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I.

Motiváció

A dolgozat igyekszik rávilágítani a műszaki múzeumok sajátosságaira, különlegességeiére.
Célkitűzésem, hogy minél alaposabb képet fessek róluk, részletesebben megismertessem őket
a potenciális múzeumi közönséggel.
Érdeklődésemet a szakdolgozati témám iránt 2015 nyarán a várpalotai Magyar Vegyészeti
Múzeummal (MVM) történő megismerkedésem indukálta. Egykori kémia szakos hallgatóként
kitüntetett lelkesedéssel néztem végig a múzeumot, azóta is nagy becsben tartom és segítem
kommunikációját. Az MVM Magyarország egyik legjelentősebb műszaki múzeumi
intézményrendszerének, a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum (MMKM) tagintézményhálózatának a tagja. (Próder-Vargáné, 2011) A dolgozatban részletesen ismertetem az
MMKM felépítését és pozícióját a IV. fejezetben .
1. kép: Részlet a Magyar Vegyészeti Múzeum állandó kiállításából

(fotó: http://www.vegyeszetimuzeum.hu/images/slideshow2/IMG_7018.jpg,
letöltés dátuma: 2015. 07. 09.)
Tanulmányaim során egyre erősödött bennem a gondolat, hogy míg a műszaki múzeumok
egyedi, hiánypótló részei a múzeumi világnak, olykor méltatlanul elfeledik, vagy háttérbe
szorítják őket. Szükséges, hogy megismerjük az egyes gyártási technológiákat, módszereket
és ötleteket, melyeket esetleg tovább tökéletesíthetünk, egyszerűbbé tehetünk. Ha ezeket
megértjük, könnyebbé válhatnak mindennapjaink, ötletet meríthetünk belőlük az
előrelépéshez, és nem utolsó sorban gazdagíthatjuk velük tudásunkat. A múzeumi tárgyak
pedig eszünkbe juttatják, hogy a régebben élt embereknek milyen problémákkal kellett
megküzdenie, és azokat hogy oldották meg. Megfigyelhetjük, hogy a ma használatos
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eszközeink milyen ötletből alakultak ki, mióta léteznek, és hogy fejlődtek az évek során
olyanná, mint a mostani megfelelőjük.
Az élet csak úgy érthető, ha visszatekintünk, de csak úgy élhető, ha előrenézünk.
Kirkegaard (Balogh, 2016, 1. old.)
Ugyan a magyar múzeumügy csak kicsit több, mint kétszáz éves- Széchényi Ferenc 1802-es
felajánlásával kezdődött (Vásárhelyi, 2009) -, de mára alapvető változásokon ment keresztül.
„A múzeumi paradigmaváltás lényege, hogy múzeumaink aktívabb szerepet töltenek be az
emberek, a múzeumi közönség, a társadalom szabadművelődésében, közösségfejlesztésében,
kielégítve a dinamikus ütemben fokozódó önálló tanulási-közösségi igényeket és
szükségleteket, amely egyidejűleg jelenti a személyiségfejlesztést, személyiségformálást.”
(Dominek, 2010, 1. old.) A mai múzeumok tudás-, nevelési és közösségi központok (Kurta,
2007): különösen igaz ez a műszaki múzeumokra.
Munkám kezdetén a műszaki-tudományos ismeretterjesztés és a műszaki múzeumok
helyzetének alakulását tekintem át. Kutatásaim alapját képezi egy kérdőív, melyet azért
készítettem, hogy a fiatal felnőttek (20-35 éves korú, elsősorban nem műszaki végzettségű)
műszaki múzeumokról szóló véleményét, elvárásait megismerjem. Célom továbbá a
megismert vélemények, elvárások alapján egy múzeumandragógiai foglalkozás tervezése a
20-35 éves korosztálynak. Mindeközben szeretném részletesen bemutatni a Magyar Műszaki
és Közlekedési Múzeumot, a magyarországi műszaki muzeológia legjelentősebb képviselőjét,
illetve azt, hogy milyen kommunikációs eszközökkel, milyen csatornákon igyekszik
fenntartani a kapcsolatot közönségével. Ezzel természetesen törekvésem az is, hogy a szóban
forgó korosztály jobban megismerje a műszaki múzeumok világát.
Elsődleges célcsoportom tehát a 20-35 éves korosztály, módszereim pedig az elérni kívánt
célokhoz a következők:
•
•
•

kérdőíves felmérés,
internetes kutatások műszaki múzeumokról,
a témához kapcsolódó, különböző korcsoportoknak szánt foglalkozások megfigyelése
és értékelése.
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Bevezetés: a műszaki múzeumokban
folyó tudománykommunikációs munka
sajátosságai

II.

II.1. A műszaki múzeumok küldetése
A műszaki múzeumok elsődleges célja a műszaki értékek és technológiák közvetítése a
látogatók felé. Ezt a múzeumok Peter van Mensch holland múzeumi szakember által
megfogalmazott hármas feladata segíti (Weil, 1990, Suarez, 2008). A három feladat a
következő:
•
•
•

tárgyak, dokumentumok gyűjtése és megőrzése
a gyűjteményben fellelhető anyagok kiállítása, bemutatása a közönségnek
ezek tudományos feldolgozása (tárgyak részletes leírása, kapcsolódó kutatások
lefolytatása).

