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Idős múzeumlátogatók és virtuális objektumok  

Egy viszony alakváltozatai 

Absztrakt: A múzeumok világában nagyon sokáig érvényesült a mindent a szemnek, semmit a kéznek 
alapelv szerinti elrendezés. A kiállított tárgy csupán egy rövid magyarázat társaságában, puszta jelen-
létével próbált hatni. Emellett a látogatók is szentélyszerűen kezelték a kiállítótereket, csöndesen, tisz-
telettel olvasgatva haladtak teremről teremre.  Ezt a klasszikus formát egyre inkább kezdi kiszorítani egy 
újfajta mentalitás, amely vizuális-és hanghatásokkal, digitális információhordozókkal, vetítésekkel, ani-
mációkkal kíván minél több információt átadni, szórakoztatni, és a fiatalabb generációkat is megra-
gadni. Azonban hogy fogadják mindezt az idősebb látogatók? Mennyire tudják használni és kihasználni 
ezeket az eszközöket, illetve az általuk nyújtotta lehetőségeket? Ezek, illetve a hasonló felmerülő kér-
dések mind az intézmények, mind a látogatók számára nagyon fontos irányvonalakra mutathatnak rá. 
A kiállítóterek virtualizálódása napjaink egyik legaktuálisabb kérdése a múzeumi berkekben. Tanulmá-
nyunkban idős múzeumlátogatók személyes véleményét, attitűdjét, tipikus percepcióit igyekszünk fel-
tárni, rendszerezni, bemutatni. Kulcsszavak: kultúraközvetítés, multimédiás eszközök, lifelong learning, 
időskori tanulás, múzeumi terek virtualizálódása . 

 

Az időskori tanulás 

A demográfusok megállapították, hogy a gyermekek, ifjak, felnőttek és az időskorúak generá-

ciói között a 20. századi és az azt megelőző korokhoz képest igen jelentős arányeltolódások 

mentek végbe. Megnőtt a várható élettartam, aminek következtében növekedett az idősek 

száma.1 A korosabb generációk tömegessé válása következtében egyrészt megnövekszik ennek 

a célcsoportnak, mint „megrendelőnek” a szerepe – vagyis az idősoktatás a jelenleginél megha-

tározóbb, önálló szerepet kap a felnőttoktatáson belül –, másrészt az idősebb generációk 

munkaerőpiaci helyzete is átalakul, ami szintén oktatási, képzési feladatokat von maga után.2 

Az Európai Unióban a különböző életkorral, illetve foglalkoztatásukkal kapcsolatos kérdések 

kiemelt és hangsúlyos helyzetben vannak. Az időskorúak növekvő jelenléte ezekben elsősorban 

gazdasági problémaként jelenik meg: növekszik az inaktívak, eltartottak száma, a másik oldalon 

pedig stagnál vagy csökken a foglalkoztatottak, illetve az aktívak részaránya. Ma ezek a problé-

mák hagyományos társadalom- és nyugdíjbiztosítási eszközökkel megoldhatatlanok, a kialakuló 

aránytalanságokon változtatni kell. A rövid- és középtávon ajánlott megoldások egyike a foglal-

koztatottság növelése a 70%-os részarány eléréséig, ehhez a szabályozás átformálása és a nyug-

díjkorhatár megemelése tűnik legegyszerűbbnek és gyorsabban megoldhatónak. Ezzel együtt 

azonban szükség van arra is, hogy a nyugdíjba készülő munkavállalókat különféle eszközökkel, 

főleg képzésekkel támogassák a munka világában való maradásra.3 

                                                      
1 http://www.idostanulas.eoldal.hu/cikkek/tanulmanyok/petho-laszlo--a-komforterzet-megtartasa---tanulmany-az-

idoskoruak-tanulasarol.html (2015.04.30.) 
2 http://www.ofi.hu/tudastar/bajusz-klara-idoskori (2015.04.30.) 
3 http://www.idostanulas.eoldal.hu/cikkek/tanulmanyok/petho-laszlo--a-komforterzet-megtartasa---tanulmany-az-

idoskoruak-tanulasarol.html (2015.04.30.) 

http://www.idostanulas.eoldal.hu/cikkek/tanulmanyok/petho-laszlo--a-komforterzet-megtartasa---tanulmany-az-idoskoruak-tanulasarol.html
http://www.idostanulas.eoldal.hu/cikkek/tanulmanyok/petho-laszlo--a-komforterzet-megtartasa---tanulmany-az-idoskoruak-tanulasarol.html
http://www.ofi.hu/tudastar/bajusz-klara-idoskori
http://www.idostanulas.eoldal.hu/cikkek/tanulmanyok/petho-laszlo--a-komforterzet-megtartasa---tanulmany-az-idoskoruak-tanulasarol.html
http://www.idostanulas.eoldal.hu/cikkek/tanulmanyok/petho-laszlo--a-komforterzet-megtartasa---tanulmany-az-idoskoruak-tanulasarol.html
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Magyarországon az időskorúak képzésének már vannak bizonyos előzményei a 70-80-as 

