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ZAY ORSOLYA 

Fogyasztható történelem 

– Élő interpretáció múzeumi környezetben 

Absztrakt: Az élő interpretáció módszerét (live interpretation) 2013 őszétől használjuk a Magyar Nem-
zeti Múzeumban. A módszer kb. 30-40 éve Nagy-Britanniában és az Egyesült Államokban alakult ki, mint 
múzeumi tudásátadási forma, építve a múzeumi környezet adta lehetőségekre. A módszer lényege a 
játszva tanulás, mely nem korlátozódik a közoktatásban résztvevő gyerekekre, sőt, minden korosztály 
számára alakítható, így a nehezen elérhető fiatal felnőttek bevonzása is elérhetővé válik az intézmé-
nyek számára. A külföldi példákon keresztül alakítottuk ki saját programjainkat, felhasználva a múzeumi 
környezet adta lehetőségeket. A múzeumban a módszer különféle változatait használjuk a bemutatás 
során, így különféle témákat kiválasztva (épülettörténet, különböző korszakok politikai -társadalmi vál-
tozásai, társadalmi identitás) is megismerhetik a látogatók, első kézből, a műtárgyak között. Az intéz-
ményben és filiáléiban az elmúlt 2,5 évben az élő interpretációs programok során összegyűjtött tapasz-
talatainkat mutatjuk be az előadás során. Szeretnénk felhívni a módszerre a múzeumi szakma figyelmét, 
mivel újfajta, élvezhető és a tapasztalatok szerint népszerű alternatívát nyújt minden korosztály szá-
mára, a megszokott múzeumpedagógiai foglalkozások és a klasszikus tárlatvezetések mellett.  Kulcssza-
vak: múzeumandragógia, élő interpretáció, új módszerek, drámapedagógia, élő történelem . 

 

A Magyar Nemzeti Múzeumban 2013 őszétől egy újfajta, kísérleti jellegű programot indított a 

Kommunikációs és Stratégiai Főosztály. Bár az alkalmazott módszer nem teljesen ismeretlen 

Magyarországon, célkitűzésünk volt, hogy az eddigiekhez képest az új, kidolgozandó progra-

mok több szempontból is határozott célokat képviseljenek. Elsődleges feladatunk, történeti 

múzeum lévén a történelemi tudás átadása, melyet szerettünk volna szórakoztató és könnyen 

befogadható, de egyben szakmai alapokon nyugvó, hiteles alapokra helyezni. A tapasztalatok 

előtt azonban érdemes áttekintenünk, mit jelent a szakirodalomban maga a fogalom, hogy aztán 

megérthessük a Magyar Nemzeti Múzeum múzeumandragógus csoportjának motivációját, vá-

lasztását és magát a végeredményt is. 

Az élő interpretáció (live interpretation) Nagy Britanniából és Észak-Amerikából indult 

Freeman Tilden 1957-es könyve1 és Christopher Giddlow Egyesült Királyságbeli munkája so-

rán. A módszer lényege, hogy információt adjunk át, első kézből,2 vagyis ne csak a megszokott 

előadás vagy tárlatvezetés módszerét alkalmazzam, hanem felhasználjam az ember alapvető 

játék iránti szeretetét, és történeti karakterekkel jelenítsek meg egy-egy adott témát, korszakot. 

Ez a történeti karakter sokkal több információt tud átadni a látogatónak, a hagyományos mód-

szereknél, akár rövidebb idő alatt. A résztvevő pedig élvezetes formában kapja meg az „adat-

halmazt”, de amellett, hogy kontextusba helyezzük a számára a kapott információkat, őt magát 

is arra késztetjük, hogy gondolkodjon. A módszer másik eszköze a provokáció, az érzelmekre 

hatni, hogy a vendég magáénak érezze a kérdéses szituációt, vagy éppen saját személyiségétől 

nagyon eltérőnek, s a később elgondolkodjon az adott téma, korszak lehetőségein. 3 

                                                      
1 Freeman Tilden: Interpreting our heritage. University of North Carolina Press. 1957.  
2 Huth 2010.153. 
3 Coyne 2009.5. 
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A bővebb angol és a kisebb lélegzetvételű magyar szakirodalom többféle előadásmódját, 

vagy módszerét ismeri az élő interpretációnak. Véleményem szerint az alábbi csoportosítás 

szerint lehet összefoglalni röviden az ismert kategóriákat:4 
 

I. A karakter beszéde szerint 

- E/1 előadás 

- E/2. előadás 

- E/3 előadás 

II. Játékossági szintek 

-"Museum theatre" (múzeumi szín-

ház) 

- Szerep eljátszása (Role-play) 

- Történetmesélés (Storytelling)  

III. Korhű szerepek 

- Living history (élő történelem) 

"Élő vitrin" (4th wall) 

- Reenactment 

 

Az élő interpretáció Magyarországon 

Mivel jelen sorok szerzője is több megközelítésben találkozott a témával, valamint a program-

ban résztvevők is többféle indíttatással rendelkeznek, így érdemes ezen szempontokat is átte-

kintenünk és hozzátennünk a vizsgálathoz. A Magyar Nemzeti Múzeum falai között kibonta-

kozó élő interpretációs programsorozatot nem hívtuk volna életre, ha saját magunk gyermek-

ként nem veszünk részt az 1980-90-es években futó különféle múzeumpedagógiai programo-

kon a Nemzeti Múzeum és más intézmények falai között. Jómagam a Dobó István Vármúzeum 

szakmai gárdája közt nőttem fel, így elmondhatom, hogy másodgenerációs múzeumi dolgozó-

ként láttam a múzeumban használt közönségkapcsolati módszerek fejlődését. Mielőtt új mód-

szerek ismertetésébe kezdenénk, látnunk kell azt is, hogy az előző generációk munkája beérett: 

amit a 20. század nagy innovációjának tartottunk, a múzeumpedagógia általános elfogadását 

és bevételét a közoktatásba, az nyitotta meg a 2000-es években az utat a múzeumandragógia 

és az élő interpretáció felé. 