Úgy tűnik, a továbbfejlődés szükséges előfeltétele a múzeumok és a múzeumi munka
identitásának meghatározása.
To define the identity of museums and of museum work seems to be a necessary prerequisite
for further development.
Peter van Mensch (Bezzeg, 2001, címlap)
„A magyar műszaki múzeumok helyzete sajátos, számos más európai műszaki múzeumi
állapottól különböző. Míg sok helyen egyetlen, centralizált, a műszaki élet minden területére
kiterjedő múzeum van, addig nálunk számos, országos gyűjtőkörű, de csak egy-egy szakmára
kiterjedő múzeum működik.
Ennek oka a magyar műszaki muzeológia eredetében rejlik. A Közlekedési Múzeumot kivéve
nálunk az egy-egy iparág történetét bemutató múzeumok az 1950-es, 60-as években alakultak,
megelőzve az Országos Műszaki Múzeum de jure és de facto létrejöttét 1973-ban. Míg ez
utóbbinak az elmúlt évekig nem volt látogatható kiállítása addig a többi múzeum teljes
vertikumában működött, kiállításaik látogathatók voltak.
Legkorábban a Központi Bányászati Múzeum nyitotta meg a kapuit 1957-ben.
A magyar műszaki muzeológia még egy területen különbözött az európai normától, nálunk
ennek a területnek az országos múzeumai a rendszerváltásig nem a kulturális, művelődési,
hanem az ágazati minisztériumok fenntartásában működtek, többnyire nem önálló
költségvetési intézményként, hanem az ágazathoz tartozó állami tulajdonú kutatóintézetek
„főosztályaiként”.
A múzeumoknak azonban volt önálló működési engedélyük, s az ott őrzött tárgyak nem
tartoztak a működési kereteket biztosító kutatóintézet leltárába, hanem szabályos múzeumi
leltárba voltak nyilvántartva.” (Bircher-Braunné-Schuller, 2011, 4. old.)
Az 1896-os budapesti millenniumi kiállítás egyik, Pfaff Ferenc által tervezett épülete a
Közlekedésügyi Csarnok volt. Itt mutatták be a hazai közlekedés, különösen az akkori
sikerágazat, a vasút fejlődésének eredményeit. 1899. május 1-jén az ott bemutatott
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gyűjteményre alapozva, ugyanabban az épületben nyitotta meg kapuit és fogadta látogatóit 45
éven át a Magyar Királyi Közlekedési Múzeum. Az épület azonban 1945 után egy
bombatalálat miatt csak egy csonka torzó maradt, a múzeum 1966-ban nyílt újra (Vitézy,
2016). A kisebb műszaki múzeumok 1961-től kezdtek el szerveződni, miután az akkori
Nehézipari Minisztériumban megszületett a döntés, hogy a különböző szakiparágaknak
múzeumot létesítsenek (Fábián-Próder-Vargáné, 2005).
A műszaki múzeumok a múzeumi világban egyedülállók, rengeteg ismeretet képesek
elraktározni és közvetíteni.
A műszaki múzeumok különlegességei:
•
•
•
•

több műfajban, illetve több tudományterületről is közvetítenek ismereteket
a tárgyak többsége egy folyamatot mutat be
sajátos viszony a jelenhez: a gyűjteménynek folyamatosan követnie kell a tudomány
és technika fejlődését
gyűjteménye az idő előrehaladtával könnyen bővíthető, bármikor muzeális tárggyá
válhat valami

Szemben a megszokott, nem műszaki múzeumokkal, ezeknek a tudásközpontoknak a
különlegessége, hogy sokrétű ismereteket közölnek. Nem csupán képzőművészeti,
iparművészeti, történeti, néprajzi, régészet stb. területekre korlátozódik a bennük felhalmozott
tudás. Következésképpen az összes határozott, egy zárt témán alapuló gyűjtőkörrel rendelkező
múzeum jellemzőit ötvözik. Gyűjteményeikbe bekerülnek művészeti alkotások, történetet
mesélő tárgyak, forradalmi találmányok. Az sem ritka, hogy egy tárgyat pont művészeti,
történeti stb. értéke predesztinál arra, hogy helyet kapjon a műszaki múzeumok
gyűjteményeiben. A tárgyak mellett azoknak készítési, megmunkálási folyamataival
ismerkedhetünk meg, amelyekből még ötletet is meríthetünk újabb és újabb problémák
megoldására. Az átadandó ismeretanyag pedig számos tudományterületben gyökeredzik, nem
feltétlenül csak a természettudományokban. Ebből a sokszínűségből könnyen előny
kovácsolható, hiszen különböző érdeklődési területekkel rendelkező embereket hozhat össze,
mindenki találhat számára értékes információt. A gyűjtemények tárgyaiban keverednek a már
említett témakörök ismeretei, jellemző attribútumai.
2. kép: Művészet vagy történelem?, Zarzetzky József (1800-1885) pesti
gyufagyárának képe színes gyufaszálakból kirakva

(Műszaki Tanulmánytár, fotó: Antal József, 2016. 09. 23.)
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3. kép: Egy műszaki múzeumi tárgy több területről is hordoz információt,
Század eleji kandeláber a Szent István-bazilika elől

(Ganz Ábrahám Öntödei Gyűjtemény, fotó: Antal József, 2016. 05. 06.)
4. kép: Magyar feltalálók életrajzainak ötletes bemutatása,
Fizikusok „szellemi családfája”

(Műszaki Tanulmánytár, fotó: Antal József, 2016. 09. 23.)
A műszaki múzeumok második megkülönböztető vonása, hogy sok esetben egy ötlet, egy
találmány, egy szerkezet fejlődéstörténetét tárja elénk (például kép-, mozgóképrögzítés
története, vagy gőzgépek fejlődése). Egy fejlődési, fejlesztési folyamat ábrázolása
könnyebben megmozgatja a látogatók fantáziáját, élményszerűbbé teheti a látogatást. Az
érdeklődő beleélheti magát a történetbe, elképzelheti az adódó problémákat és a lehetséges
megoldásokat, belegondolhat, hogy ő mihez kezdett volna az adott kihívással, hogy a kor
eszközeihez mérten mennyire lehetett jó megoldást találni, vagy éppen most miért lenne
egyszerűbb.
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Sajátos tulajdonság továbbá, hogy a műszaki múzeumok dinamikusan fejlődnek,
folyamatosan bővül gyűjteményük. Soha nem tudhatjuk, hogy egy köznapi, használati tárgy
mikor válik muzeális értékűvé, mikor kerülhet a gyűjteménybe. Ez a jelenhez való kapcsolat
képes megújulásra sarkallni a műszaki kiállításokat, és fenntartani a közönség érdeklődését.
Elnagyolva azt lehet mondani, hogy műszaki múzeumok valamennyire „a jelen múzeumai”,
de legalábbis több közük van hozzá, mint egy „klasszikus”, például szépművészeti
múzeumnak. Ebben a tekintetben meglepő módon a kortárs művészeti vagy a napjaink
környezeti problémáit és azok megoldási lehetőségeit bemutató múzeumokhoz állnak
legközelebb.
A bevezetőben ismertetett tulajdonságok mindegyike hozzájárul a műszaki múzeumokban
folyó tudománykommunikációs munka és tudományos ismeretterjesztés egyediségéhez.
Meggyőződésem, hogy ezt az ismeretközvetítést akkor lehet igazán érdekesen és
figyelemfelkeltően végezni, ha nem feledkezünk meg a fantáziánkra való hagyatkozásról sem.