években, mikor a felnőttoktatás felzárkóztató-kompenzáló jellegű tevékenységeinek hagyomá-

nyát követve igyekeztek lehetőséget teremteni az időskorúaknak a tanulásra. A dolgozók isko-

láiban általános iskolai, majd középiskolai végzettség megszerzésére biztosítottak kereteket, 

később pedig a felsőfokú végzettség megszerzésére is lehetőséget nyújtottak. A felnőttképzés 

azonban a rendszerváltozás után alakult át jelentősen a szakképzés és a felnőttképzés közötti 

szorosabb kapcsolatrendszerrel, majd később az európai trendeket követve új projektek beépü-

lésével. Fordulópontot jelentett a számítástechnika térhódítása is, a Budapesti Művelődési 

Központ „Kattints rá nagyi!” projektje, például befogadásának megkönnyítése érdekében, 

eredményesen valósult meg. A technikai eszközök gyors ütemű fejlődése, az informatika és az 

internet elterjedése egyre több idős emberben ébreszti fel az igényt arra, hogy megismerje és 

kezelni tudja ezeket az új eszközöket. Egyre többen szeretnének mobiltelefont és digitális fény-

képezőgépet használni, e-mailt fogadni, otthonról internetezni.4 

Annak ellenére, hogy a nyugdíjkorhatár emelkedésével az idősoktatás a munka világához 

szorosan kapcsolódó képzési kínálatot is kialakíthat, az idősek alapvetően nem a formális (is-

kolarendszeren belüli) oktatási színtereken teljesednek ki, hanem a nem formális  (szervezett 

keretek között zajló képzés) és az informális (spontán vagy tervezett keretek közötti) tanulást 

preferálják, szívesen választva a rövidebb, időben is kötetlenebb tanfolyamokat önképzésre. A 

magyarországi képet azonban árnyalja, hogy az alacsony aktivitási ráta következtében sokan 

akár évtizedekkel a nyugdíjkorhatár előtt kilépnek a munkaerőpiacról, hogy sok idős küzd 

anyagi gondokkal, ami miatt az „önmegvalósítás” háttérbe szorul, illetve hogy a nagyváros-

okon kívül kevés idősoktatási program érhető el.5 

2010-ben, a győri Széchényi István Egyetemen elindult a nyugdíjasok szabadegyeteme. A 

hatalmas érdeklődés miatt a kezdeti 500 férőhelyet 800-ra emelték. Népszerűségét az is mu-

tatja, hogy már néhány óra alatt több százan regisztráltak6. A sikeren fellelkesülve egy évvel 

később Sopronban is elindult a nyugdíjas egyetem 450 hallgatóval. A Benedek Elek Pedagógiai 

Kar oktatója, dr. Jávorszky Edit pszichológus szerint az öregedés leghatékonyabb ellenszere a 

fizikai és szellemi aktivitás, és a saját örömünkre végzett tevékenység.7 

Az előadások változatosak, a népi gyógynövényismerettől, a torinói lepel történetén és a 

nyugdíjjal kapcsolatos adózási kérdéseken át a digitális tévéátállásig és az internetes kapcso-

lattartásig. A témákat a szervezők választják ki az ajánlottakból, de döntéseiket elősegíti a 

Pannon Nyugdíjas Szövetség előzetesen végzett egy felmérése arról, hogy mely témákról ta-

nulnának legszívesebben a leendő hallgatók.8 Az egyetem ennek finanszírozását teljesen ma-

gára vállalta. Dr. Wersényi György, az egyetem rektora – mint ötletgazda – jó befektetésnek 

tartja, mert így a nyugdíjasok megoszthatják pozitív tapasztalataikat kortársaikkal, unokáikkal, 

valamint ez egy jó alkalom arra, hogy minőségi eseményen vegyenek részt, barátokat szerez-

zenek, és hogy szellemileg is aktívak és frissek maradjanak.9 

                                                      
4 http://www.ofi.hu/tudastar/bajusz-klara-idoskori (2015.04.30.) 
5 http://www.ofi.hu/tudastar/bajusz-klara-idoskori (2015.04.30.) 
6 http://jokortv.hu/hirek/tuljelentkezes_a_nyugdijas_egyetemen (2015.04.01.) 
7 http://jokortv.hu/hirek/hatalmas_erdeklodessel_indult_a_soproni_nyugdijas_egyetem (2015.04.01.) 
8 http://jokortv.hu/hirek/tuljelentkezes_a_nyugdijas_egyetemen (2015.04.01.) 
9 http://jokortv.hu/hirek/tuljelentkezes_a_nyugdijas_egyetemen (2015.04.01.) 

http://www.ofi.hu/tudastar/bajusz-klara-idoskori
http://www.ofi.hu/tudastar/bajusz-klara-idoskori
http://jokortv.hu/hirek/tuljelentkezes_a_nyugdijas_egyetemen
http://jokortv.hu/hirek/hatalmas_erdeklodessel_indult_a_soproni_nyugdijas_egyetem
http://jokortv.hu/hirek/tuljelentkezes_a_nyugdijas_egyetemen
http://jokortv.hu/hirek/tuljelentkezes_a_nyugdijas_egyetemen
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A múzeumi tanulás 

Napjaink múzeuma sokféle funkciót tölt be: gyűjt, raktároz, kutat és kiállít, emellett ismeret-

terjesztő könyvtár, kutatóhely és dokumentációs központ, egyben közösségi tér is.10 A múzeum 

tehát az elitkultúra fontos bázisa, ugyanakkor nyitott a közművelődés felé is. Fel kell azonban 

ismernünk, hogy minél idősebb a tanulni kívánó látogató, annál kevesebb számára az interaktív 

múzeumi lehetőség. 