A táblázatban felsorolt módszerek közül több ismerős lehet, ugyanis az élő interpretáció 

bizonyos fajtáival, vagy azok egyszerűbb változataival Magyarországon már találkozhattak a 

látogatók. Mindössze annak nem voltak eddig sokan tudatában, hogy a felhasznált alternatíva 

egy újfajta múzeumandragógiai módszer változata lehet: 

1.) Múzeumpedagógiai foglalkozások jelmezekkel, tárgykészítéssel 

A módszert az elmúlt évtizedek az elfogadott múzeumi tevékenységek körébe emelték, az eb-

ben a munkakörben dolgozó közművelődési dolgozók pedig bebizonyították, hogy igenis alap-

vető szükség van a közoktatásban résztvevő gyermekek számára a múzeum, valamint a bent 

őrzött tárgyak megismertetésében a múzeumpedagógiának. 

2.) Katonai és népi hagyományőrzők előadásai 

Nagyon vegyes képet mutat, milyen színvonalú csapatot láthatott eddig a látogató, mivel je-

lenleg Magyarországon nincs szakmai felügyeleti szerv, mely ellenőrizheti, hogy a bemutatás 

során valóban hiteles képet kaphat a látogató. Ez csakis az adott csapat érdeklődésén és elkö-

telezettségén múlik. 

3.) Megrendezett előadások, fesztiválok 

Fel kell hívnunk a figyelmet, hogy bár nagyon sok „történelmi fesztivált” hirdetnek ország-

szerte az év során, mégis Nyugat-Európához és Észak-Amerikához képest a ma Magyarorszá-

gon megrendezett fesztiválok döntő többsége nem történelmi hitelességű rendezvény. Válto-

zásra, ahogy majd a későbbiekben láthatjuk, az élő interpretáció és a living history adhat le-

hetőséget. 

                                                      
4 Mivel a külföldi és magyar szakirodalom részletesen ismerteti a táblázatban szereplő fogalmak pontos meghatá-

rozásait, így a jelen tanulmányban erre nem térik ki részletesen. 
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A fenti három irányvonal, bár nem fedi le a módszer teljes palettáját, de arra lehetőséget 

biztosított, hogy tapasztalatot szerezzen a múzeumi szakma, hogy ha továbbra is, akár részle-

teiben alkalmazza az élő interpretáció kínálta lehetőségeket, akkor milyen megoldandó kérdé-

sek és problémák merülhetnek fel. Először is az erős szakmai háttértámogatás hiányát érzékel-

hetjük. Mivel a módszer egyszerre szakmai és szórakoztató jellegű, így a történész, régész, 

művészettörténész kollégák számára is újdonság. Időbe telik, amíg a közművelődési dolgozó 

a kutatóval eredményes közös munkát hoz létre. Így elmondható, hogy az élő interpretáció 

elindítása időigényes és plusz energia befektetését kívánja mindkét részről. A szakmuzeoló-

gusra is külön feladatokat ró, hiszen egyszerre kell életmóddal, tárgyi -anyagi kultúrával és 

történeti folyamatokkal foglalkozni a programok kialakításakor, így vagy egyszerre több kol-

léga bevonását kell kérni, vagy olyan kollégát kell keresni, aki több irányvonal mentén tud 

tanácsot adni, tehát nem csak a történeti háttérhez ért, hanem a régészethez és művészettörté-

nethez is. 

A másik probléma, ami felmerült azonnal az 1990-es évek során, hogy nincs közös nevező 

a hagyományőrző/reenactor és szakember közt. Nem ismerték sem egymás tudását, sem a má-

sik indíttatását, így sok fenntartás és tévhit alakult ki egymással szemben mindkét oldalról. 

Mára a kutatók belátták, hogy a kísérleti régészet alkalmazása és a célirányos érdeklődésük 

miatt, a katonai hagyományőrzők egy része alkalmas a közös, tudományos munkára, egy-egy 

szűkebb történeti keresztmetszet bemutatásánál akár elengedhetetlen is lehet a jelenlétük. 