II.2. A műszaki muzeológia rövid története
A mechanikai, technikai ötletek, tervek közvetítése és szerkezetek, gépek kiállítása a XVII.
század második felében indult a korabeli műszaki-tudományos kabinetek létrejöttével (Endrei,
1994). Ezeknek az első tárlatoknak a céljai az „okulás, követés és gondolatébresztés” volt.
Fontos megjegyezni, hogy ebben az időben gyakran fordult elő, hogy a megtervezett vagy
elképzelt gépek nem épültek meg, csupán gondolatkísérletként kerültek be a gyűjteményekbe
(gondoljunk csak Leonardo da Vinci ötleteire).
Az előbbi mondatból is érezhető, hogy az elsőkként bemutatott műszaki vázlatok,
elképzelések nagyrészt a késő reneszánsz alatt keletkeztek. A technikai ismeretterjesztés
tulajdonképpen a XV-XVI. századig vezethető vissza. 1465 körül a kor egyik jelentős
mérnöke, Francesco di Giorgio Martini készített vázlatkönyvet, melyben ostrom- és
építőgépeket, szivattyúkat, fűrész-, őrlőmalmokat és más gépeket ábrázolt. (Endrei, 1994) Ez
a kézirat, melyet ma a torinói könyvtár őriz Leonardo da Vinci munkáit is merőben inspirálta.
Továbbá ebből a könyvből származó 72 rajz kőlapokra metszett domborművek formájában
Federico da Montefeltro urbinói herceg palotájának homlokzatát díszítették, melyeket 1474ben készíttetett. Bizonyos az uralkodónak az a törekvése, hogy építészének alkotásait
hirdesse, megmutassa az embereknek. Megemlíthetjük Leonardo Codex Atlanticus-át is a XV.
század végéről, amely a mester több száz meg nem valósult tervét tartalmazza. A XVI.
századtól kezdett elterjedni a Theatrum Mechinarium műfaj, azaz rézmetszet-sorozatokon
ábrázolt gépek albumokban történő kiadása (Endrei, 1994).
Francis Bacon (1561-1626) brit filozófus fogalmazta meg azt a gondolatot, hogy szükség van
egy helyre, ahol a technikai vívmányok, szerkezetek modelljeit és a nagy gondolkodók,
feltalálók képmásait kiállítják (Ferguson, 1965). Joseph Furttenbach (1591-1667) német
építész, matematikus, mérnök is felismerte, hogy a gépek modelljeit milyen jól lehet használni
szemléltetésre és Ulmban tartott előadásaihoz ilyeneket állított ki; ebben a gyűjteményben
még Galilei gépei közül is szerepelt néhány (Endrei, 1994). Itáliában, Firenzében a Mediciek
is hasonló gyűjteménnyel rendelkeztek (Museo degli Strumenti Antichi). II. Medici Ferdinánd
és testvére, Leopold hozta létre 1656-ban az Accademia del Cimento természettudományos
akadémiát (Nyárády-Szilágyi-Várhelyi, 1961). Híressé vált még ebben az időben az olasz
jezsuita szerzetes, természettudós Athanasius Kircher (1602-1680) által 1651-ben Rómában
alapított Museo Kircheriano, szintén szemléltető gépek gyűjtésére oktatás céljából jött létre.
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Az 1700-as évek környékén Leibniz is nélkülözhetetlennek tartotta a szemléltető szerkezeti
modelleket.
Az 1660-ban megalakult Royal Society és a később, az 1754-ben létrejött a The Society for
the Encouragement of Arts, Manufactures, and Commerce (ma Royal Society of Arts) is
rendszeresen díjazott és közzétett, olykor ki is állított egy-egy találmányt. Eugene S. Ferguson
amerikai technikatörténész, egyetemi tanár leírta, hogy volt még egy meghatározó intézmény,
amely műszaki-tudományos ismeretterjesztésben részt vett ekkor; ez pedig XIV. Lajos
dicsőséges uralma alatt Jean-Baptiste Colbert javaslatára 1666-ban megalapított The French
Académie des Sciences volt. Ez a tudományos társaság széleskörű gyűjteménnyel
rendelkezett a kor feltalálóinak találmányainak modelljeiből, mivel oda adták be
jóváhagyatni, véleményeztetni ezeket a modelleket. Az Akadémia hétkötetes katalógusban
adta ki a modellek részletes leírását, ezáltal bemutatta azokat az érdeklődőknek.
Az első széleskörűen dokumentált műszaki jellegű kiállításra 1683-ban Párizs latin
negyedében került sor (Endrei, 1968). Egy műkedvelő arisztokrata, egy sokoldalú feltaláló, a
francia királyi udvar fourrier-ja (a fourrier szállásmester, a királyi udvar és katonaság
ellátmányozásáról gondoskodott, élelmiszerről, felszerelésről), Jean-Baptiste Picot „Chevalier
D'Ormes” állította össze; kezdetben 21 gépmodellt sorakoztatott fel, majd kéthetente 4
modellel egészült ki, végezetül pedig összesen 30-40 modell volt látható, és ezek mindegyike
működött. A készülő tárlat híre akkora érdeklődést keltett, hogy még befejezése előtt kiadták
a róla szóló katalógust. A bemutatott modellek fából, vasból és rézből készültek, mindegyik
címkével ellátva, amely az alkotó nevét a gép funkcióját és méreteit tartalmazta. Gyakran
olyan XVI-XVII. századi mesterek, mint Jacques Besson, Agostino Ramelli, Salomon de
Caus, Giacomo Strada di Rosberg vagy Georg Bockler művei voltak ezek, melyeket akár
utólag megépítve vagy újraépítve az alkotók által hátrahagyott eredeti leírásokkal állítottak ki.
A modellek sokszínűségét jellemzi, hogy egészen a római katapultoktól a kortárs
vívmányokig hadászati technológiákon, mezőgazdasági eszközökön át, különös tekintettel az
öntözőberendezésekre rengeteg szerkezet volt megtekinthető. Néhány Franciaországban
készült kortárs modell a titokzatos MLCDO feliratot viselte magán. A XX. század második
felében derült fény rá Arthur Birembaut (1905-1986) párizsi mérnök és tudománytörténész
jóvoltából, hogy ez a monogram (Monsieur Le Chevalier D'Ormes) magát Jean-Baptiste
Picot-t takarta mint alkotót, akinek négy kiállított modelljéről szóló részletes leírások a
tárlatról kiadott Explication des modeles des machines et forces mouvantes, que l'on expose a
Paris, dans la Rue de la Harpe, vis-á-vis Saint Cosme című 54 oldalas katalógus közel felét
elfoglalták. Így megnyilvánult a kiállítás szervezőjének, Jean-Baptiste Picot-nak az a rejtett
szándéka, hogy saját találmányait is közszemlére tegye (Endrei, 1968).
Svédországban Christopher Polhem mérnök, „a svéd mechanika atyja” 1695-ben hívta életre
„Laboratorium Mechanicum”-ot, melyben a hasznos masinák kifejlesztése mellett mindig
kitüntetett szerepet kapott azok folyamatos kiállítása; ennek több tucat modelljét később, az
1700-as évek második felétől a Királyi Modellkamara már oktatási célokra használta
(Ferguson, 1967). A Svéd Királyi Modellkamara létrejöttével 1748-ban Polhem számos
gépmodellje a Király Palotában került bemutatásra. Szászországban, Drezdában I. Frigyes
Ágost szász választófejedelem (1694-1733), 1697-től II. (Erős) Ágost néven lengyel király
uralkodása alatt 1728-ban alapította meg a „Mathematisch-Physikalisches Kabinett”-et, amely
szintén a műszaki-tudományos vívmányok gyűjtését és bemutatását tűzte ki célul. Az itt
található gyűjtemény többek között időmérésre használt szerkezetek, hatalmas távcsöveket,
csillagászati eszközöket, föld- és éggömböket foglalt magába.
Firenzében 1775-ban a Mediciek gyűjteményeire és az „Accademia del Cimento” hagyatékára
alapozva Pietro Leopoldo létrehozta a mai Museo Galileo - Museo di Storia della Scienza
elődjeként számon tartott „Museo di Fisica e di Scienza Naturali”-t (Nyárády-Szilágyi7