A múzeumoknak nagy szerepe van a formális keretekből kinőtt felnőttek tudásának növe-

lésében, mert azon helyszínek és információforrások közé tartoznak, amelyek hiteles, vagy 

legalábbis a társadalom nagy része által hitelesnek elfogadott ismereteket közvetítenek. 11 Ma-

gyarországon évente több millió látogató keresi fel az ország muzeális intézményeit. A láto-

gatók közt sok a különböző korcsoportú gyermek, akiket a pedagógusaik azért visznek el, hogy 

különleges élmények közepette tanuljanak. Nem kevés azonban azoknak a felnőtteknek a 

száma sem, akik szintén tanulási szándékkal érkeznek. 

A múzeumi tanulást Barry Lord az alábbiak szerint határozza meg: „olyan informális, ön-

kéntes környezetben szerzett transzformatív, affektív tapasztalat, melyben új attitűdöket, ér-

deklődéseket, értékeléseket, meggyőződéseket vagy értékeket fejlesztünk ki”.12 A múzeum-

andragógia tudománya – mely a kulturális örökség védelmével megbízott intézmények és szer-

vezetek oktatási tevékenységének azon lehetőségeit keresi, mely kielégíti a felnőttek élethosz-

szig tartó tanulási, önképzési és fejlesztési igényeit – viszonylag fiatal hazánkban. Míg a mú-

zeumpedagógia országszerte bevett gyakorlata évek óta hódít, a lifelong learningben kiemelt 

és sajátos feladatot ellátó múzeumandragógia a perifériára szorul. „A múzeumandragógia az 

emberiség örökségét, a kulturális örökséget működő rendszerként értelmezi, tehát nemcsak an-

nak védelmét, hanem fenntarthatóságát és hasznosítását is szem előtt tartja”.13 A múzeumand-

ragógia ugyanakkor folyamatosan és konzekvensen hangsúlyozza a múzeumpedagógia, a mú-

zeumandragógia és a múzeumgerontagógia összefüggését és elválaszthatatlan kölcsönhatá-

sát.14 

Az elmúlt időszakban több, a múzeumi látogatók tanulási folyamataival, módszereivel és 

lehetőségeivel foglalkozó elmélet és modell született meg, erős pszichológiai, pedagógiai és 

szociológiai alapokra támaszkodva. Közöttük még nem született konszenzus, mivel gyakori 

problémát jelent az, hogy a túlzottan sok, különböző terület felölelésére való kísérletek ered-

ményeképpen teoretikussá vagy alkalmazhatatlanná válnak a gyakorlatban. Ugyanakkor a 

konstruktív pedagógia elmélete egyre inkább meghatározza a múzeumpedagógia innovációját, 

különösen a felnőttek oktatását szolgáló múzeumi programokban. Az elméletből elsősorban a 

tanulók aktivitására való támaszkodás, a kreativitás kiemelt szerepe, az interdiszciplináris jel-

leg, a több szálon futó interakciók megvalósítása, a résztvevők már meglévő tudásának előhí-

vása, valamint a szociális készségek fejlesztése határozható meg, mint napjaink múzeumpeda-

gógiai módszertani innovációjának legfontosabb irányvonala.15 

A hagyományos múzeumpedagógiai módszerek mellett – a múzeumi kultúraközvetítés új 

irányvonalait az amerikai és nyugat-európai megamúzeumok egyértelműen vetítették elénk: az 

                                                      
10 Kárpáti-Vásárhelyi 2011. 10 
11 Vásárhelyi 2009, 81 
12 Koltai 2011b, 101. 
13 Kurta 2012, 40 
14 Kurta 2010, 37 
15 Koltai 2011a, 65 



Idős múzeumlátogatók és virtuális objektumok 

161 

internetre, illetve mobil infokommunikációs eszközökre (például PDA-ra) alapozott módsze-

rek fejlődtek a legnagyobb mértékben az elmúlt években.16 Éppen ezért az internetalapú mú-

zeumi kultúraközvetítés térhódítása, illetve a különböző infokommunikációs, multimédiás esz-

közök múzeumi közvetítésbe való integrálása, határozható meg az elmúlt évek innovációja-

ként. Ugyanakkor a multimédiás eszközöket, mint információközvetítő, oktató és különleges 

élményt biztosító eszközöket a kiállításokba való betervezésükkor a fenntarthatóságukat is fi-

gyelembe kell venni, hiszen a gyors elavuláson túl jó néhány eszköz élettartama csupán néhány 

év. 

