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SZABÓ JÓZSEF 

Múzeumandragógiai és kultúrandragógiai kutatások 

a Debreceni Egyetemen 

Absztrakt: A Debreceni Egyetem Neveléstudományok Intézetének Andragógia Tanszékén 2011-ben 
kezdődött és negyedik éve folyik a múzeumandragógia oktatása. A cél az volt, hogy kérdőíves és inter-
júval támogatott kutatással vizsgáljuk a múzeumokban a múzeumpedagógiai és múzeumandragógiai 
tevékenységet. A vizsgálatokat elsősorban Észak- és Kelet-Magyarországon végeztük. Megállapítottuk, 
hogy a 1997. évi CXL. törvény módosítását követően a muzeális intézmények átalakultak, és egyre na-
gyobb szerepet vállalnak a helyi közösségi művelődésben. Azt a következtetést is levonhattuk, hogy a 
múzeumi kultúraközvetítéshez hasonló módszerek más területeken is érvényesülnek, így jeleztük egy 
magasabb kategória bevezetésének szükségességét, ez lett a kulturandragógia. Az eredményeink fel-
tárták az új fogalmi kategória bevezetésének indokoltságát. Pozitív képet jelent, hogy az andragógiai, 
sőt néhány esetben a gerontagógiai tevékenység egyre nagyobb szerephez jut, bár a legtöbb helyen 
még mindig a múzeumpedagógia egyfajta leágazásaként végzik ezt a feladatot.  Kulcsszavak: múzeum, 
kulturandragógia, múzeumandragógia, múzeumpedagógia, informális tanulás . 

 

A múzeumi kultúraközvetítés 

A XXI. század elejére a múzeumok hagyományos hármas feladatrendszerének (gyűjtés, 

konzerválás, kiállítás) bővülése figyelhető meg. Ma a legfontosabb funkciók közé a közvetítés 

lépett elő. Ebben fontos szerepet játszott az a tény is, hogy az utóbbi időben jelentősen meg-

változott a múzeumok és a helyi társadalom viszonya. A szakirodalomban egyre többször ta-

lálkozunk azzal, hogy napjaink globalizálódó világában a múzeumok min nagyobb szerepet 

vállalnak a lokális közösségek építésében és működtetésében, a lokális identitás erősítésében. 

Külföldi és hazai példák mutatják, hogy a múzeumok megpróbálják újra definiálni szerepüket, 

és egyre komolyabb szerepet vállalnak a lokális közösségek megszervezésében1. A múzeumi 

kultúraközvetítési folyamatban új elemek is megfigyelhetők. Ezek közül ki kell emelnünk a 

családot, mint célcsoportot megszólító hétvégi programokat, ahol a pedagógiai tevékenység 

mellett fontos szerep jut az andragógia speciális módszereinek. Kutatásunk egyik célja ezeknek 

a feladatellátásoknak a feltárása, elemzése. 

A múzeumok számára az egyik legnagyobb kihívás napjainkban az, hogy miként tudnak 

bekapcsolódni a technológia új megoldásait felvonultató információs folyamatokba, milyen 

lehetőségeket találnak arra, hogy a potenciális látogatóikat, közönségüket megszólítsák. Ehhez 

ma már elengedhetetlen követelmény az élményszerű információközvetítés, amibe beletartozik 

a virtuális tárlatlátogatás, az interaktív honlapok működtetése, speciális szakmai programok 

kidolgozása. Ezzel olyan edutainment programok állíthatók össze, amelyek a múzeumokban 

összegyűjtött értékeket az interneten keresztül mindenki számára elérhetővé teszi. Különösen 

fontos lehet az, hogy az így elérhető anyagokat a pedagógusok közvetlenül beépíthetik az ok-

tatási programjukba, ezzel is segítve a tananyag jobb megértését, feldolgozását, hatékonyan 

                                                      
1 Koltai 2011. 
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össze tudják kötni a gyűjteményre és az ott felhalmozott tudásra alapozott informális és non-

formális tanulási lehetőségeket az iskolai keretek között folytatott formális tanulással.  

A XXI. századi múzeumi kultúraközvetítés következő fontos feladat, hogy a múzeumokban 

megfelelően felkészült, a gyakorlati megoldásokat, információ átadási technológiákat ismerő 

szakemberek álljanak rendelkezésre. A múzeumi funkciók bővülésével, a kultúraközvetítési 

módszerek változásával új ismeretek és új kompetenciák megszerzése szükséges. Ezekkel a 

múzeumokban dolgozó szakemberek a hagyományos felsőoktatási képzésük keretében ritkán 

találkoznak. Ennek fő oka, hogy hiányoznak azok a kurzusok vagy szakok, szakirányok, ahol 

a múzeumokban folyó ismeretterjesztés specialitásai elsajátíthatók. Fontos szerepet játszhat az 