Várhelyi, 1961). Ha Olaszországban keresünk műszaki jellegű gyűjteményeket, szinte kizárt,
hogy da Vinci és Galilei életművei és tárgyai ne jelenjenek meg ezekben. A firenzei
gyűjteményt főleg Galileitől származó darabok gazdagítják.
A XVIII. század második felében, az angol ipari forradalom idején az oktatás, szemléltetés és
gondolatébresztés mellett egy másik cél is megfogalmazódott a műszaki gyűjtemények,
kabinetek, társaságok számára: az ipari fejlődés előmozdítása, a műszaki cikkek gyártásának
fellendítése. Ennek ékes példája a „The Society for the Encouragement of Arts, Manufactures,
and Commerce” létrejötte 1754-ben Londonban, amely díjakkal igyekezett ösztönözni a
feltalálókat.
1794 komoly fordulópontot jelent a technika világában; a francia forradalom konventje
ugyanis Párizsban megalapította a világ első műszaki múzeumaként aposztrofált
„Conservatoire National des Arts et Metiers”-t.
1794. október 10-én szavazta meg a konvent Grégoire abbé előterjesztésére a következő
dekrétumot:
„1.§. Létre kell hozni Párizsban, Conservatoire National des Arts et Metiers néven és a
mezőgazdasági-műipari bizottság felügyelete alatt mindenféle mesterség gépeinek,
szerszámainak, modelljeinek, tervrajzainak, leírásainak és könyveinek nyilvános tárát, és a
feltalált vagy tökéletesített gépek, szerkezetek eredeti példányait el kell helyezni a
Conservatoire-ban.
2.§. Az érdeklődőknek meg kell magyarázni a mesterségek szerszámainak, gépeinek
szerkezetét és alkalmazását.” (Nyárády-Szilágyi-Várhelyi, 1961, 62. oldal)
5. kép: A Conservatorie National des Arts et Métiers, a világ legrégebbi műszakitudományos-ipari múzeumának otthona

(fotó: Nyárády-Szilágyi-Várhelyi: A világ műszaki múzeumai, 1961, 63. oldal)
Természetesen ekkor már Franciaországban is néhány főúr és tudós tekintélyes mechanikai,
fizikai, csillagászati gyűjteményt halmozott fel; ilyen volt például Jacques de Vaucanson
mechanikus találmányainak famodelljeiből álló gyűjteménye, mely a Conservatoire tárlatának
alapját képezte. Vaucanson 1782-ben végrendeletében hagyta gyűjteményét XVI. Lajosra,
azzal a megkötéssel, hogy ez „a munkások osztályának képzését szolgálja”. (Endrei, 1994)
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Vaucanson találmányai olykor forradalminak számítottak; érdekes eset például, hogy miután
J. M. Jacquard-t bízták meg a Vaucanson-féle lyukkártyás, automata szövőgép restaurálásával
és egy használatra készült változat megtervezésével és tökéletesítésével, ez a technika
nemcsak a mintás szövés megjelenését lendítette fel, hanem működési elve az első, Babbageféle számítógépben is kitüntetett szerephez jutott. A műszaki modellek gyűjtésén és
bemutatásán túl a Conservatoire alapvető feladatának tekintette az ipar fellendítését (itt is
díjak kerültek kiosztásra), az oktatást illetve ismeretterjesztő funkciót (nyilvános előadásokat
is gyakran tartottak az intézményben).
A főbejárathoz vezető udvart olyan francia tudósok és feltalálók szobrai díszítik, mint Denis
Papin orvos-fizikus (1647-1714), Charles Auguste Coulomb fizikus (1736-1806) vagy
Nicolas Leblanc vegyész (1742-1806). Márványlépcső vezet az első szalonba, ahol többek
között Pierre Simon Laplace (1749-1827), Antoine Laurent Lavoisier (1743-1794) és Gaspard
Monge (1746-1818) portréi lógnak a falon, a teremben pedig Lavoisier laboratóriumi
berendezéseit csodálhatjuk meg. Továbbhaladva látványos óraszerkezeteket mutat a tárlat,
emellett korabeli játékok, játékautomaták láthatók, melyek Marie Antoinette-tel hozhatók
összefüggésbe. A csillagászat, a geodézia és topográfia is képviselteti magát: reneszánszkori
műszereket, asztrolábiumokat, teleszkópokat rejtenek a termek; még a fémmegmunkálási
technikák is bemutatásra kerülnek (Nyárády-Szilágyi-Várhelyi, 1961).
A Conservatoire egy része a „Musée des Arts et Métiers, a múzeum. 1807-ben ideszállították
az Institut de France szertárát, a francia állam megvásárolta a léghajózási kísérleteiről ismert
J. A. Charles fizikus műhelyének berendezését, F. Berthoud pedig óragyűjteményét
ajándékozta a múzeumnak. Itt őrzik a Blaise Pascal által kifejlesztett első mechanikus
számológépet, de később gőzgépek, Edison fonográfja, az első velocipéd (a bicikli egyik őse),
a Lumiére fivérek (August és Louis) első filmvetítője és Louis Blériot híres XI. számú
monoplánja (mellyel 1909-ben átrepülte a La Manche csatornát) is ennek a gyűjteménynek a
részét képezték (Nyárády-Szilágyi-Várhelyi, 1961).
Mindazonáltal a legnagyobb hatást az ipari forradalom, a Royal Show-k (1839-től évente
megrendezett, a legújabb technikákat bemutató mezőgazdasági kiállítások az angol Royal
Agricultural Society of England szervezésében) és a világkiállítások gyakorolták a műszakiipari múzeumokra. Az első világkiállítás, a „nemzetek iparainak kiállítása” 1851-ben került
megrendezésre Londonban. Közvetlen előzményeinek tekinthetők
Anglia számos
iparvárosában tartott kereskedelmi kiállítások, illetve az 1844-es francia ipari kiállítás. Az
utóbbi alapján a „The Society for the Encouragement of Arts, Manufactures, and Commerce”
néhány tagja szorgalmazta, hogy legyen ilyen Angliában is (Ferguson, 1965). A társaság
elnöke, Albert herceg javaslatára Viktória királynő támogatásával döntöttek úgy, hogy
nemzetközivé teszik a tervezett angol ipari kiállítást; így végül grandiózus, elegáns épületben,
a londoni Kristálypalotában zajlott le.
Az 1851-es londoni világkiállítás következményeképpen jött létre 1857-ben a híres londoni
Science Museum. A müncheni Deutsches Museumot (1903) alapító Oskar von Miller az
1881-es párizsi nemzetközi elektrotechnikai kiállításon tett látogatásának hatására döntött a
múzeum létrehozása mellett. A Science Museum és a Deutsches Museum mintájára, valamint
az amerikai világkiállítások hatására létesültek az Egyesült Államok első műszaki múzeumai
(Chicago-ban és Detroitban). Hasonlóan Ausztriában, az 1873-as bécsi világkiállítás inspirálta
a „Technische Museum für Industrie und Gewerbe” megalakulását (1918) (Ferguson, 1965).
Magyarországon sokáig meglehetősen mostoha sorsa volt a műszaki muzeológiának. Ugyan
az 1896 szeptemberében tartott első magyar technikus kongresszuson felvetődött egy
általános jellegű műszaki múzeum létrehozása a millenniumi kiállítás anyagából, azonban a
Kereskedelemügyi Miniszter korlátozott pénzügyi lehetőségekre hivatkozva csak a Magyar
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Királyi Közlekedési Múzeum (1899) létrehozására adott módot, de ez mégse teljesen
műszaki, inkább annak egy speciális szelete. Emellett létrejött a Mezőgazdasági Múzeum
(1896) is. Az ország a XX. század első harmadáig igazi műszaki múzeum nélkül maradt.