Olyan tudást gyűjtöttek össze az elmúlt 15-20 év során, melyet már tudományosan is érdemes 

figyelembe venni vagy akár kutatni. Egy olyan civil kezdeményezésről van szó, mely a szoci-

ológia szóhasználatával élve szubkultúrává vált. Egyrészt maga a katonai hagyományőrzés, a 

reenactment és a living history nagyon sok embert vonz, így igen széles embertömeg mozgat-

ható meg, vagy érhető el általa. Másrészt ennek a hobbinak a képviselői, ha a tudományos 

kutatás és szemlélet alapjait elsajátítják a szakemberek segítségével, akkor valódi tudományos 

eredményekkel tudnak szolgálni. Ennek a szakember-reenactor közti közelítő folyamatnak 

egyik első lépése volt a 2008-ban, Egerben indult Civil Csillagok nevű rendezvény Az első 

próbálkozás volt arra, hogy szakmai zsűri előtt, egy közös konzultáció során mérhessék föl a 

katonai hagyományőrző csapatok felkészültségét.5 Ám a kezdeményezés nem csak a katonai 

hagyományőrzők számára volt elgondolkodtató, hanem a múzeumi szakma számára is. Rá kel-

lett jönnünk, hogy ahhoz hogy segítsük a reenactor vagy a leendő élő interpretátor munkáját, 

bizony a szakmai tudást is másképp kell átadni, illetve felmerültek olyan kérdések, melyek 

rávilágítottak arra, mik azok a témák, amelyekkel eddig a történelem, a régészet vagy a művé-

szettörténet nem foglalkozott elég behatóan. 

Harmadrészt egy rendkívül érdekes aspektus is felmerült: a felelősség kérdése. Ahogy ko-

rábban már láthattuk, a módszer csírái megjelentek több magyar múzeumban, főként olyan 

helyeken, melyek adottságaiknál fogva alkalmasak nagy történelmi fesztiválok megrendezé-

sére. Ezért találkozhattunk az 1990-es évek végétől az egri Dobó István Vármúzeumban,6 

Aquincumban,7 Szombathelyen, a Savaria fesztiválon, Diósgyőrben vagy kisebb várjátékokon 

történeti karakterekkel és szerepjátszással. Az ilyen rendezvényeken megjelenő laikus látogató 

érdeklődik a látottak iránt, odafigyel a látottakra és az elhangzottakra. Ráadásul mi vel egy 

                                                      
5 Veres 2010. 178.  
6 Veres 2010. 174. 
7 Lengyelné 2010. 170. 
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múzeumban, szakemberek által kialakított és bemutatott programon vesz részt, teljesen evi-

densnek veszi, hogy amit lát az egy az egyben úgy létezett, úgy zajlott le, úgy nézett ki, ahogy 

neki azt bemutatták. Természetesen ez elméletben eddig is felmerült a múzeumban dolgozók 

számára, de szemtől szemben találkozni a ténnyel, hogy a vendég valóban szó szerint érti azt, 

hogy amit lát az tökéletes másolata az adott kornak vagy eseménynek, hihetetlen terhet ró az 

élő interpretációban résztvevő valamennyi félre. Ha nem figyelünk oda eléggé, ha bizonyos 

témákat, részleteket hanyagul kezelünk, akkor mérhetetlen károkat okozhatunk, rossz berög-

ződéseket terjeszthetünk el. Ráadásul nem csak az aktuálisan jelen lévő akár több száz vagy 

több ezer embert érjük el vele, hanem a pillanatrögzítő módszerek segítségével az élő interp-

retációs program többször visszanézhető, terjeszthető, így a hanyagul előadott program, sokkal 

szélesebb közönséget érhet el térben és időben. Példa lehet erre a rosszul összeválogatott, jel-

mez szintű ruházat használata – igen, a vendég valóban el fogja hinni, hogy létezett a közép-

korban a cipzár és a patent (!), sőt azonnal rá fog kérdezni, hogy az miért úgy van, amint 

lehetősége nyílik a közvetlen kommunikációra. De az előadásmód, a rosszul megválogatott 

modern szavak, az interpretátor szerepének elhagyása is ugyanilyen hibánk számít, ahogy majd 

lentebb látni is fogjuk a példáink során. 

Ezen tapasztalatok a tudatában kezdtük el kialakítani a Nemzeti Múzeumban az első prog-

ramot, de tovább is léptünk az eddig használt módszereken, ismerve az élő interpretáció fajtáit. 

Nem elégedtünk meg egy színi előadás színvonalával. Ennek oka pedig magukban a szerve-

zőkben rejlik. A jó élő interpretáció megvalósításánál nem elegendő csak a múzeumpedagógi-

ában megszokott figyelemfelkeltés és játékosság, ahogy a jelmezbe öltözés és a szerepjáték 

sem. Komolyan vettük, hogy a módszer akarattal alkalmazza a legszigorúbb történeti korhűsé-

get, tehát ahogy fentebb is láthattuk, több szakterület koprodukciójától lesz az élő interpretáció 

az, ami. A mi „szerkesztőgárdánkban” a múzeumpedagógus mellett régész, történész, művé-

szettörténész és a számunkra elengedhetetlen, elkötelezett és nagy gyakorlattal rendelkező 

reenactor vagy katonai hagyományőrző is benne volt. A programot úgy dolgoztuk ki, hogy 

minden résztvevő a saját egyéni tapasztalatait tette hozzá a nagy egészhez. A módszer során a 

szakmai elvárások már nem engedik meg a múzeumpedagógia számára alkalmas jelmezek 

használatát. Itt nem a gyorsan fel-le vehető, a kort imitáló tárgyakról van szó, hanem a korhű-

ségen, a tárgy- és ruharekonstrukciók bemutatásán van a hangsúly, hiszen a vendég odamehet, 

megfoghatja, rákérdezhet bármire, amit elé teszünk. Ehhez a munkafolyamathoz elengedhetet-

len a szakemberek bevonása. A tárgyi anyagon túl pedig a karakterkialakításból és a történeti, 

társadalmi-politikai háttér megrajzolásából sem hagyható ki. 