is, hogy nem igazán határolható körül, hogy melyik tudományterület oldaláról közelítsék a 

szakemberek a képzést, mivel a kultúraközvetítésnek ez a módja több tudományterület együtt-

működésének eredménye lehet. Fontos lehet tehát, hogy a felsőoktatási intézmények az érdek-

lődő hallgatókat naprakész ismeretekkel lássák el. Megoldást jelenthet a már múzeumpedagó-

gusként vagy múzeumi művelődésszervezőként dolgozó szakemberek továbbképzése. Azt 

azért itt ki kell hangsúlyoznunk, hogy erre egyetemi szintű diplomát adó képzés keretében igen 

kis lehetőség kínálkozik, mert a törvényi változások miatt a több éve dolgozó szakemberek 

csak akkor tudnak belépni az oktatásba, ha a lényegesen szigorúbb követelményeknek is meg 

tudnak felelni. 

Az andragógia belső rendszere 

Az andragógia, mint az egységes embernevelés felnőttekkel foglalkozó területe bekerült a 

köztudatba, de a funkcionális felosztása, a részterületek meghatározása még csak most kezdő-

dik. Azt már sokan érzik, hogy ki kellene alakítani egy olyan felépítést, ami összekapcsolja az 

egyes részterületeket, de ezzel együtt a specifikumokra koncentrálva az adott terület jellemző-

inek kibontását segíti. Ten Have már 1966-ban felhívta a figyelmet arra, hogy a felnőttképzés 

csak egy részterülete az andragógiának. 

A rendszerelméleti megközelítések lényeges feladata volt a felnőttképzés funkcióinak cso-

portba rendezése. Ezen elmélet egyik képviselője Philipp Eggers, aki a kulturális értékek meg-

ismerésén alapuló tanulás lehetőségét csak részlegesen érintette2. Gáspár László tudományos 

munkájának egyik fontos eredménye, hogy bizonyította a szocializáció, a nevelés, a művelődés 

szoros kapcsolatát. A három területet együttesen az emberformálódás folyamatának tekintette 3. 

Itt találkozunk először azzal a megközelítéssel, mely szerint az andragógia szerves része a 

művelődés, a kulturális értékek megismerésén keresztül történő ismeretszerzés, ismeretbőví-

tés. 

A rendszerszemléleti megközelítés legjelesebb hazai képviselje Durkó Mátyás, akivel közö-

sen írt cikkünkben már 1999-ben jeleztük, hogy a pedagógia rendszerezéséhez hasonlóan kellene 

az andragógia és a gerontagógia belső rendszerét megalkotni, és ebben a rendszerben a perma-

nens nevelést, az élethosszig tartó tanulást, valamint a művelődésen keresztüli tanulást is meg 

kell jeleníteni. Figyelembe kell venni azonban azt, hogy a felnőttek tanulási módszerei és tanulási 

motivációi – mint arra többek között Juhász Erika is rámutatott – lényegesen eltérnek a gyerme-

                                                      
2 Eggers - Steinbacher 1977. 
3 Gáspár 1990.  
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kekétől. A felnőtteknél többek között új fogalomként jelent meg az autonóm tanulás, ami egyér-

telműen az informális tanulás részét képezi. A felnőttkori tanulás, ismeretszerzés nem képzelhető 

el önálló, saját elhatározásból végzett autonóm tanulás nélkül4. 

Mindez arra is rávilágít, hogy a pedagógia sémája csak fenntartásokkal alkalmazható az 

andragógia esetén. Azt is láthatjuk, hogy olyan új elemek is megjelennek az andragógia fel-

osztásában (pl.: a fentebb említett autonóm tanulás), ami a pedagógia esetén kevésbé értelmez-

hetők. Figyelembe kell vennünk azt is, hogy a pedagógia és az andragógia belső rendszere 

jelentősen eltér egymástól. Ennek fő oka a két területnél alkalmazott módszerekben, az elért 

és elérendő hatásokban rejlik Erre a kultúraközvetítés más területeit kutatók már régebben is 

felhívták a figyelmet5. 

Csoma Gyula a felnőttoktatás intézményi és funkciók szerinti rendszerét vizsgálva mutat 

rá arra, hogy a felnőttoktatási rendszerben fontos szerepet töltenek be a könyvtárak, a múzeu-

mok, a képtárak, illetve az informális tanulás folyamatában megjeleníthető intézmények .6 Ez-

zel a munkájával lényegében megalapozza az andragógia felnőttoktatásra és kultúraközvetí-

tésre vonatkozó elkülönítését. Ennek hátterében az is állhat, hogy már a kilencvenes évek ele-

jétől a mai andragógus képzés felnőttképzési és művelődési menedzser szakként, majd felnőtt-

képzési és művelődés szervező szakirányként működött. Ez tehát azt is jelzi, hogy a kultúra-

közvetítés szakemberei már kezdettől fogva tudják, hogy a felnőttkori tanulásnak két olyan jól 

elkülöníthető területe van, amelyek egyike kifejezetten a felnőttek képzésével foglalkozik, míg 

a másik ág a kultúraközvetítést, a rendezvények és közösségi események szervezését, az infor-

mális tanulást és ismeretszerzést állítja a középpontba. 