II.2.1. A műszaki muzeológia Magyarországon
A legkorábbi, említésre méltó magyar műszaki válogatást a nagyszombati egyetem fizikai és
mechanikai szertára őrizte. Fizikai műszerek, a gépszerkesztés, malomépítés szemléltető
eszközei, valamint a hazai iparágak meghatározó termékei alkották ezt a gyűjteményt, melybe
1777 körül, az egyetem Budára költözése idején további modellek, például emelődaruk,
cölöpverőgépek, szivattyúk, vízerőgépek kerültek be. Méltán emlegették Európa egyik
leggazdagabb mechanikai gyűjteményeként.
Az 1800-as évek elején biztatóan folytatódott a történet, hiszen Ferenc császár 1807-ben
elhatározta, hogy birodalma ipari termékeiből egy-egy mintát bekér a gyárosoktól; ebben
József nádor volt a segítségére. Az így összeállt tárgyak rendszerezésével Keess lovagot bízta
meg, aki 1819-ben háromkötetes művében ismertette ezeket a vívmányokat. Ez a Keess-féle
mintegy húszezer tárgyból számláló gyűjtemény képezte alapját a Magyar Nemzeti Múzeum
(1802) „kézműtani”, technológiai osztályának 1808-tól. Az osztály folyamatosan bővült az
évek múlásával, földesurak és gyárosok ajándékaival, az 1850-ben feloszlott Ipari Védegylet
kiállításának tárgyaival. Cséplő- és szecskavágógépek modelljei, a magyaróvári gyár
gyapjúfonógépei, számos századeleji műszer és találmány kapott itt helyet, de még olyan
különlegességek is, mint Széchenyi István versenycsónakja fellelhetőek voltak itt.
Megérett a helyzet egy önálló, a külföldiekhez hasonló műszaki múzeum megalapítására, de
1871-ben egy szűklátókörű intézkedés gátat vetett a nagyratörő terveknek; ez
visszavonhatatlanul megpecsételte és megbéklyózta a műszaki muzeológia sorsát az
elkövetkezendő közel 80 évre.
A Magyar Nemzeti Múzeum mielőbb szabadulni kívánt a rengeteg helyet foglaló „kézműtani”
osztálytól, és szétosztotta három intézmény között: egy részét az Iparegyesület, a másik részt
a Műegyetem (korabeli nevén, pontosan: Királyi József Műegyetem), a maradékot pedig az
1883-ban alakult Magyar Technológiai Iparmúzeum kapta. Világos, hogy ezzel a gyűjtemény
úgy felaprózódott, hogy azt lehetetlen volt újraegyesíteni, és így szép lassan teljesen szétesett.
Ráadásul a Magyar Technológiai Iparmúzeum (a későbbi Technológiai Könyvtár, majd
Országos Műszaki Könyvtár elődje) fokozatosan iparoktatási intézménnyé vált, gyűjteményét
pedig szétszórta az ipariskolák között; 1911-ben a „múzeum" igazgatója jelenti felettes
hatóságának: „A gyűjteménytár muzeális tárgyakkal való fejlesztését beszüntettük.”.
Ekkortájt újabb szemléletváltást kellett megfogalmazniuk a műszaki múzeumoknak, hiszen a
technika felgyorsult fejlődési ütemével képtelenek voltak lépést tartani, ezért a műszaki
fejlődést szolgáló oktatás, ismeretterjesztés célkitűzése háttérbe szorult a megőrzés és
hagyományápolás mögött.
A drasztikus döntés következménye az volt, hogy a magyar műszaki örökség tárgyai a
müncheni Deutsches Museumba és a bécsi Technisches Museumba kerültek. Többek között
Bánki Donát első motorja, Mechwart hengerszéke és gőzekéje, a Pollák-Virág-féle
gyorstávíró vándorolt Münchenbe. Hazánk legrégebbi elektrotechnikai gyűjteményét az
Egger-gyár kénytelen volt a bécsi Technisches Museumnak ajándékozni.
Egy 1909 januárjában tartott értekezleten olyan szaktekintélyek álltak ki a műszaki múzeum
létesítése mellett, mint Eötvös Loránd, Hauszmann Alajos, Szily Kálmán és Thék Endre.
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Kiderült, hogy korábban Eötvös József és Trefort Ágoston kultuszminiszterek is
gondolkodtak ezen, őket még a párizsi példa inspirálta. A legmeghökkentőbb, hogy ezen
felszólalások hatására elkülönítették a múzeum elindításához szükséges keretet a
költségvetésben, azonban külföldi tanulmányutakon kívül több évig nem történt semmi, végül
a világháború árnyékában minden terv szertefoszlott.
Megtörni látszott a jég, mikor 1921-ben Dr. Lósy-Schmidt Ede technikatörténész elkezdte
gyűjtését a tervezett múzeum számára (Nyárády-Szilágyi-Várhelyi, 1961). Hosszú,
kínkeserves munka árán 1934-ben elfogadták a Mérnök Kamara javaslatát a múzeum
létesítésére; a megszervezésével Lósy-Schmidtet bízták meg. 1935-ben hozzáláthattak az
Magyar Műszaki Múzeum berendezéséhez a Mészáros utca 1. szám alatt és ’36-ra
megnyitották a nagyközönség előtt az intézményt.
6-7. kép: Az Magyar Műszaki Múzeum Mészáros utcai épülete és az Országos
Műszaki Múzeum által 1995-ben az épületen elhelyezett emléktábla