Időskorúak a múzeumban 

A kultúraközvetítésnek alapvetően reflexívnek kellene lennie a múzeumok részéről, ám a nap-

jainkra megváltozott társadalmi és kulturális viszonyokat nem teljes mértékben tudják követni. 

Jóllehet a múzeumok a kulturális örökség átadóhelyei, a technológiai rendszereik  – melyek 

által a kulturális kommunikáció létrejön – átalakultak, a kódjaik megváltoztak.17 Castells-hez 

hasonlóan mi is aggódunk a kommunikáció biztosításának lehetőségén. Ezért határoztuk el, 

hogy 60 év feletti, idős látogatóktól, valamint muzeológus és múzeumpedagógus szakembe-

rektől tájékozódunk a hazai körképről. Vajon ideje lenne-e, hogy a múzeumok újragondolják 

a falaik közötti oktatás szerepét és funkcióit, hogy aztán új szemlélettel forduljanak ismét a 

széles közönség felé? 

A hagyományos kiállítások esetében mindig a látogató dönt az őt érdeklő tárgyak alapo-

sabb megismeréséről, és megszemlélésük időtartamáról, illetve az eredeti művek későbbi meg-

tekintésének igényéről. A jól megszerkesztett weboldalak segítenek felidézni a valódi kiállítás 

élményét, és emlékeztetnek a látottakra. A virtuális múzeum azonban akkor tölti be a szerepét, 

ha kedvet csinál a valóság alaposabb megismeréséhez.18 

Ezen az úton tárjuk fel felmérésünk eredményeit, melyeket egy nem reprezentatív kutatás-

sal végeztünk. Ennek keretében 50 főt kérdeztünk meg, akik 60 év feletti férfiak és nők voltak. 

Kvalitatív kutatásunk interjúit vezérlő főbb kérdéseink az alábbiak voltak : Milyen gyakran 

mennek múzeumba? Milyen típusú múzeumokat látogatnak? Szoktak-e modern technológiai 

megoldásokkal találkozni? Ha igen, mikkel? Boldogulnak-e ezekkel? Szükségesnek tartják-e 

ezeket? Tudnak-e nagyobb élményt, vagy több ismeretet nyújtani? Megkérdeztük, hogy van-e 

észrevételük a témával kapcsolatban, illetve, hogy, ha egy kiállítás/tár lat/múzeum úgy reklá-

mozza magát, hogy modern audio guide-dal, páravetítéssel, interaktív tárlatvezetéssel stb. lá-

togatható, ez számukra vonzó, semleges, vagy ijesztő. 

A pozitív és negatív vélekedések nemek szerint vegyesen jelentek meg. Iskolázottságot, 

életükben eddig végzett munka tevékenységet, illetve lakhelyet nem kérdeztünk az idősektől, 

és a múzeumok helyére sem volt kikötésünk, szívesen fogadtunk akár hazai, akár külföldi  pél-

dát, észrevételt. A válaszok meglehetősen széles palettán mozogtak, emiatt nehézkes volt őket 

összegezni, és egyértelmű következtetést levonni. Jelen tanulmányban így főként csak a témá-

hoz való hozzáállásukat ismertetjük. Legtöbben az inkább semlegesség felé hajló véleményt 

adók voltak, nagyjából 45%-ban. Többnyire azt válaszolták, hogy ők nem tudják megítélni a 

multimédiás eszközök szükségességét, ugyanakkor segítséggel megbirkóznának ők is ezen fel-

szerelésekkel. Sokan közülük rendelkeznek otthon saját számítógéppel, de annyira nem érdekli 

                                                      
16 Koltai 2011. 57 
17 Castells 2012. 30-35 
18 Kárpáti 2011. 207 
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őket, hogy hetekig be sem kapcsolják azokat. Vallják, hogy nem ismerik ki magukat ebben a 

világban. Szükségesek ugyan, de őket zavarhatják, idegesítik, ellenben a fiatalokkal, akik jól 

szórakoznak. A múzeum típusa, kiállítás témája válogatja, hogy mennyire kellenek, ami egy 

jó meglátás az interjúalanyok részéről. Tehát csábítóak ugyan, ha mondjuk így reklámozza 

magát egy múzeum, de ki van békülve ez a tábor a hagyományos kiállítástípussal.  Nem élményt 

keresnek a múzeumban, hanem értéket, és saját bevallásuk szerint bizonytalanok a 

„ketyerékkel” és azok használatával kapcsolatban. A pozitív attitűdű válaszadók csoportja volt 

a második legnépesebb, körülbelül 40%-uk gondolkodott hasonlóan. Tőlük tudtuk meg, hogy 

a kiállításokat körbevevő virtualitás kényelmessé és praktikussá teszi a múzeumokat. Elsősor-

ban a tudás, az ismeretanyag a hívogató, amelyet egy múzeum őriz, ha ezt érdekesebb formá-

ban tudjuk átadni, az még vonzóbb, de nem ez az elsődleges. Azt is említették, hogy ezek 

nagyon kellenek, annak ellenére, hogy sokan nem értenek hozzá, vagy nem szeretik, de mivel 

nagyon széles skálán mozognak a használt eszközök, így nagyon sok minden van, ami színessé 

és izgalmassá teszi a látogatást. „Az ember ilyenkor lát, meg hall is, és sok az új dolog… Sok 

inger éri a látogatót, ami nagyon nagy élmény.”- mesélte interjú alanyunk. 