Az andragógia belső rendszerét vizsgálva a szakemberek négy fő szakterületet különböz-

tetnek meg: 1. Iskolarendszerű felsőoktatás: oktatásszervezés. 2.Személyzeti munka andragó-

giája (humán erőforrás fejlesztési feladatokat foglal magába). 3.Szociális munka andragógiája 

(a peremhelyzetben lévők fejlesztésével foglalkozó munkaterület. Részterülete a 

kriminálandragógia.) 4.A tanácsadás andragógiája: tanulási tanácsadás, általános és speciális 

tanácsadások szervezetei, szervezetfejlesztési tanácsadások, teleházak andragógusai.  

Elvégzett vizsgálataink alapján ezt a felosztást kívánjuk kiegészíteni egy ötödik elemme l, 

a kulturandragógiával. Kutatásunk a múzeumandragógia irányából indult, de az előzetes vizs-

gálatok alapján azonban azt tapasztaltuk, hogy az információ átadás és a közönséggel való 

kapcsolattartás szempontjából egyes intézmények között nincs jelentős különbség, miközben 

az intézmény alapvető funkciói eltérnek egymástól. 

Kulturandragógia és múzeumandragógia 

A kulturandragógia fő területe, ahol az új információk megszerzése elsősorban az informá-

lis tanulással történik, és amit az alábbiak szerint jellemezhetünk: 

− Az új ismeretek megszerzése alapvetően informális tanulással történik 

− Az ismeretek döntően a kulturális értékekhez kapcsolódnak 

− A megismerés folyamata, módszerei hasonlóak 

− A megismerés önkéntes, többnyire spontán módon zajlik 

                                                      
4 Forray – Juhász 2009.  
5 Nagy 2005.  
6 Csoma 2003.  
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A kulturális intézmények andragógiai tevékenységének fejlesztésére vonatkozó intézményi 

és kultúrpolitikai tervek, ezeken belül a civil szervezetek és közösségek fokozott bevonásával 

kapcsolatos elképzelések megvalósításához elengedhetetlen a szakemberek andragógiai isme-

reteinek és kompetenciáinak fejlesztése. Erre hívta fel a figyelmet az I. Országos Múzeumand-

ragógia Konferencián Kurta Mihály a múzeumok oldaláról, és Szabó József a felsőoktatás ol-

daláról.7 Különösen fontosnak ítélték a felnőttkori tanulás módszertani hátterének megismeré-

sét, de emellett rámutattak arra is, hogy más tudományterületeken szintén szükségesek az új 

ismeretek. 

Amennyiben a múzeumok feladatait vizsgáljuk, az ICOM Múzeumok Etikai Kódexe aján-

lását érdemes a középpontba állítani. Ebben az iránymutatásban megjelölik azt, hogy a múze-

umok amellett, hogy lehetőséget biztosítanak a természeti és kulturális örökség megbecsülé-

séhez, megértéséhez és kezeléséhez, fontos feladatuk a közművelődési szerepük fejlesztése. 

Ehhez szorosan kapcsolódik a helyi közösségekkel az interaktív kapcsolat fejlesztése. 

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 

1997. évi CXL. törvény az etikai kódexhez hasonlóan rögzíti, hogy a múzeumokban található 

kulturális javak a nemzeti és az egyetemes kulturális örökség egészének elválaszthatatlan ösz-

szetevői, aminek a nyilvánosság számára történő széleskörű és egyenlő hozzáférhetővé tétele 

a mindenkori társadalom kötelezettsége. 

Ennek kapcsán Kurta Mihály kiemeli a kultúra és a kulturális intézményrendszer, ezen be-

lül is a múzeumok társadalmi feladatait, amelyek a következők8: 

− a mindenkori életminőség emelése, a munkaerőképzés; 

− az egyén közösségképző képességének kifejlesztése; 

− gondozásfejlesztő szerep; 

− nemzeti és állampolitikai célok szolgálata. 

Napjaink múzeumainak fontos feladata a helyi társadalom építésének támogatása, a helyi 

tradíciók megőrzésének segítése többek között a kapcsolódó hagyományok és audiovizuális 

hordozók feldolgozásával, illetve a lokális identitás erősítése. Azt is láthat juk, hogy a múzeu-

mok, mint az élethosszig tartó tanulás egyik meghatározó színhelyei az élményszerű kultúra-

közvetítés tökéletes terepét jelentik a helyi lakosság mellett az élményturizmus szereplőnek is. 