A reenactor a tapasztalatát használja fel: a gyakorlatot, amit a kísérleti régészeti programo-

kon, korhű történeti rendezvények során szerzett. Emiatt sem szívesen alkalmazunk egyszerű 

színészeket, ugyanis a színész betanítható, de mindig hiányozni fog az a tapasztalat, amit egy 

igazi reenactor megszerez a hosszú évek során múzeumokban, történeti parkokban és csatare-

konstrukciók során, együttműködve az adott helyszín vagy múzeum szakembergárdájával. 

Ismerve az élő interpretáció történeti hátterét és annak alkalmazását, kritériumaink a kö-

vetkezők voltak: 

– Nem jelmezekkel és kosztümökkel dolgozunk, hanem ruharekonstrukciókkal. Ezek beszer-

zése ugyan sokkal körülményesebb, anyagilag megterhelőbb, de elengedhetetlen a haszná-

latuk a történeti hitelességhez. Itt újabb fogalmat kell tisztáznunk: mit is értünk pontosan 

ruharekonstrukció, ruhamásolat, korabeli ruházat alatt. Szerintünk lehetnek egy konkrét 
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ruhadarab pontos másai vagy a kor szabása, divatja alapján készült, korhű anyagokból varrt 

fiktív ruhák. 

– A ruha kiegészítői (öv, oldaltáska, kés, ékszerek stb.) teszik teljessé a viseletet, egy ruha 

önmagában nem egy karakter! A tárgyakat bevonhatjuk majd a programba is. 

– Kell a jól felkészült hátterű interpretátor. A történeti tudása magas, ismerje a kor általános 

szokásait, beszédstílusát, a megjelenített karakter tudásszintjét, műveltségét.  Ez azért is 

fontos, mert a vendégekkel folytatott interakció során azonnal kiderül, ha valamiben a ka-

rakter bizonytalan, ez pedig kizökkenti a résztvevőt a megteremtett miliőből.  

Többször említettem a katonai hagyományőrzőt vagy reeanctort, mint lehetséges munka-

társakat, bár csak a program szervezőjén múlik, kivel dolgozik együtt. Bárki lehet interpretátor, 

akár a programtípust kidolgozó közművelődési dolgozó is, mégis gyakran érdemes bizonyos 

előképzettséggel rendelkező személyt választani. Ha történeti interpretációt szeretnénk kidol-

gozni, akkor Magyarországon háromféle csoporthoz fordulhatunk: választhatjuk a profi színészt, 

esetleg az élő szerepjátékost (ún. larpos, újrajátszó), vagy a már emlegetett reenactort is. Úgy 

gondolom a három kategória megismerése lehetőséget ad a múzeumi szakember számára, hogy 

az adott programnak leginkább megfelelő munkatársat válasszon. 

Mivel magam is több mint egy évtizede aktívan veszek részt katonai hagyományőrző csa-

patok munkájában, és a magyar viszonyokkal is tisztában vagyok múzeumban dolgozóként, 

így saját programunk során én a következők alapján tettem le a voksomat, a kollégáim teljes 

egyetértése mellett. A magyar viszonyokra vetítve a múzeum legjobban a reenactorral jár. Ha 

jól választ a múzeum, van történeti háttértudása, ezen kívül a saját érdeklődése miatt hajlandó 

magát képezni, mivel érdekli a téma. Van saját felszerelése, ami a legtöbb múzeum anyagi 

lehetőségei miatt egy rendkívül fontos szempont főként, ha többféle korszak, téma bemutatása 

a cél. Illetve a színészi-drámai készség – mely egyébként is részét képezi a katonai hagyo-

mányőrzők munkájának –, amely ha szükséges, szakemberek bevonásával tovább fejleszthető. 

A színész nem feltétlen elkötelezett a korszak megismerése iránt, ráadásul állandó instrukcióra 

szorul, mivel történeti háttértudása átlagos. Ez kifejezetten zavaró lehet, amikor a vendég kér-

dez akár a program közben, akár utána, mivel a színész nagy valószínűséggel nem fog tudni 

választ adni a feltett kérdésekre. Ezen kívül a program készítőire hárul a színész szövegének 

teljes kidolgozása és felkészítése is, ami megsokszorozza a befektetett munkát. Továbbá a szí-

nész nem rendelkezik felszereléssel és korhű ruházattal, tehát ezt is az intézménynek kell biz-

tosítania. Az újrajátszók és larposok a mi szempontunkból egyfajta átmenetet képeznek a szí-

nész és reenactor között. A célirányos érdeklődés miatt egy-egy résztémában otthon lehetnek, 

bár a korhűség nem feltétel az ő hobbijuk, érdeklődésük szempontjából, így a hozott tárgyi 

anyagot mindenképpen át kell néznie a program kidolgozójának. Együtt dolgozni szintén köny-

nyebb velük, mint a színészekkel az érdeklődési körük miatt. A számuk viszont a másik két 

kategóriához képest elenyésző Magyarországon. 