Fontosnak tartották a virtualitást, hiszem a szellemi karbantartottság egyik feltétele, hogy 

folyton újat tanuljanak, nyitottak legyenek és kíváncsiak. Nem lenne szabad egyből hátat for-

dítani az újításoknak, hiszen, ebben lakozik a jövő. Meg kell hajolni a technológia előtt. Egy 

kiemelkedően nyitott és modern nézeteket valló alanyunk 82 éves társával kifejezetten keresi 

a technológiai újdonságokkal „felszerelt” kiállításokat, mert szeretik, modernnek találják és 

vonzóbbnak is, mint a hagyományos kiállításokat. Ezzel egy kulcsot kaptak ahhoz, hogy a 

fiatalság életébe becsatlakozzanak, és ne érezzék magukat elszigeteltnek, hiszen haladniuk kell 

nekik is a korral. A múzeumba ritkán járó idősek nagy része azt vallja, hogy nagyon kellenek 

az újítások, főleg ha városi múzeumról beszélünk. Maguktól sorolták azokat a modern eszkö-

zöket, amelyek egy kiállításon többnyire már fellelhetőek például kivetítők, audio guide-ok. 

Előnye az utóbbinak, hogy nem kell kérdezni, „mindent belemondanak a fülembe, bőséges 

információt kapok, egy könnyen befogadható módon”- egy hölgy szerint. Nagy tájékozottságra 

és jó meglátásra következtettünk az alábbi gondolatból: „Ebben van a jövő, ebben biztos va-

gyok! Erre szükség van, mert egyre kevesebb az idő, mindenki rohan, és ez igaz a múzeumokra 

is, senkinek, még egy nyugdíjasnak sincs ideje minden egyes tájékoztatót, vagy táblát végigol-

vasnia. Bármilyen animációval, vetítéssel közelebb lehet hozni olyan dolgokat, amik esetleg 

nincsenek hely-szűke miatt kiállítva sem. Szóval nem csak a kísérő elemekre gondolok, hanem 

ezek hiánypótlók is lehetnek.” Egyfelől sok lehetőség van benne, másrészt meg változik a világ 

és rendben van, hogy múzeumok nagy részében régi dolgokkal találkozunk, de magának a 

múzeumnak nem kell ugyanolyan réginek lennie. Kifejezetten tetszett egyik alanyunknak egy 

vár rekonstruálás során az animált kivetítés egy szlovákiai vármúzeumban. 

A vélemények túlnyomó része szerint sok lehetőség rejlik a virtualitásban; maga a világ is 

változik, ezért annak dacára, hogy a múzeumok nagy részében régi tárgyakkal találkozunk, 

magának a múzeumnak nem kell ugyanolyan réginek lennie. Minden előny ellenére sem sza-

bad, hogy az ismeretszerzés hátrányára váljon a szórakoztatás a kiállítóterekben, hiszen aho-

gyan azt többen megfogalmazták, ez csak „körítés”. Ezen interjúk készítésekor két meglepő 

gondolattal is találkoztunk. Egyik interjú alanyunknak például nagy bánata, hogy csak gyer-

mekeknek vannak nyári múzeumi táborok és matinék, hiszen szerinte jó néhány nyugdíjas is 

szívesen menne rendszeresen ilyenekre. A másik pedig az, hogy több időskorú is látogatja a 

múzeumok virtuális kiállításait. A negatív vélekedések elkönyvelték magukat „őskövületnek”- 



Idős múzeumlátogatók és virtuális objektumok 

163 

ahogy egy házaspár fogalmazott –, vagy „öreg bohócnak”. Ők teljességgel elutasítják a mo-

dernizációt és feleslegesnek, bolondításnak vélik azt, egyesen a falra másznak az ilyen típusú 

kiállításoktól. Szerintünk biztosan vissza kéne térniük a múzeumoknak a hagyományos ele-

mekhez. Ez a csoport volt a legkisebb, a válaszadók csupán 15%-a vélekedett így. 

A múzeumok szakemberei 

A Budapesti Történeti Múzeum általános marketinggel dolgozik, így az általuk megrendezett 

programok főleg a diákokat és a turistákat célozzák meg. Az időseknek nincs külön szervezés, 

annak ellenére, hogy tapasztalataik alapján a látogatók 15-20%-a nyugdíjas19. A Tájak–Korok–

Múzeumok Egyesületnek van viszont egy Budapesti Történeti Múzeum Baráti Köre Egyesület 

nevű szakcsoportja, melynek 95%-a nyugdíjas. A csoport taggyűléseinek székhelyéül a múze-

umot választotta, annak összes kiállítását külön programként beveszik az éves programtervbe. 