Ebben a folyamatban a résztvevők a múlt és a jelen kulturális értékeinek megismerésén túl 

olyan háttér ismeretekhez juthatnak, amelyek segítik az eligazodást az egyre bővülő informá-

cióáradatban. Mindezek mellett az is megfigyelhető, hogy a múzeumokon kívül más intézmé-

nyekben, kultúraközvetítő rendszerekben is hasonló ismeretszerzési igények jelentkeznek. A 

kulturális örökségek mellett egyre több szintéren találkozunk azokkal az elvárásokkal, ahol a 

társadalom tagjai a tudomány világáról, a természet értékeiről szeretnének újabb ismereteket 

szerezni. Ezt támasztja alá az is, hogy egyre több városban találkozhatunk tudományos él-

ményparkokkal, így Debrecenben is megnyílt az Agora, ami a fiatalok és a felnőttek számára 

egyedülálló andragógiai módszerekkel, interaktív játékos megoldásokkal segíti az új ismeretek 

megszerzését, elmélyítését. 

                                                      
7 Kurta 2010.  
8 Kurta 2012. 78. 
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A kultúraközvetítés rendszere tulajdonképpen úgy is jellemezhető, mint az általános mű-

veltségnek, az egyén tudatában meglévő információknak – az egyéni érdeklődés által megha-

tározott irányban való – öntevékeny továbbépítése. 

Ebből következik, hogy sem a terjedelme, sem az iránya sem a szintje többnyire nem esik 

egybe az amúgy nehezen definiálható általános műveltségként jelölt fogalomkörrel. A kultú-

raközvetítési folyamatot tehát a kínálat mellett nagymértékben határozzák meg az egyéni ér-

deklődés és az információkhoz való hozzáférés lehetőségei. A fentiek alapján kijelenthetjük, 

hogy kultúraközvetítési folyamat tárgya elvileg bármi lehet, amelyben elsajátítható és elsajá-

tításra érdemes emberi erőfeszítés, képesség, tudás halmozódott  fel, és közvetítőként szerepel-

het minden olyan intézmény és szervezet, amely képes valamilyen módon az általa rendelke-

zésre álló információt megosztani. 

A múzeumandragógia megjelenése az oktatásban 

A felsőoktatásban az andragógusképzés indításának célja az volt, hogy a végzettek a nevelés-

tudományi, a pszichológiai, a jogi, a közgazdasági és a szociológiai tudásuk, valamint az ál-

lami, az önkormányzati, a vállalkozói, a civil és a nonprofit szervezetekről és intézményekről, 

a munkaerőpiac és a munkavállalás kapcsolatáról szerzett ismereteik alapján képesek legyenek 

településeken, intézményekben, szervezetekben, közösségekben, a kulturális tanulás különböző 

színterein tervező, szervező, értékelő, irányító, animátori és tanácsadói munkakörök ellátására, 

a humánerőforrás-gazdálkodással kapcsolatos feladatok elvégzésére, és segítséget tudjanak nyúj-

tani a szakmai és az önálló életvezetési feltételek megteremtésében is9. 

Ennek a komplex feladatellátásnak megfelelően indultak el az egyes specializációk, ami 

azt is eredményezte, hogy az andragógia szak és specializációi iránt jelentőssé vált az érdek-

lődés. A belépési kritériumok változtatása sem tudta a képzést ellehetetleníteni, bár tény, hogy 

a magas pontszám és az állami finanszírozású helyek hiánya miatt a hallgatói létszám olyan 

mértékben csökkent, hogy már csak néhány helyen tudott megmaradni ez a szak. Az andragó-

gián belül a lokális, az európai és a globális kultúra új kihívása a kultúrandragógia, és ezen 

belül a múzeumandragógia (múzeumi felnőttoktatás, felnőttképzés, nevelés), amely a kulturá-

lis, vallási, civilizációs, etnokulturális helyzetek múzeumi összefüggéseit, megismerésének le-

hetőségeit vizsgálja. A képzés eredményeként a muzeális jellegű intézményekben andragógiai 

végzettséggel rendelkező szakemberek is megjelentek. Őket tekintjük az első gyakorló 

múzeumandragógusoknak. A múzeumandragógia így a XXI. század első évtizedében egyfajta 

alternatív muzeológiaként jelent meg hazánkban. A gyakorló szakemberek munkája arra mu-

tatott rá, hogy aki a felnőttkori kultúraközvetítésben részt kíván venni, annak andragógiai kom-

petenciával kell rendelkeznie, és ez fokozottan érvényes a múzeumi kultúraközvetítés terüle-

tén. 