A reenactor személyénél merül föl először, hogy a bevezetőben összefoglalt „szakiro-

dalmi” élő interpretációt, a külföldről áthozott „know how”-t, miért is kell a gyakorlatban át-

értékelnünk. Amint odáig jutunk, hogy kilépünk a szakirodalom olvasásából, bizony szembe-

sülünk vele, hogy a Nyugat-Európában használt módszerek nem húzhatóak rá egy az egyben a 

magyar viszonyokra. Ez az elmúlt több mint két év során kétféle szempontnál érvényesült leg-

inkább: át kellett alakítani a módszert a magyar látogató-közönség igényeire, valamint iga-

zodni kellett a magyar múzeumi körülményekhez. Az angol nyelvű szakirodalom az élő interp-

retáció ismertetésénél alapvető kérdésnek tartja, hogy figyelni kell a közönség feloldására. Ám 
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külföldi tapasztalataim igazolták, hogy a magyar közönségnél ez hatványozottan igaz. Mivel 

általános nézet, hogy az előadások, tárlatvezetések során csak passzív befogadó fél lehet a 

résztvevő, de még csak a közoktatásban sem elvárás az aktív közreműködés vagy akár a csa-

patmunka, így az hogy bármilyen módon bevonják a látogatót a múzeumban egy program so-

rán, meglepő a vendégek számára. Általános a zavartság az első pillanatban, félénkek, sőt, a 

zavar miatt nem mindenki tudja kezelni a helyzeteket, így rendkívül könnyen megsérthetjük a 

vendéget olyan szituációval vagy párbeszéddel, ami normál körülmények között egyáltalán 

nem számítana bántónak. Mivel nem értik mi az, amibe belecsöppentek, így célszerű megma-

gyarázni előre, mit látnak. Itt lép be egy segítő, akár a tárlatvezető képében. A külföldi viszo-

nyokra azért sem tudunk alapozni, mivel nagyon jól tudjuk, hogy az anyagi háttér korlátozot-

tabb. Ez egy olyan szempont, amit mindenképpen szem előtt kell tartanunk a megvalósítás 

során. Ezen kívül a múzeum nem mindig a témához kapcsolódó korhű helyszínen áll (bár ez a 

lehetőség külföldön ugyanúgy jelentkezik), így a programot a kiállításban kell elhelyeznünk, 

ami módosítja a módszert és korlátozza a lehetőségeket az eredeti helyszínen történő bemuta-

táshoz képest. Attól függően, hogy régi típusú, vagy korszerű új kiállítást kell használni, 8 újabb 

választások elé kerül a program kidolgozója. 

Esettanulmány: Megelevenedik a török-kor – kísérleti program az MNM-ben 

A Magyar Nemzeti Múzeumban is volt már próbálkozás jelmezes tárlatvezetésre, mégis 2013 -

ban kaptunk lehetőséget megvalósítani egy programot egy új, időszaki kiállításunk kapcsán, 

mely a fent ismertetett szigorúbb, szakmaibb elvárások mentén készült el. A kiállítás A kód: 

Bethlen 1613 nevet viselte, s Bethlen Gábor erdélyi fejedelemmé választásának 400. évfordu-

lója kapcsán készült el. Mivel maguk a kiállítás kurátorai sem egy klasszikus kiállítást tervez-

tek, így kihívás volt számunkra egy modern térbe elhelyezett tárlatba vinni a módszert. A fa-

lakat élénk színekre festették, a kevés vitrin is inkább korabeli bútorra hasonlított, az installá-

ciók között pedig síkképernyős monitorokat, érintőképernyős felületeket és tableteket helyez-

tek el, melyeken játékos formában, a történeti szereplők Facebook profiljait vagy a kedvelt 

képmegosztó alkalmazásra, az Instagramra „feltöltött” fotóit érhették el a látogatók. A tér alap-

vetően egy hosszú bevezető folyosóból állt, amihez két kisebb terem kapcsolódott. Ezek a le-

hetőségek adottak voltak számunkra, ebből kellett kihozni egy érdekfeszítő élő interpretációs 

programot. A témára reflektálva csapatunk a Megelevenedő Aranykor – A fényességes padisah 

árnyékában címet választotta. Ismerve a módszer lehetséges hátulütőit, így a következőképp 

építettük föl a kb. másfél órás eseményt: a vendégeket a múzeum bejáratánál a tárlatvezető 

fogadja. Ez megszokott mind a magyar, mind a külföldi látogató számára. Mégsem egy szoká-

sos tárlatvezetésen fognak részt venni a látogatók, hiszen tárlatvezető csupán a „vezérfonal” a 

kiállítótérben. Egyrészt elmondja, mit látnak majd a vendégek, hogy fel tudjanak a készülni 

előre, valami újdonságban vesznek részt. Célja, hogy végig kísérje a csoportot ebben a képzelt 

időutazásban, ráhangolja őket a játékra és feloldja a kezdeti bizonytalanságot. Egy kicsit cin-

kostárs is, hiszen azzal, hogy vezeti a látogatót, a megjelenő karaktereknél ki is segítheti őket 

a kommunikáció során: a megszólaló történeti szereplő vele ugyanúgy interakcióba lép, a tár-

latvezetőt is szerepbe helyezi. Általában a csoport hivatalos kísérőjének nézi őt, akit a karakter 

személyesen is ismer. Ez egyfajta biztonságérzetet alakít ki a látogatóban, hiszen egy „közös 

ismerős” mutatja be egymásnak a történeti karaktert és a vendégeket. A szavak mellett a zenét 