Ezen felül havonta tartott klubnapjukon előadásokat is szerveznek a legkülönbözőbb történeti, 

földrajzi, vallástörténeti, művészettörténeti, művészeti témákban, széles spektrumban; az elő-

adókat pedig a múzeum hívja meg. A szakcsoport célja az önművelődés előmozdítása, amelyet 

a már említett tevékenységeken kívül gyalogos városnézésekkel, buszos szakmai utakkal, mú-

zeumlátogatásokkal, vagy jubileumi megemlékezésekkel érnek el.20 

A magyar és az egyetemes művészet alkotásait az 1960-as évektől begyűjtő Ludwig Mú-

zeum célja az érdeklődés felkeltése a kortárs iránt, korosztálytól függetlenül . Kifejezetten az 

idősek számára hozta azonban létre egyik programját Tea – jó társaságban elnevezéssel, me-

lyet az előzetesen bejelentkezők számától függően tartanak meg. Jutányos árú programjegyük-

kel, valamint a különböző nyugdíjas klubokkal és otthonokkal felépített kapcsolataik révén 

csábítják a múzeumba az érdeklődőket.21 Ezen kívül a múzeumban több családi program is 

működik; ilyen a Családi Délelőtt, ahol a gyerekekkel külön foglalkoznak, míg a szülők és 

nagyszülők tárlatvezetésen vehetnek részt, a Családi Koffer keretein belül pedig a múzeumba 

látogató családok számára összeállítanak egy csomagot, amely segítséget nyújt a kiállítás fon-

tosabb tárgyaival való megismerkedésben.22 A nyugdíjas számára a múzeum vonzó kulturális 

program, ami plusztöbbletet és élményt ad: a hétköznapi problémákon kívül beszédtémát kap-

nak, és csoporttal együtt érkezve, egy közösségben tudnak élményeket szerezni. Erre nagy 

szükségük van, hiszen a nyugdíjasokat jellemzi az elmagányosodás.23 

A miskolci Herman Ottó Múzeumban 2011 óta vannak külön az időseket megcélzó múze-

umandragógiai foglalkozások Múzeumi Szabadművelődési Akadémia Idősek és Szépkorúak 

részére, „ Múzeumandragógiai Mintaprojekt” címmel. Az előadássorozatot Dr. Simon László 

és Dr. Kurta Mihály vezeti. A változatos előadások során beszéltek a múzeumok kialakulásá-

ról, a régészetről, az etnográfia, etológia, antropológia, folklorisztika, kulturális antropológia, 

a múzeumi marketing, az ásatások és számítógépes rekonstrukciók, történelemtudományi for-

rások gyűjtésének módjairól, a nemzetiségekről, Borsod-Abaúj-Zemplén megye várairól, a 

                                                      
19 http://www.idostanulas.eoldal.hu/cikkek/hallgatoi-munkak/szabo-gergely--az-idoskoruak-es-a-muzeum-kap-

csolata.html (2015.05.03.) 
20 http://www.idostanulas.eoldal.hu/cikkek/hallgatoi-munkak/szabo-gergely--az-idoskoruak-es-a-muzeum-kap-

csolata.html (2015.05.03.) 
21 http://www.idostanulas.eoldal.hu/cikkek/hallgatoi-munkak/szabo-gergely--az-idoskoruak-es-a-muzeum-kap-

csolata.html (2015.05.03.) 
22 http://www.idostanulas.eoldal.hu/cikkek/hallgatoi-munkak/szabo-gergely--az-idoskoruak-es-a-muzeum-kap-

csolata.html (2015.05.03.) 
23 http://www.idostanulas.eoldal.hu/cikkek/hallgatoi-munkak/szabo-gergely--az-idoskoruak-es-a-muzeum-kap-

csolata.html (2015.05.03.) 
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http://www.idostanulas.eoldal.hu/cikkek/hallgatoi-munkak/szabo-gergely--az-idoskoruak-es-a-muzeum-kapcsolata.html
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művészettörténész munkájáról, a gyűjtemények történetéről, az ásványokról, a frontszemélyzet 

munkájának fontosságáról. Az érdeklődőknek megmutatták a múzeum azon kincseit, amelyek 

nem mindig láthatóak a kiállításokon.24 

A szentesi Koszta József Múzeumban kifejezetten a fiatalok számára vannak szervezett 

programok és múzeumpedagógiai foglalkozások, hiszen ez a korosztály használja aktívan az 

intézményt. A különböző csoportokkal való találkozásokat azonban utólag értékelik, és ha 

szükséges, próbálnak a megfelelő irányba változtatni. Az idősekre vonatkozóan nincsenek cél-

zottan ez irányú látogatókutatások, de a teremőröknek tett szóbeli kéréseket és a vendégkönyv 

használható bejegyzéseit mind felhasználják a látogatók megelégedése érdekében. A moder-

nebb technikák közül a múzeum beruházásainak és sikeres pályázatainak köszönhetően érin-

tőképernyők képviseltetik magukat. Folyamatosan követhetünk rajtuk olyan bonyolult tevé-

kenységekről szóló kisfilmeket, mint például a varsázás vagy a híres fekete kerámia készítése, 

továbbá megtekinthető egy 10 perces videó is történelmünk összefoglalásaképpen. A néprajzi 

kiállítások szolgálatába pedig hangeffektust is állítottak; egyes kolompok (pl. csikócsengő, 

ökörharang) hangját rádióban, stúdiói körülmények között rögzítették, a hangokat a kiállításon 

belül, kapcsolókkal lehet működtetni és meghallgatni. A kézműves műhelyeket bemutató he-

lyeken lehetőséget biztosítanak a tapintásra is az élményközpontúságért.  