Az andragógia szak elődjei mindig törekedtek arra, hogy megtalálják a képzés és a gyakor-

lati hasznosíthatóság közötti kapcsolatot. Az oktatók próbáltak olyan ismeretanyagot összeál-

lítani és átadni, ami biztosította, hogy a végzősök a lehető leghamarabb a számukra megfelelő 

álláshoz jussanak. Ennek a folyamatnak volt egyik fontos eleme, hogy az I. Múzeumandragó-

gia Konferencia tapasztalatai alapján megvizsgáltuk, milyen kapcsolat lehet az andragógia és 

a múzeumi kultúraközvetítés között. 2011-ben kísérleti jelleggel beépítettük a múzeumandra-

gógia gyakorlati megoldásainak kutatását a mesterszakosok tantervébe. Már az előzetes ered-

mények is bíztatóak voltak. Egyértelművé vált, hogy a múzeumok a környezeti változásokra 

                                                      
9 Kocsis – Koltai 2006.  
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reagálva egyre többször fordulnak a felnőtt közönség egyes csoportjai felé, így szükségük van 

a megfelelő szakmai háttérre. Másrészt a hallgatók egy része kifejezetten érdeklődött az intéz-

ményi kultúraközvetítés iránt, és többen ezen a területen helyezkedtek el. Azt is láttuk azon-

ban, hogy az intézményi kultúraközvetítés speciális területeinek megismerésével, a tanultak 

gyakorlati alkalmazásával csak azok a hallgatók célozhatók meg, akik már megfelelő szakmai 

tapasztalatokkal rendelkeznek, több gyakorlaton is részt vettek. Ezen előzetes ismérvek alap-

ján döntöttünk úgy, hogy a képzési rendszerbe a gyakorlat oldaláról kapcsoljuk be a kultúra-

közvetítésnek ezt a formáját. Mindezt tesszük úgy, hogy az első néhány órán tisztázzuk, fel-

idézzük az elméleti hátteret. Ezt követően mindenki választ egy múzeumot, és ott végzi el azt 

a kutatói munkát, ami megmutatja az intézményi kultúraközvetítés módszereit, különös tekin-

tettel a felnőttek elérésére. A kutatás elméleti kereteinek tisztázásakor meghatároztuk azokat a 

fontosabb kérdésköröket, amelyeket mindenképpen tisztázni kell. Mindezek mellett azt is pon-

tosítottuk, hogy milyen háttér információkat szükséges átnézni, és ezeket milyen szempontok, 

szerint kell rendezni. 

A kutatás elsősorban arra irányult, hogy megtaláljuk a múzeumokban és a kultúraközvetítő 

intézményekben a kifejezetten andragógiai vagy az andragógia tevékenységeként értelmezhető 

gyakorlati elemeket. Ezzel többek között azt is szerettük volna elérni, hogy a gyakorlati szak-

emberek körében is meghonosodjon az egyes részterületek andragógiakénti értelmezése. Elő-

zetes információink szerint ugyanis sok helyen folyik kultúrandragógiai vagy múzeumandra-

gógiai tevékenység, de azt felnőttkori múzeumpedagógiaként, múzeumi mediációként vagy 

felnőtteknek szóló pedagógiai programként határozzák meg. Célunk volt továbbá, hogy a mód-

szertani elemek vizsgálatával a kultúraközvetítés és informális tanulás egyes közeli területei-

nek találjunk közös definíciót, bizonyítsuk az andragógia szerkezetének általunk felvázolt le-

képezését, az egyes andragógiai elemek rendszerezését. 

Empirikus vizsgálatok 

Az empirikus vizsgálataink arra irányultak, hogy megvizsgáljuk a múzeumokat, illetve a tu-

dásmegosztással foglalkozó más intézményeket abból a célból, hogy milyen módszereket al-

kalmaznak a felnőttek ismeretigényének kielégítésében, milyen szakmai háttérrel rendelkez-

nek a szakemberek, mennyire ismerik az andragógia megoldásait.  

A kutatásunk elsősorban Kelet-Magyarország múzeumaira, illetve a tevékenység alapján 

hasonló kultúraközvetítő szerepet betöltő szervezetekre irányult. Első lépésként áttekintettük 

a nyilvánosan megszerezhető információkat, elsősorban az interneten fellelhető anyagokat 

néztük át. Megvizsgáltuk az intézmény honlapját, az ott közölt információk tartalmát és fris-

sességét, frissítési ciklusát, illetve a lap által nyújtott egyéb szolgáltatásokat. Azt is megnéztük, 

hogy milyen rendszeres vagy időszakos kiadványai vannak az adott intézménynek, ezek meny-

nyire célpiac orientáltak, milyen konkrét csoportot céloznak. Ezt követően kerestük meg az 

adott intézmény vezetőjét és azokat a szakembereket, akik a közönségkapcsolatokkal, az in-

formáció átadás kontakt és online formáival foglalkoznak. 