                                                      
8Miszné 2004. 
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választottuk még a ráhangolódás eszközének, így a tárlatvezető mellett már a legelején talál-

kozunk egy történeti ruhába öltözött zenésszel – általában kobzossal vagy tekerőssel –, aki a 

program során végig a csoporttal marad. Minden gondolati egység végét az ő odaillő, források 

alapján választott zenéje választja el és köti is össze egyszerre. A program térben és időben 

lineáris, mint maga a kiállítás, úgy gondoltuk, hogy kihasználjuk a tárlat nyújtotta  adottságo-

kat. Így kívülről befelé haladtunk, a folyosón megjelenő politikatörténettől, a fejedelemség 

kezdetétől a legkisebb szobáig, ahol a fejedelem magánéletével ismerkedhetett meg a látogató.  

Az esettanulmány nem lenne teljes azonban, ha nem mutatnánk be, hogy milyen háttér-

munka szükséges a program megvalósításához. Ahogy láthattuk, egy másfél órás programot 

készítettünk el, melyben a modern tárlatvezető mellett élő, korhű zene hallható, egy viselet-

másolatba öltözött személy közreműködésével. Ezen kívül a kiállítás bizonyos pontjain fel-

bukkannak az adott kiállítási egység témájához kapcsolódó történeti karakterek: így Bethlen 

első feleségének Károlyi Zsuzsannának majd a második asszony, Brandenburgi Katalinnak az 

udvarhölgye. Legvégül pedig a 30 éves háborút és az erdélyi katonai-politikai- etnikai viszo-

nyokat megjelenítő közkatonával találkozhatunk. A karakterek között vegyesen válogattunk a 

korszakban tipikus férfi és női szerepek közül. Általában nem egy ismert személyt jelenítünk 

meg, hanem a történeti személy egy fiktív vagy valóban nevesített közeli társát. Úgy gondoljuk 

ezzel a módszerrel több lehetőségünk nyílik a kiválasztott résztéma, történeti korszak bemuta-

tására, mintha csak egy adott, ismert történeti személyre koncentrálnánk. Természetesen ez 

magával vonja azt is, hogy tudnunk kell, a megszemélyesített karakter az adott korszakban és 

környezetben mit tudhatott, mivel lehetett tisztában. Innentől kezdődik a pontos és időigényes 

történeti kutatómunka, majd a karakter felépítése. 

Hogyan dolgozunk ki egy karaktert? 

Mivel a múzeumban mi a katonai hagyományőrzők mellett saját magunk vettünk részt a prog-

ramban, így valóban elmondhatjuk, hogy a „saját bőrünkön” tapasztaltuk az egész folyamatot 

(a korabeli ruhák gyártásánál és felvételénél ez szó szerint is megvalósult). Jómagam Branden-

burgi Katalin udvarlóleányának szerepét választottam. Mivel kutató és katonai hagyományőrző 

is vagyok egyszerre, így mindkét aspektust igyekeztem a karakter kidolgozásnál figyelembe 

venni. Első lépésként korabeli írott és képi forrásokat néztem át.9 Ez után a szűk időszakra 

(1625-29), és a szóban forgó történeti személyekre10 vonatkozó szakirodalom áttekintése kö-

vetkezett. A harmadik lépés pedig a felgyűlt információk szelektálása, logikai sorba rendezése 

és ebből a karakter felépítése volt. 

Ezt követően a szituációt találtuk ki, amelyben a karakter megjelenik, és bele is tudja az 

ott álló nézőket helyezni. Mivel Brandenburgi Katalin ismert volt vidám, szórakozni vágyó 

természetéről, így a szituáció és a karakter-kidolgozás során is a mindennapi élet, a korabeli 

szórakozás és az erdélyi fejedelmi udvar élete kapott hangsúlyt. Más karakternél ettől lehet 

teljesen eltérő témákat is választani, ez csupán az interpretátor személyiségén és a program 

tematikáján múlik. Természetesen lehetetlen mindent bemutatni, így ki kell választani részté-

mákat,11 melyek mentén a karakter át tudja adni az információt a látogatóknak. Ebben az eset-

ben a megérkező udvarlóleány a svéd követség tagjainak nézte a látogatókat, amit el is mondott 

nekik: ezzel a módszerrel már a látogató is tudja, ő most éppen milyen szerepben van. Mivel 

                                                      
9 16-17. századi levelezések, korabeli naplók, viseletalbumok, szabásmintakönyvek, portrék felhasználásával  
10 pl. Brandenburgi Katalin, Bethlen Gábor, erdélyi főurak, korabeli politikai ellenfelek összegyűjtése  
11 Jelen esetben a korabeli sport, időtöltés, étkezés, zene, tánc került előtérbe. 
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ez a karakter már nem az első megjelenő történeti személy a program során, általában nem 

okoz problémát a vendégek számára, hogy részt vegyenek a játékban. Vagyis itt már aktívan 

közreműködnek, párbeszéd alakul ki a szereplő és a látogatók között. Sokan bólogatnak, he-

lyeselnek az elhangzó kérdésre, hogy valóban „a svéd követség tagjai-e” a megjelentek. 