A muzeológus tapasztalatai szerint a múzeumok látogatása igen tárgyfüggő, a néprajzi ki-

állításoknál az idősek mindig élménnyel gazdagodnak és általában nem igénylik az új technikai 

vagy multimédiás elemeket; legtöbbször beérik a sima tárlatvezetéssel. Számukra ezért  nincs 

külön szervezett program, így tanításukra bevált módszertan sem. Van azonban két helyi jel-

legzetesség: a Szentesi Református Idősek Otthonába például egy általános iskolai osztály jár, 

hogy elkísérjék őket a múzeumba. Ők a református lelkész kérésére 2014-ben a farsangi nép-

szokások témakörében szerezhettek közös élményeket. Ezen kívül Szentesen működik egy Tá-

jak, Korok, Múzeumok Klub, ahol van igény az élethosszig tartó tanulásra is, hiszen ismerete-

iket kirándulások alkalmával szeretnék bővíteni. Ők sokszor tanítanak, illetve besegítenek a 

múzeum egyes eseményeibe is, például a Múzeumok Éjszakáján. A muzeológus szerint a mú-

zeumandragógiában az idősek tanítását a fiatalok tanulásával lehetne összekötni, például rég 

nem készített ételféleségek közös elkészítésével. Egy-egy ilyen program a tudás és a hagyo-

mány átadásán kívül a korosztályok közötti kommunikációt is elősegítené. Az idősek tárgyis-

merete egyúttal a múzeum munkáját is gyarapíthatná, hiszen még napjainkban is sok az isme-

retlen vagy megnevezetlen tárgy a gyűjteményekben. A múzeumban a gyűjtemények megte-

kintésével eltöltött idő az idősekre is jó hatással van: mentális állapotukban javulás tapasztal-

ható, hiszen gyermekkoruk tárgyai között felidézik a régi világot, fiatalságukat.  

A makói József Attila Városi Könyvtár és Múzeumának kiállításai sok idős látogatót von-

zanak. A muzeológus meglátása szerint ők másképpen szocializálódtak, más a hozzáállásuk a 

múzeumhoz: számukra a kiállítások látogatása magától értetődő. Az újabban népszerű éjszakai 

tárlatvezetések is megmozgatják őket. A legutóbbi Múzeumok Őszi Éjszakáján kb. 200 fő, 

főként az idős és az aktív középkorosztály képviseltette magát. A múzeum dolgozóinak nagy 

része is 50 év feletti, még az önkénteseik is általában nyugdíjasok (volt tanárok vagy  múzeumi 

dolgozók, akikre a teremőrök hiánya miatt van szükség). Nyáron leginkább 20-30 fős nyugdí-

jas turistacsoportok jönnek, akik előre bejelentkeznek. A tárlatvezetések során igyekeznek el-

találni a korosztályok igényeit: az idősebbeknek több történelmi vonatkozást mondanak, 

                                                      
24 http://www.hermuz.hu/muzeumandragogia/news.php?readmore=14 (2015.05.03.) 

http://www.hermuz.hu/muzeumandragogia/news.php?readmore=14
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ugyanis ez az igényük, míg a fiatalabbaknak több olyat, ami inkább érdekes vagy gusztustalan, 

mert őket meg az fogja meg. A nyugdíjasok kérdeznek és mindent megtapogatnak, nem lehet 

rájuk szólni. Az idősebb korosztályok további bevonzásának egyedüli problémája az akadály-

mentesítés hiánya. Ebben a múzeumban tehát pont az idősek a jellemző és kiszámítható láto-

gatók. 

A muzeológus meglátása szerint a látogatók kora nagyban függ a település típusától: Makó 

mezővárosi jellegű, ahol az idősebbek dominálnak, míg a közeli Szeged egyetemi város, ahol 

a fiatalok. Ezen kívül helyi szinten kiemelte még az 1964 és 1988 közötti időszak fontosságát 

is, mikor Dr. Tóth Ferenc volt a múzeum igazgatója, akinek személye megbecsült, máig mun-

kálkodó közösségformáló erő volt: az intézménynek sok tárgyat adományoztak és az itt élők 

érdeklődtek a múzeum iránt. A múzeum azonban pénz hiányában csak lassan tudott 

infrastrukturálódni, egyik állandó kiállításukat 40 év múlva tudták lecserélni. Makón a modern 

technológiák alkalmazásával inkább a fiatalokat próbálják bevonzani: ezért is vannak virtuális 

kiállítások, illetve külön Facebook-oldal, valamint ezért szerveznek az iskoláskorúaknak nyári 

táborokat, többféle témában. A múzeumban jelenleg síkképernyő, érintőképernyő és digitális 

képkeret van, melyeket az I. világháborús kiállításra nyerték pályázaton. Egyre többet dolgoz-

nak QR kóddal is. A minőségi munkához alapvetően szükség lenne kellene wifire, számítógé-

pekre, de olyan újdonságokra is, mint például a Kinect. Kellene idegen nyelvű tárlatvezetés is, 

ehhez talán a régebbi pályázaton nyert Ipodokat fogják majd használni audioguide -nak. 