Az interjúk során már konkrétan az andragógiai tevékenységre kérdeztünk rá, illetve ha így 

nem fogalmazták meg a munkatársak, akkor segítettünk annak felismerésében, hogy az általuk 

végzett tevékenység végeredményben andragógiai munka. Legtöbben ezt saját maguk is felis-

merték, mert az interjúk során elmondták, hogy mennyire más a felnőttekkel történő foglalko-

zás, mint az iskolásokkal. 
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A múzeumi közvetítésben alkalmazott hagyományos felnőttoktatási módszerek (kiállítás, 

tárlatvezetés galéria-beszélgetés vita, előadás stb.) mellett az elmúlt években az internetre, a 

mobil infokommunikációs eszközökre alapozott módszerek fejlődtek a legnagyobb mértékben. 

Vizsgálataink rámutattak arra, hogy a múzeumi közművelődéssel foglalkozó szakemberek 

többnyire tudatában vannak annak, hogy a jelenlegi ismereteik nem elegendőek, így részükről 

is határozott igény mutatkozik az andragógia elméletének és a hatékonyan alkalmazható fel-

nőttoktatási módszereknek megismerésére és alkalmazására.  Az alábbiakban kutatásunk né-

hány részletét mutatjuk be. A teljes kutatási anyag önálló kötetben jelenik meg hamarosan.  

A kutatásunk egyik célpontja volt a Déri Múzeum Debrecenben.10 Egyedülálló látványos-

sága a Munkácsy trilógia. A múzeum épületének felújítása és akadálymentesítése megtörtént, 

a lakosságot megújult honlapon tájékoztatja a programokról, és akár virtuális sétát is tehetünk. 

Az interjúk alapján elmondhatjuk, hogy szakképzett múzeumpedagógusok várják az iskolai 

csoportokat. Az általános és középiskolákkal aktív kapcsolatot építettek ki, több tematikus és 

interaktív, a tantervvel összehangolható programot alakítottak ki. A múzeumpedagógusok az 

általuk készített anyagokat hozzáférhetővé tették, így a pedagógusok könnyen megtalálhatják 

azokat a kapcsolatokat, amelyek miatt érdemes egy-egy órát a múzeumban megtartani. A fel-

nőttek számára nincsenek kiemelt szervezés eseményeik, az itt dolgozók nem is ismerték az 

andragógia fogalmát. A felnőtt látogatók számára a klasszikusnak számító tárlatvezetést tudják 

biztosítani igény szerint több nyelven is, és rendelkeznek audioguide rendszerrel. Múzeum-

andragógiai megoldásokat nem terveznek és jelenleg sem a turisztikai cégekkel, sem a szá llo-

dákkal nem építettek ki kapcsolatot. 

Vizsgálataink másik debreceni állomása a MODEM múzeum volt, ami az összevonások 

miatt ma már a Déri Múzeum irányítása alá került. Az elmúlt években kiemelkedő kezdemé-

nyezése volt az intézménynek a vasárnaponként rendezett múzeumpedagógia foglalkozás, amit 

múzeumpedagógusok és képzőművészek együtt tartottak. A csoportlétszám szinte minden hé-

ten az internetes jelentkezéssel betelt. A gyerekek egyedülálló élményekkel gazdagodtak, saját 

alkotásokat vihettek haza, amit megmutatva otthon a családdal is megbeszélhették az új isme-

reteket. A folyamatosan változó, a modern mesterek műveit felvonultató múzeum kiállításai 

látogatottak voltak, többen keresték fel Debrecent csak azért, hogy a művészekkel, illetve az 

alkotásaikkal találkozzanak. Kiemelt szerep jutott a neves szakemberek és prominens szemé-

lyek irányításával indult tárlatvezetéseknek. Ezek az események mindig telt házzal zajlottak. 

Bár nem nevezték múzeumandragógiai tevékenységnek, inkább egyedi kulturális eseményként 

jelenítették meg, ennek ellenére ez a rendezvény a felnőtteknek szóló kultúrandragógia meg-

jelenése. Nyugodtan állíthatjuk, hogy itt többről van szó, mint múzeumandragógiáról, mivel 

költők, rendezők, film és színművészek tartották a tárlatvezetést, amelynek során a kultúra 

igen széles spektrumát vonultatták fel, nem kevés esetben zenei programokkal színesítve.  

Debrecen másik nagy sikerű intézménye a természettudományi élménycentrum, az Agóra. 