(fotó: Magyar Múzeumok, 2003, 3. szám, 3-4. oldal)
Magyar mérnökök tevékenységéről megmaradt emlékek, tervrajzok, térképek, bányászati
műszerek, a műszaki oktatás emlékei, a reformkor technikai vívmányai, finommechanikai,
világítási, elektrotechnikai, hírközlési eszközök, a gyújtószerek, a folyamszabályozás, még a
bőripar történetét feldolgozó tárgyak és írások is fellelhetők voltak ebben az épületben 18
szobán keresztül. A folyosót a XVIII-XIX. századi vasművesség remekei díszítették. Azonban
1939. május 1-je ismét lesújtó híreket hozott a műszaki muzeológia számára, hiszen az
Iparügyi minisztérium egy tollvonással megszüntette a Magyar Műszaki Múzeumot; az épület
bérleti szerződését felmondta a múzeum vezetőségével, más célra vette használatba, a
gyűjtemény új kiállítási helyéül Kassát jelölte meg. Ebből a „furcsa” lépésből fejlődött ki a
Szlovák Műszaki Múzeum. Egy újabb magyar kísérlet esett kútba (Nyárády-SzilágyiVárhelyi, 1961).
A végső sikert csak az hozta meg, amikor 1954-ben megalakult a Műszaki Emlékeket Gyűjtő
és Nyilvántartó Csoport, amelyből 1973-ra nőtte ki magát az Országos Műszaki Múzeum (ma
az MMKM Tanulmánytára). Addigra azonban az 50-es, 60-as évektől kezdve már szinte
minden iparág (kohászat, bányászat, vegyészet stb.) saját múzeumot állítatott fel magának,
ezért a magyar műszaki muzeológia sajátosan széttagolttá vált (Vámos, 2003).
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II.3. Műszaki múzeumok Európában
Ha az európai műszaki múzeumokat szeretnénk számba venni, bizonyos szempontból nehéz
dolgunk van. Nem teljesen egyértelmű, hogy mi tartozik ugyanis a kategóriába. Az előző,
hosszabb leírás is tanúsítja, hogy műszaki ismeretterjesztés sok esetben együtt jelenik meg a
tudománytörténeti ismeretek, tudományos elméletek és eredmények közvetítésével.
Hangsúlyozzuk, hogy az alábbi fejezetben a dolgozat igyekszik eltekinteni az egészen
speciális és a kifejezetten egy témára vagy szakmára koncentrált gyűjtőkörű, közlekedési,
aviációs (repüléstörténeti), űrhajózási, bányászati, vegyészeti, tengerészeti, hírközlési és
távirdai műszaki múzeumoktól.
Európa nyugati országaiban gyakoribbak az úgynevezett science museumok. Ez a megnevezés
kiterjeszti a műszaki múzeumok profilját, melyek egyébként technical, industrial, industry,
technology vagy technology and science museum néven bukkannak fel (lásd VII.1.
melléklet). A science museum kifejezés túl általános, olyan múzeumok ezek, ahol a tudomány
áll a középpontban, így tulajdonképpen egy természettudományi múzeumra is hivatkozhatunk
vele. Ezek az intézmények többnyire elvesztik azt a karakteres, hagyományos műszaki
jelleget, amit közép-európai társaik képviselnek.
Általában a külföldi országokban egy központi, de mindenképpen kevesebb műszaki múzeum
van, mint hazánkban. Magyarországon sajátos módon szétszóródtak a műszaki gyűjtemények
és 1950 után különféle szakmúzeumok alakultak (kohászati, bányászati, postamúzeum,
textilipari, tűzoltómúzeum, vegyészeti stb.), műszaki múzeumunk viszont csak 1973-ra
szerveződött meg. Ehhez a szétszórtsághoz Belgium műszaki múzeumainak helyzete
hasonló, itt is rengeteg szakmúzeum jött létre, úgymond „nem kezdtek el időben szervezni
egy egységes műszaki múzeumot” és inkább a tudománytörténet közvetítése maradt
előtérben.
Nálunk több kísérlet is volt a megszervezésre, de a bürokrácia mindet ellehetetlenítette. A
legjobb példa a központosításra Oroszország, ahol a moszkvai Politechnikai Múzeum az
egyetlen nagy, nevében is műszaki múzeum. Jóllehet, többtíz kisebb szakmúzeum segíti
munkáját,valamint a technikai kultúra számos meghatározó emlékét gyűjtötték össze
képzőművészeti és történeti múzeumok is. Az Ermitázsban például optikai és fizikai
műszerek találhatóak és egy I. (Nagy) Péter idejéből (1682-1725) származó kézi eszterga, a
moszkvai történeti múzeumban az első orosznyelvű nyomtatvány készítőjének kézisajtója
(Nyárády-Szilágyi-Várhelyi, 1961).
Mindenképp meg kell jegyeznünk továbbá, hogy a hagyományos, gépeken szemléltetett
műszaki ismeretterjesztés (nagy csarnokban kiállított szerkezetek, modellek és járművek,
például gőzgépek vagy motorkerékpárok) Közép-Európában a legerősebb. Erre az egyik
kitűnő példa a prágai Nemzeti Technikai Múzeum, amely hét osztályán folytatja muzeológiai
tevékenységét: filmtechnika és távközlés, bányászat és kohászat, gépészet és energiatermelés,
vegyészet, építészet, közlekedés, könnyűipar és nyomdászat (Nyárády-Szilágyi-Várhelyi,
1961). A műszaki örökség közös ápolásáért a közép-európai technikai múzeumok szervezetbe
tömörültek, 1990-ben megalakult a Middle European Union of Technical Museums (MUT). A
tagok között szerepelnek lengyel, cseh, szlovák, magyar, osztrák, szlovén, horvát és szerb
múzeumok (lásd VII.1. melléklet, http://www.mut-web.eu, letöltés dátuma: 2016. 05. 10.).
A XX. század második felére fejlődött ki egy új tudományközvetítési forma, amely a műszaki
és egyéb tudományok interaktívabb, kísérletezőbb, élményközpontúbb megismerését kínálta a
látogatóknak, mint a hagyományos műszaki múzeumok. (Guba, 2015) Az ezen az elven
szerveződő „tudományos élményközpontok” a science centerek. A formabontó ötlet a
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Deutsches Múzeumban született az 1930-as években azzal, hogy a látogatók számára
megfogható eszközöket, tárgyakat helyeztek el a olyan kiállítótérben, illetve a látogatók
méréseket, kísérleteket végezhettek el. Ennek ellenére az első példát ilyen központra az
Egyesült Államokban találjuk 1968-ban Exploratorium néven. A science centerek különös
vonzerejüket egyedi kézbe vehető (hands-on) és elgondolkoztató (minds-on) interaktív
tárgyaikkal érik el (Egyed és munkatársai, 2012).
Amikor a műszaki múzeumok háttérbe szorulásáról beszélünk, azt kell hangsúlyoznunk, hogy
a nyugat felől érkezik a science centerek létrehozására irányuló tendencia és Európa nyugati
térségében már ez dominál (lásd 1. ábra). Ennek következményeként a nyugati országokban
nem mindig találunk olyan átfogó, monumentális technika, illetve technikatörténeti
múzeumokat, mint a keleti régióban. Néhány népszerű science center például a párizsi Cité
des Sciences et de l’Industrie, az ugyanitt található Palais de la découverte vagy az
amszterdami Nemo. Természetesen vannak olyan országok is, ahol mindkét
ismeretközvetítési stratégia fellelhető - ide tartoznak többek között Németország,
Olaszország, a skandináv országok és Magyarország is.
Magyarországon az egyre népszerűbb, interaktívabb műszaki-tudományos ismeretterjesztés
mellett (science centerek) méltóképpen vannak jelen a nagyobb múltú múzeumok, ezek
legmeghatározóbb képviselője a hét tagintézménnyel rendelkező Magyar Műszaki és
Közlekedési Múzeum.
1. ábra: Infografika a science centerek elterjedéséről Európában