Fontos megemlíteni, hogy jelen esetben is kritérium a ruházat, kiegészítők beszerzése. A 

látogató számára rendkívül érdekes a karakter kinézete, minden kiegészítőjét végignézik, amíg 

az kommunikál velük. Ha lehetséges, akkor a karakternek érdemes a nála lévő tárgyakat bele-

fűzni a mondanivalójába. Nálunk a karakter folyamatosan egyes szám első személyben beszél 

a látogatóval, felhasznál korabeli szófordulatokat, de többször „fordít”, rákérdez, ismerik -e a 

kifejezést, hogy élvezhető legyen a mai ember számára a mondanivaló. Erre is érdemes a ka-

rakterkialakításnál figyelni, hogyan lehet a magyarázatokat belefűzni, hogy egyszerre legyen 

korhű, és érthető is, ami elhangzik. 

Nem előre megírt a szöveg, melyet a szereplő használ, de van egy ív, aminek a mentén 

halad a szereplő, hogy a karakterhez kapcsolódó témákat megismertethesse a hallgatósággal. 

A történeti személyünk ugyan a kiállítótérben jelenik meg, de a saját szituációjának megfele-

lően úgy tesz, mintha a maga környezetében lenne. Ez egy történeti helyszínen nem okoz prob-

lémát, ebben a kiállításban viszont mindenképpen fontos volt, hogy a tárlatvezető és a karakter 

is pontos instrukciókat adjon a vendégeknek, hol is vannak most, mit is kell „látniuk” vagyis 

elképzelniük. Amint ez megtörténik, a csoport számára nem okozott gondot, hogy belemenje-

nek a játékba, és gondolatban máris a gyulafehérvári fejedelmi palota főlépcsőjén álljanak.  

Mindenezek után meg kell jegyeznem, hogy a kidolgozás folyamatának leírásából is lát-

szik, milyen rendkívül sok energia befektetéssel jár egy jó karakter kidolgozása. Mégis ebből 

a látogató csupán azt érzékeli, hogy a karakter könnyedén, a korszak nyelvezetével beszél 

hozzá. Természetesnek érzi a megjelenő alak viselkedését, és tud azonosulni a szereplővel, 

magát is el tudja helyezni a szituációban. És ez az élő interpretáció módszerében a „zseniális”!  

A látogató úgy tanul játékosan, hogy észre sem veszi, hogy sokkal több információt kapott, 

mint egy előadás, vagy szimpla tárlatvezetés során, mégis könnyedebb, befogadhatóbb formá-

ban.12 

Az élő interpretátor munkája a fentiekből is láthatóan rendkívül összetett. Nem csak kidol-

gozza (ha nem szakirányú végzettségű, akkor szakmai segítséggel természetesen) a karaktert, 

de azt megfelelő színvonalon elő is adja. Mivel minden korosztály és csoport más, így azonnal 

tudnia kell reagálni az adott szituációkra, tehát nagy rutint követel a módszer. Ezen kívül rend-

kívül magas fokú összpontosítást is kíván, mivel egyszerre kell a vendégre, a kiállításra és a 

saját szerepére is figyelnie. Nem véletlenül létezik interpretátor képzés és alkalmaznak az 

Egyesült Királyságban és Észak-Amerika különböző kulturális helyszínein főállásban 

interpretátorokat. Ideális esetben a szakmai odaadást és felkészültséget igénylő munkakör va-

lóban teljes embert kíván. 

Tapasztalatok 

Mivel A kód: Bethlen 1613 című időszaki kiállításon sikeres volt az élő interpretációs program 

bemutatkozása, így a tárlat elbontása után a programot átalakítva az állandó kiállítás termeibe 

helyeztük át. Emellett több, más tematikájú programot is elindítottunk. Mivel az élő interpre-

táció jól hallhatóan idegen kifejezés, nem elterjedt és nehéz is megjegyezni, így választanunk 

                                                      
12 Ez az Egyesült Királyságban is ugyanígy konklúzió volt Giddlow számára, amikor elkezdtek élő interpretációval 

foglalkozni. Huth 2010. 153. 
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kellett egy nevet, melyet a látogató hívó szóként a programtípussal azonosíthat: ez lett az Élő 

Múzeum. 

Nem csak a bemutatott programformát használjuk, hanem a többi élő interpretációs lehe-

tőséget is alkalmazzuk azóta a témának és a helyszíneknek megfelelően. Van a múzeum épü-

letéhez és történetéhez kapcsolódó, különleges tereket bemutató programunk. Elindítottunk 

például a női sorsokra koncentráló rövidebb előadássorozatot is vagy egy-egy nagyrendez-

vényhez kapcsolódó tematikus, sok szereplőt felvonultató interpretációt is készítettünk kifeje-

zetten a Múzeumok Majálisához, az Ars Sacrahoz valamint a Múzeumok Éjszakájához kap-

csolódva. 