A Móra Ferenc Múzeum kiállításainak megtervezése során a tájékoztató szövegeket a szak-

mai hitelességen túl igyekeznek az idősebbekhez is igazítani, mind betűméret, mind tipográfia 

tekintetében. A multimédiás eszközöket igyekeznek jól és megfelelő mértékben használni, 

hogy többletinformációkhoz segítsék a látogatókat. A képi információkon kívül fény- és han-

gahatásokat is érzékeltetnek, akár nyomógombos, akár szenzoros működtetéssel. Utóbbi ekla-

táns példája a nemrégiben véget ért időszaki kiállítás, a Hazatérnek 1914-1918 lövészárka volt. 

A fenti eredményekből kitűnik, hogy a különböző felnőtt tanulói stílusok figyelembevétele 

tehát különösen fontos lehet a múzeumok számára, hiszen meghatározzák azt, hogy a látogató 

milyen tanulási módokat preferál.25 Ezen kívül szükség lenne múzeumi gyűjteményekre ala-

pozott oktatási projektek tervezésére és megvalósítására, illetve a didaktikus közvetítésen  túl 

a kiállításokban olyan elemekre, melyek az idősebb látogatók fizikális és mentális aktivitását 

is szolgálják, és biztosítják az önálló felfedezés nyújtotta megismerést.  

Mindezek alapján úgy gondoljuk, hogy a legnagyobb probléma az, hogy sem a múzeumok, 

sem az idősek nem nyitnak eléggé egymás felé, nem ismerik egymást és nincsenek kellően 

feltérképezve az igények sem. A múzeumok pedig keveset foglalkoznak az idősekkel. Másik 

hátráltató tényező az idősek nyakukba vett társadalmi szerepe, miszerint ők már öregek, feles-

legesek és nekik nem lehetnek elvárásaik, csakis a belenyugvás az ő feladatuk.  

Összegzés 

Kutatásunk csupán a torta egy aprócska szeletét, sőt talán még pontosabb az a megfogalmazás, 

hogy ennek a szeletnek a fontosságát volt képes bemutatni. Demográfiai adatok mutatják az 

idősek növekvő arányát a társadalmon belül, amely szám – az előrejelzések szerint – csak 

növekedni fog a jövőben. Ez a tény magával vonzza az időskori tanulás kérdéskörét, a 

gerontagógiát, amely nemzetközi trendek alapján egyre nagyobb figyelmet élvez. A tanulás 

kérdéskörén belül pedig fokozott érdeklődés irányul a nem formális, vagy informális formákra, 

                                                      
25 Vö. a Kolb-féle rendszer aktív, reflektív, elméleti és pragmatikus típusaival Koltai 2011, 66  
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így a múzeumokban elsajátítható tudásra is. Ezen három elem egyetlen irányba mutat, az idő-

sek múzeumi tanulásának kérdéskörére. 

A múzeumokat vizsgálva pedig láthatjuk, az egyik legerősebb trend manapság a kiállítóte-

rek virtualizálódása. Kutatásunk tehát ezt a két területet, illetve ezek viszonyát próbálta meg 

kvalitatív interjúkkal feltárni, személyes véleményeket és attitűdöket bemutatva szemléltetni, 

majd elemezni. A válaszok megoszlása változatos volt, ugyanakkor direkt elutasítással ritkán 

találkoztunk, főleg semleges és pozitív véleményeket hallottunk. Ezek pedig sem nemi, sem 

életkori megoszlással nem mutattak korrelációt. Minden valószínűség szerint családi befolyás 

(gyerekek, unokák digitális befolyása), illetve személyes, egyéni attitűd alapján formálódtak 

ezek a vélemények. Érdemes azonban arra a szociológiai jelenségre is rámutatni, hogy hazánk 

idős lakosai sokkal hamarabb adják fel aktív életüket, kevésbé szívesen próbálnak ki új dolgo-

kat nyugdíjas korukban, mint egy-egy nyugati társadalomban. Véleményünk szerint ezen sajá-

tos magyar szociológiai jellemzőket is figyelembe véve kutatások sora, illetve a múzeumok és 

idősek közötti kommunikáció erősödése kifejezetten elősegíthetné az intézmények és az idősek 

táborának jó kapcsolatát, konstruktív együttműködését, és a múzeumi gerontagógia kifejlődé-

sét, meggyökeresedését hazánkban. 
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