(készítette: Antal József, 2017. január)

13

II.4. Mediális tárgyak a műszaki múzeumokban
A műszaki gyűjteményekben különleges szerepe van a tárgyak minőségének, érdekességének.
A tárgyak nemcsak az ismeretközvetítésben, hanem a múzeum és kiállítások
népszerűsítésében is komoly szerepet játszanak. A műszaki múzeumoknak lehetőségük és
szükségük is van rá, hogy a szokásosnál jobban tárgyaikra, azok értékeire, erősségeire,
megbecsültségére és vonzerejére hagyatkozzanak.
Azokat a nem feltétlenül múzeumi tárgyakat, amelyek csatornát képeznek a műtárgyak és a
látogatók között, mediális tárgyaknak nevezzük (Guba, 2015). Ezek általában demonstrációs
tárgyak, szemléltető eszközök, modellek vagy makettek. Azonban néha maga a műtárgy is
lehet mediális tárgy. Az ilyen tárgyak segítenek megérteni, kontextusba helyezni és közelebb
kerülni a kiállított tárgyhoz. A technikatörténeti kiállításokon pontosan kell tudni, mi miért
van kiállítva, ezért a mediális tárgyak szükségessége megkérdőjelezhetetlen.
A Műszaki Tanulmánytárban 2013 tavaszán kialakított „Gondoltad volna, hogy magyar?”
című „válogatás-kiállításnak” a célja az intézmény ismertebbé tétele és látogatottságának
növelése volt. Hamar kiderült, hogy egyéb források híján a tárgyakban rejlő lehetőségek jól
hasznosíthatók. „Új, az eddigiektől eltérő megoldással kellett előállni, amelyben csak a
meglévő tárgyakra, forrásokra lehetett támaszkodni. Korán körvonalazódott, hogy a kiállított
tárgyak speciális bemutatása lehet a járható út.” (Domonkos, 2015, 2. old.)
A Gondoltad volna, hogy magyar? összeállításban a magyar technikatörténet 16 kiemelkedő
darabja lett kiválasztva, gondosan megcímkézve egy rövid leírással és egy egyedi logóval
ellátva. Kiállításnak nem nevezhetjük, hiszen nem egymás közelében, egy összefüggő
kiállítótérben voltak a tárgyak, hanem elszórva az egyes termekben. Hozzáteszem ez a taktika
is hatékony, hiszen így több tárgyat fedez fel a látogató mint az a 16 kiemelt, de ez valójában
nem volt cél. Az akció rendkívül sikeresnek bizonyult, nem várt látogatói érdeklődést váltott
ki és 123 sajtómegjelenést hozott (Domonkos, 2015).
A múzeumi tárgyak segítségével mindig színesíthetjük a kiállításokat, élményszerűbbé
tehetjük a látogatást. Íme, néhány példa:
•
•
•

kísérleti labor, szerelőműhely berendezése a kiállítótérben
múzeumpedagógus, kutató vagy szakértő tárlatvezetése a tárgyakkal illusztrálva
statikus működő modell, makett használata stb..

