szellemi, kulturális természeti/tárgyi örökséget, amelynek nyomán a  múzeum 

a fenntarthatóság priori intézménye. 

A múzeum gyűjteménye révén megtapasztalható formában képes megmutatni, hogy az em-

beriség történelmének során voltak olyan korszakok, amelyek az objektivációt innovatív, kre-

atív módon alkották, s harmóniában éltek a természettel, transzcendenssel. Valódi kuriózuma 

a múzeumnak a történelem előtti speciális emlékezete, az írásbeliség előtti idők dokumentálása 

révén, vagy az emberi világnál korábbi természeti jelenségek: növényzet, állatvilág, klíma ada-

tainak feltárásáról. Örvendetes, hogy a már említett professziók között a tudásközvetítő szakok 

között megtalálhatjuk a speciális művészeti kurátor, avagy a tudománykommunikáció képzést. 

A múzeum ugyanis eredeti tárgyi, képi/ikonográfiai, iratgyűjteményei, régészeti leletei 

alapján tudományközpont, minden tanulás tudásbázisa. 

                                                      
19 Koltai D.- Koltai Zs. 2005, 165. 
20 Garaczi 2002, 89. 
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A múzeum szempontjából is centrális kérdésről van tehát szó, hiszen  múzeumaink tudo-

mányközpontok is. Tudnia kell a múzeumi kultúraközvetítőnek: „ A tudás szerkezetéről vallott 

felfogásunk alapvetően meghatározza, milyen módon szervezzük meg az ismeretek átadását” .21 

A múzeum az állandóság, a rend, a változó, változatlan egyensúlyát fenntartja, az alapvető 

emberi normákat megőrzi, ellenáll a dekanonizációs törekvéseknek, a múzeum tehát hiteles 

közösségi tér. 

A jelenleg végbe menő világfolyamatok kedvezőtlenül hatnak az egyetemi oktatás kultú-

rájára. „Korunk szellemi tartalmát szokás a metafizika utáni világállapotként jelölni. Az a tény, 

hogy a nyugati ember felemelkedése a görögöktől Hegel koráig a metafizika világvallására 

épült, nem vitatható. A modern világ felvállalta a piaci típusú értékmérő abszolútumát. A tör-

ténelmi tapasztalat azonban azt igazolja, hogy a piaci alapmechanizmusok nem képesek meg-

oldani a világfolyamatokat”.22 

Itt részletezzük azt a gondolatot, hogy az andragógia, múzeumandragógia megmentésére 

látunk esélyt, hiszen az akadályok ellenére megmaradt az MA andragógia szak, stabilizálódik 

a múzeumandragógia a magyar kulturális rendszeren belül, továbbá olyan szervező erővé lépett 

elő a formálódó diszciplína, amely képessé vált Magyarországon országos kulturális hálózato-

sodást generálni. Fórumainkon, országos konferenciáinkon ugyanis együtt gondolkodtak, foly-

tatattak diskurzust egy integrált andragógia/múzeumandragógia képzési rendszer megterem-

tése érdekében egyetemi, főiskolai oktatók, kutatók, múzeumi gyakorló szakemberek, a múze-

umirányítás képviselői. Az új világkihívásokra, mint a migráció, népvándorlás, közösségek 

támogatása, tudáskorrekciós elköteleződés,- témákban találtunk válaszokat, amelyek a konfe-

rencia kötetekben tükröződnek. 

A miskolci Herman Ottó Múzeumban, a szekszárdi Wosinszky Mór múzeumban, de más 

kortárs muzeológiai helyszíneken is, már működnek azok a múzeumi kiskörök, amelyek fel-

nőtt-korú, valódi közösségként vesznek részt a közösségi művelődésben, közösségi tanulás-

ban. A múzeumi felnőttképzésnek, felnőttoktatásnak, felnőttnevelésnek, felnőtt tanulásnak te-

vékenységi esszenciáját fejezi ki, hogy az érdeklődő múzeumi közösségnek, de közönségének 

is segítséget nyújtson, konkrétan azoknak az embereknek, akik saját, egyénileg szervezett élet-

tapasztalataikhoz keresik a múzeum tudományos magyarázatait, a rendező szempontokat. 

A múzeum a jogrendet, a piacgazdaságot, az egyetemes emberi jogokat, a demokráciát, 

etikát, morált, spiritualitást az emberiség szakrális örökségének tekinti, amely tényezők alap-

ján: a múzeum felnőtt-nevelési centrum, a párbeszéd-kultúra színtere. 

A felnőttek nevelésének/nevelhetőségének vitatása a pszichológia tudomány előtti időkben 

is létezett, de az igazságot kutató embernek mindig is fontosak voltak az emberiség -etikai, a 

morálfilozófiai kérdések, kiválóan bizonyítják ezt a klasszikus bölcseleti példák és tanítások. 

Az örökség fogalom pedig már 2000 évvel ezelőtt a Szent Írásban is fellelhető, ugyanúgy a 

világuralomra törekvő politikák, amelyek a hódítások mellett, nemzeti, vallási, civilizációs, 

etnokulturális konfliktusként is felütötték fejüket. 

Magyarországon megjelentek a migránsok, népvándorlás vette kezdetét, ezt már minden 

magyar, európai polgár személyesen megtapasztalhatja 2015-ben is. 

                                                      
21 Kárpáti 2011, 92. 
22 Garaczi 2002, 5-152. 
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Az I. Országos Múzeumandragógiai Konferencián, 2009-ben előadásunkat „ múzeumand-

ragógia és múzeummediáció” témában tartottuk, amely a vallási, kulturális, civilizációs, 

etnokulturális konfliktusokról szólt, de azóta is érdektelen maradt a téma.  

Lényegében az fejeződik ki jelenkorunkban, hogy a tudomány eredménye lehet bár méré-

sekkel, vizsgálatokkal, kutatásokkal igazolt törvényszerűség, vagy tudományos vízió, - egyre 

megy, alkalmazása „nem időszerű”, mert nem termel azonnal profitot. A múzeum „iránytű” az 

ember életében, amelyre (személyes véleményem szerint) utal a Szabadtéri Néprajzi Múzeum 

– Múzeumi Oktatási Képzési Központja (korábbi elnevezés) könyvsorozat, tehát küldetésünket 

teljesíteni fogjuk, ha a felnőtt-ember nem nevelhető, nem bírható rá a tanulásra, akkor a mú-

zeumandragógia újra és újra kísérletet tesz. 

Ha a párbeszéd-képesség válságba került vallások, kultúrák, civilizációk, nemzetek között, 

megpróbálunk kiutat találni, de közben résen kell lennünk, mert a múzeumok olyan komplex 

örökséget őriznek, amely a világ- emlékezet megfizethetetlen kincseit jelentik, azaz Szakrális 

Örökségnek tekinthető, tehát nem eladó. 
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