Mint azt neve is mutatja, a célja a látogatók számára olyan élmények nyújtása, ami segíti a 

természettudományos jelenségek megértését, a tanulmányok gyakorlati hasznosítását mind a 

diákok, mind a felnőttek számára. Tevékenységüket alapvetően pedagógiai elvek szerint vég-

zik, az iskolai oktatáshoz készítenek interaktív bemutatókat, audiovizuális anyagokat. Szerve-

zett keretek között látják vendégül a megye általános- és középiskolai tanulóit, illetve az egye-

temi hallgatókat. Mindezek mellett szívesen látják a családokat és a felnőtteket is. Kifejezetten 

                                                      
10 Mermeze 2015.  
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andragógiai programokat nem indítanak, ehhez szakembereket sem alkalmaznak. Ezzel együtt 

viszont úgy gondolják, hogy a városban a lakosság minden rétege számára kívánnak új és ér-

dekes látványosságokat bemutatni. Mivel az intézmény 2015-ben kezdte meg működését, így 

az elsődleges pedagógiai programok után csak a későbbi években készítik el a felnőttek szá-

mára is érdekes és értékes egyedi bemutató anyagokat. A felvázolt célok alapján már most 

látható, hogy akár idegenforgalmi látványosságként is kezelhető, egyedülálló természettudo-

mányos ismeretátadó hely lesz Debrecenben. 

Kutatásunk kiterjedt a kisebb muzeális intézményekre is. Ezek közé tartozik a Debreceni 

Református Kollégium múzeuma11. A Debreceni Református Kollégium az ország egyik leg-

jelentősebb oktatási intézménye, mely 1538-as alapítása óta folyamatosan nyújt oktatást az 

elemi iskolától az akadémiai szintig. A Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság a Kollégi-

umot a Református Nagytemplommal együtt 2013-ban nemzeti emlékhellyé nyilvánította. A 

Kollégium könyvtárában gyűjtötték a tudomány legértékesebb alkotásait, és a kollégium fel-

adatai közé tartozott a vidéki és falusi iskolák tanszerekkel, térképekkel, könyvekkel való el-

látása. Az egységes Kollégiumi múzeum tervét 1877-ben vetette fel Révész Bálint, ez azonban 

csak majdnem egy évszázaddal később valósult meg. A debreceni alkotmányozó zsinat 400 

éves jubileuma alkalmával rendezett ünnepségek keretében  1967-ben nyílt meg Kollégiumi és 

Egyházművészeti Múzeum néven az első kiállítása. A következő esztendőben már állandó ki-

állítást nyitott a Múzeum az épület déli szárnyának földszintjén. A Nagykönyvtár gyűjtemé-

nyeinek jó része ekkor került át a Múzeum tulajdonába. 

A múzeumban állandó jelleggel több, felnőtteknek is szóló múzeumpedagógiai foglalkozás 

is elérhető csoportok részére, ezek jellemzően városi séták, amelyek során bemutatják Debre-

cen nevezetességeit. 

− Ady Endre nyomában 

o a séta során felelevenítik a költő debreceni éveit, a program 90 perces és 12 év 

feletti korosztály számára ajánlott. 

− Petőfi-séta 

o a belvárosi séta során versek és levélrészletek segítségével idézik fel Petőfi 

Sándor alakját. A program 60 perces és 12 év feletti korosztály számára aján-

lott. 

− Bolond Istók utazása 

o a színháztörténeti sétán a debreceni színjátszás történetét mutatják be, versek-

kel és történetekkel illusztrálva a történéseket. A program 90 perces és 14 éve 

feletti korosztály számára ajánlott. 

A foglalkozások leírása a múzeum honlapján megtalálható, és a honlapon keresztül a pe-

dagógusok be is tudják jelenteni csoportjukat. 

Kifejezetten múzeumandragógiai foglalkozások nincsenek a múzeumban, azonban sok, in-

kább a kulturandragógia körébe tartozó programot rendeznek. Ilyenek például a kollégiumban 

megtartott könyvbemutatók, különböző komolyzenei és világzenei koncertek is. Az olyan or-

                                                      
11 Barta 2015.  
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szágok programok keretében is, mint a Múzeumok Éjszakája és Templomok Éjszakája (mely-

ben a múzeum minden évben részt vesz) biztosítanak a felnőtt korosztály számára is érdekes 

programokat. Ezen kívül a múzeum az egyházi ünnepekhez kapcsolódóan (húsvét, pünkösd, 

advent) családi délelőttöket rendez, amelyek keretében a gyerekek különböző, az ünnepkörhöz 

kapcsolódó múzeumpedagógiai foglalkozáson vehetnek részt, miközben a felnőtt korosztály a 

múzeum kiállításait tekintheti meg idegenvezetés kíséretében. A múzeum minden hónapban 

megnevezi a „Hónap műtárgy”-át, melyről a múzeum honlapján részletes ismertető olvasható, 

valamint a tárlatvezetések megemlékeznek róla. Május hónapban a „cégénydányádi úrasztali 

terítő” áprilisban pedig „Arany János karosszéke” volt a hónap műtárgya. Különböző emlék-

napokhoz és világnapokhoz kapcsolódóan is szervez a múzeum ad-hoc programokat, ilyen volt 

legutóbb a költészet napja alkalmából megrendezett „Irodalmi karikázó”, melynek során egy 

muzeológus vezetésével, biciklivel járhatták végig a város irodalmi emlékhelyeit az érdeklő-

dők. 