Általánosan elmondható, hogy a vendégek részéről a kezdeti percekben teljesen megszo-

kott a passzivitás. A tárlatvezetőnek és az élő interpretátornak sokat kell dolgoznia azon, hogy 

ráhangolja a vendégeket az adott témára és a részvételre. Viszont a program sikeres, hiszen 

sokkal jobban odafigyelnek, ráadásul tovább fenntartható az érdeklődés, mint egy előadás vagy 

tárlatvezetés során. Ha a fent elmondott kritériumoknak a múzeumi szakember és az élő 

interpretátor eleget tesz, akkor valóban észrevétlenül tanulhat a látogató, sőt a program végén 

tele lesz további érdeklődő kérdésekkel a módszerrel, valamint az elhangzottak információkkal 

kapcsolatban. 

Általános tendencia, hogy a múzeumok látogatottsága kezd visszaesni. Ezeket különböző 

módszerekkel igyekeznek az intézmények lassítani vagy megállítani. Az élő interpretáció erre  

is lehet egy megoldás, ugyanis saját tapasztalatunk alapján megerősíthetjük a külföldi intéz-

mények leírásait: a látogató élvezi a részvételt, emiatt visszajáróvá válik.  

Korosztályi eloszlás szempontjából jelenleg a legtöbb múzeumba a múzeumpedagógia és 

a tárlatvezetések kapcsán a közoktatásban résztvevő diákok érkeznek a legnagyobb arányban. 

Ezt követik a felnőtt és idősebb korosztály tagjai (40 év fölöttiek), s legkisebb számban a fiatal 

felnőttek lépnek be a múzeum falai közé. Ez a tendencia természetesen nem csak hazánkban, 

hanem mindenhol tapasztalható. A most bemutatott módszer ennek az aránynak a megváltoz-

tatására is alkalmas lehet. Az élő interpretáció rendkívül rugalmas, így a közoktatásban részt-

vevő bármely korosztályra átalakítható, mégis a fiatal felnőttek és az idősebbek számára is 

élvezhető, így egyszerre a család több különböző korú tagja is részt tud venni a programon. 

Számszerűsítve elmondhatjuk, hogy csak a 2014-es évben 45 élő interpretációs programot tar-

tottunk, melyen összesen több mint 1000 fő vett részt.13 A 2015-ös év első felének statisztikáját 

áttekintve elmondhatjuk, hogy 26 élő interpretációs programot tartottunk, melynek 1/3 -a köz-

oktatásban résztvevő diákcsoportok megrendelésére készült. 

A programon résztvevő látogatók korosztályi megoszlása nagyon vegyes: az előre hirdetett 

programokon a fiatal felnőttek, az idősebb korosztály és a családosok is megjelentek, de a 

közoktatásban résztvevő diákok aránya a 2014-es évben ugrás szerűen nőtt meg. Ahogy a mú-

zeumpedagógiai foglalkozások egy-egy téma megismerését segíthetik elő, ugyanerre alkalma-

sak az élő interpretációs programok a diákok számára. Az átélt „utazás” több hónappal később 

is mély benyomást hagyott a hozzánk érkező 3. osztályosokban. Fogalmazásukban pontosan 

tudták idézni a velük történteket és az ott hallottakat: „ …aztán egy szegény szabóné kínálgatta 

nekünk a portékáját: Tessék, csak tessék, próbálják fel! – hallgattunk szavára, de semmit nem 

vettünk. Aztán egy táncot kedvelő néni elhívott minket az esti bálra. Elindultunk körbenézni a 

                                                      
13 Hozzá kell tennünk, hogy a Magyar Nemzeti Múzeumban ezeket a programokat regisztrációhoz kötöttük, mivel 

a felhasznált múzeumi terek befogadóképessége véges. Egy szabadtéri vagy más adottságokkal rendelkező kiállí-

tóhelyen ez a szám növelhető. 
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palotába de … jaj elkap minket egy morcos katona! – Sorakozó! A koronázásig egy órátok 

van, büdös népség, gombot felvarrni, gatyát foltozni, ülepeket eldugni! – kiabált ránk. Ezen 

nagyot nevettünk. A mulatságon táncoltunk is. Boldogan hazamentünk,  s beszámoltunk élmé-

nyeinkről.”14 

Fontosnak tartjuk, hogy a programot a látogatók igényeihez igazítsuk, így az előadás végén 

élő szóban, illetve kérdőívek segítségével írásban is rögzítjük a pozitív és negatív észrevétele-

ket, illetve a további ötleteket. Az elmúlt időszak kérdőíveit feldolgozva láthatjuk, hogy az 

észrevételek döntő többsége pozitív, az 1-5 skálán leggyakrabban 4 és 5 között jelölik meg a 

vendégek, hogyan érezték magukat a programon. Azonban fejleszteni és változtatni mindig 

érdemes, ugyanis a visszajárók érdeklődését továbbra is fenn kell tartani. 

Határozott célunk, hogy az igazi, szakmai alapokon nyugvó élő interpretáció módszerét 

terjesszük, ezért vállalkozott a Magyar Nemzeti Múzeum múzeumandragógiai csapata a kon-

ferencia előadásra, valamint e tanulmány megírására is. Mivel a módszer az ismeretterjesztés-

ben, látogatószám növelésében valamint a látogató korosztályok arányának megváltoztatásá-

ban is szerepet játszik, így szeretnénk hosszú távon elérni, hogy olyan bevett módszerré váljon 

az élő interpretáció, mint amilyen általánosan elfogadott lett a múzeumpedagógia.  
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