A Széchényi Ferenc Tájmúzeum Ebesen 2004. augusztus 27-én nyitotta meg kapuit a láto-

gatók előtt.12 A múzeum alapítója és jelenlegi fenntartója Ebes Község Önkormányzata és az 

Ebesi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. A múzeum történeti, régészeti és néprajzi gyűjtő-

körrel rendelkezik. A Hajdúszoboszlói kistérség négy települése (Ebes, Hajdúszoboszló, Haj-

dúszovát, Nagyhegyes) adja a múzeum gyűjtőterületét. A múzeum célja és feladata: gyűjteni, 

megőrizni és közzétenni Ebes és a kistérség tárgyi és szellemi örökségét. 

A múzeum alapját három gyűjtemény alkotja: 

− A néprajzi gyűjtemény alapját Virág István – egykori ebesi, ma debreceni lakos – aján-

dékozta a múzeumnak. 

− A történeti gyűjtemény alapját Haja István hagyatéka és az Ebesi Krónika anyaga al-

kotja. 

− A régészeti gyűjtemény jelenleg csupán szórvány leletanyagot tartalmaz, melyet helyi 

lakosok, illetve az iskola ajándékozott a múzeumnak. 

− Uzonyi Pál (1923-1986) ebesi lakos, földrajz – rajz szakos tanár, tanyasi iskolaigazgató 

képzőművészeti hagyatéka is a múzeumban található. 

A múzeum fő kiállítása az „Ítélet nélkül – családok munkatáborokban” címet viseli. Az 50-

es évek elején a Hortobágyon 12 zárt kényszermunkatábort hoztak létre, ezek közül egy volt 

az ebesi. Elsősorban Magyarország déli és nyugati határához közel eső településekről telepí-

tettek ki több ezer embert családostul. Ezeknek a szabadságuktól, emberi méltóságuktól meg-

fosztott embereknek emlékére és tiszteletére nyílt Ebesen 2004. október 8-án az 50-es évekbeli 

elhurcolások emlékére létrehozott állandó kiállítás. 

Működik továbbá egy retro kiállítás, ami a régmúlt és a közelmúlt tárgyi emlékeit mutatja 

be. A múzeum a felnőtteket valamint az általános és középiskolás fiatalokat célozza meg. 

Egyik programjuk a szerepjáték köntösébe bújtatott forráselemzés az „Ítélet nélkül” – Csalá-

dok munkatáborokban című állandó kiállításhoz. Adott egy képzeletbeli család, az ő elhurco-

lásuk története rajzolódik ki a játék során. A kiállítás országosan egyedülálló, a kiállítótérben 

időről-időre rendhagyó történelemóra keretében a helyi általános iskola tanulóival is megis-

mertetik a korszak történéseit. 

                                                      
12 Jász 2015.  
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Összegzés 

Vizsgálataink azt mutatják, hogy az elmúlt években a társadalom jelentős változásokon esett 

át. Ennek egyik érintettje a múzeum is, és természetesen a látogatói közönség. Jelentősen vál-

tozott a finanszírozás, és a társadalmi elvárások is több szinten jelentkeztek. Egyrészről a mú-

zeumok a közjavak, társadalmi javak részének tekinthetőek, ezért mindenki számára biztosí-

tani kell az összegyűjtött és kiállított anyagokhoz a hozzáférést. Ez azonban nem jelenthet 

automatikusan ingyenes hozzáférést, mivel a díjmentesség és az értékítélet összekapcsolódik, 

ami így elfedi a múzeumokban felhalmozott tudás és ismeret valódi értékét. Többek között 

ennek a szemléletnek is köszönhető a kulturális intézményeknek az alulfinanszírozottsága. 

A múzeum és már kultúraközvetítő intézmények társadalmi haszna a társadalom, a szűkebb 

környezet, közösség szolgálata olyan módszerekkel, amelyek speciális és egyedi ismeretekre, 

azok hasznosítására építenek, sok esetben támogatják az életminőség javításához szükséges új 

információk megszerzését. Az andragógia egyik fő feladataként érdemes megjelölni azt, hogy 

a kulturális intézmények, így a múzeum fenntartása a társadalom és az azt alkotó polgárok 

számára egyaránt hosszú távú és magas szintű (pénzzel, közvetlen napi bevétellel nem igazán 

mérhető) befektetés. 
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