II.5. Antropagógia és tanulás a műszaki múzeumokban
A modern, tanuló társadalmak korában és a múzeumi paradigmaváltás után egyre
hangsúlyosabbá vált és válik az antropagógia, az általános embernevelés irányzata (Kurta,
2007). Az antropagógia magába foglalja a gyermekek, a fiatalok, a felnőttek és az idősebb
generáció képzésének, nevelésének alapelveit, tanulási folyamatait. Három ágát
különböztetjük meg aszerint, hogy milyen korosztállyal foglalkozunk. A korosztályoknak
megfelelően gyermekek és 18 év alatti fiatalok esetében beszélünk pedagógiáról, fiatal
felnőttek és felnőttek körében andragógiáról, 66 év felett pedig gerontagógiáról.
Az antropagógia tudománya az 1920-as években kezdett kibontakozni, amikor Jevgenyij
Nyikolajevics Medinszkij szovjet pedagógus és neveléstörténész felismerte, hogy a pedagógia
nem csupán a gyermekekre vonatkozó nevelési elveket hordozza magában, hanem a felnőttés időskori nevelésre is érvényes általános embernevelési sajátosságokat. Gondolatmenete
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alapján azt javasolta, hogy alkossuk meg az általános embernevelés tudományát és azon belül
tárgyaljuk a korcsoportonkénti nevelési ágakat (Forrai, 2012). Később ezt az elképzelést
erősítette meg Heinrich Hanselmann svájci gyógypedagógus 1951-ben megjelent Andragogik
(Felnőttnevelés) című műve és Franz Pöggeler 1957-ben Bevezetés az andragógiába címmel
írt kötete, melyben már teljesen külön különválasztotta egymástól a pedagógiát, az
andragógiát és a gerontagógiát (https://hu.wikipedia.org/wiki/Andrag%C3%B3gia, letöltés
dátuma: 2017. 04. 08.). Ennek nyomán beszélhetünk manapság múzeumpedagógiáról,
múzeumandragógiáról és múzeumgerontagógiáról, melyeknek lényege, hogy a múzeumokban
felhalmozott tudást közvetítsék a különböző korosztályok felé.
A műszaki múzeumok tekintetében érdemes ezt a kérdéskört is a kellő óvatossággal kezelni.
Nagyszerű, hogy egyre több tárlatvezetést és múzeumpedagógiai foglalkozást tartanak.
Azonban ezeknek a múzeumoknak különleges tulajdonsága, hogy tárgyait az idősebb
generáció nagy valószínűséggel jól ismerik, hiszen az ő fiatalságuk idejéből származnak.
Erről semmilyen körülmények között nem szabad megfeledkezni.
Határozott véleményem, hogy az elsősorban gyermekeket célzó múzeumpedagógiai
foglalkozások mellett múzeumandragógiai és gerontagógiai programokkal kellene ösztönözni
az idősebb generációt arra, hogy elmeséljék gyermekeiknek, unokáiknak a kiállított
tárgyakkal kapcsolatos történeteiket, élményeiket illetve azt, amit ők tudnak róla. Hiszen ki
tudná hitelesebben átadni a közelmúlt technológiáit, tárgyairól kialakított képet mint
családtagjaink, akik a szóban forgó tárgyak fénykorában éltek.

II.6. Múzeumpedagógia
Az antropagógia egységének legszélesebb körben művelt ága a múzeumpedagógia. Az
iskolán kívüli, non-formális tanulás speciális, többnyire múzeumi környezetben megvalósuló
formája ez a terület (Pereces, 2010). Az adott múzeum profiljához tartozó ismeretek játékos,
szemléletes, élményszerű átadását jelenti a múzeumpedagógia, melyhez az ott található
múzeumi tárgyak, a műtárgyak és mediális tárgyak nyújtanak segítséget. A
múzeumpedagógiai foglalkozások az iskolai tanórák kiegészítését, továbbgondolását,
részletesebb kifejtését vagy magyarázását is szolgálhatják, mindez természetesen oldottabb
hangulatban történik a múzeumi környezetben (Dominek, 2010).
A pedagógia szóból adóan leginkább a fiatalabb korosztályt (általában 18 éves korig) célozza
a szóban forgó gyakorlat. Fel kell ismernünk azonban, hogy nem csak a fiatal generációnak
van szüksége tanulásra, szemléletformálásra, múzeumi és ismeretterjesztő élményekre. Az
egész életen át tartó (lifelong learning) és az élet minden területére kiterjedő tanulás (lifewide
learning) elvének hangsúlyozásával válik érthetővé ez a kijelentés (Nagy, 2011). A megoldást
múzeumandragógiai és múzeumgerontagógiai foglalkozások, események szervezése jelenti.
Fontos, hogy minden korosztállyal tudjon és akarjon is foglalkozni a múzeum, hiszen
általában csak így lehet igazán sikeres.
A fiatalok megszólítása kétségtelenül nagyon fontos dolog, de nem elég. Egy jó múzeumi
élmény mindenkit inspirál, egy múzeum akkor jó igazán, ha bárkinek képes újat,
elgondolkoztatót mondani és élményt adni!

15

III.

A műszaki múzeumok megismerése és
megítélése

A dolgozat elkészítésével célul tűztem ki magam elé, hogy minél részletesebben és
pontosabban megismerjem, bemutassam a műszaki múzeumok szerepét, rámutassak
nélkülözhetetlenségükre. Legfontosabb módszerem kutatási céljaim eléréséhez egy kérdőív,
ennek segítségével a napjainkban a műszaki múzeumokról alkotott képet kívánom
körvonalazni (lásd VII.2. melléklet.). A kérdőív megírása mellett internetes kutatásokat
végeztem, melyeknek eredményeképp született meg a II.3. alfejezet és a VII.1. melléklet.

III.1. Kérdőív
III.1.1. A kérdőív célja
Szakdolgozati munkám során a mellékelt kérdőívet készítettem el, mellyel a műszaki
múzeumok ismertségét, megbecsültségét és a velük szemben támasztott társadalmi
elvárásokat szeretném megismerni. A kérdőív eredményei- reményeim szerint- utat mutatnak
nekem egy múzeumandragógiai foglalkozás megalkotásához.

III.1.2. Kérdéscsoportok
A kérdések összeállításánál fontosnak tartottam, hogy a lehető legjobban el tudjam különíteni
a válaszokat egymástól az egyes befolyásoló tényezők (korcsoport, foglalkozás, személyes
attitűd stb.) alapján. Ehhez három csoportra osztottam a kérdéseket, egy-egy csoport három-öt
kérdést tartalmaz, így nem olyan hosszadalmas a kérdőív kitöltése, de mégis értékes,
sokatmondó információkat tudunk meg belőle. Az alábbi táblázat a kérdések összefoglalását
tartalmazza, az első oszlopban a kérdéscsoportok megjelölése szerepel és hogy hány kérdést
tartozik a csoportba, a második oszlopban a konkrét kérdések láthatók, végül pedig a
lehetséges alternatívák, válaszok vagy az értékelendő állítások (már ha vannak ilyenek).

Személyes adatok
(5 kérdés)

1. táblázat: A kérdőív rövid áttekintése
Mely korcsoportba tartozik?
20 év alatt
20-35
35-50
50-65
65 fölött
Az Ön neme:
Férfi
Nő
Nem szeretnék válaszolni
Az Ön lakhelye (város):
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Az Ön legmagasabb iskolai
végzettsége:

Az Ön foglalkozása:
Milyen gyakorisággal látogat
Ön múzeumokat?

Múzeumlátogatásai során
milyen típusú múzeumokat
keres fel leggyakrabban?
Jelölje be a leggyakoribb három
típust.

Múzeumlátogatási
szokások (4
kérdés)

Mi a véleménye a műszaki
múzeumokról? Kérem, 1-től 5ig értékelje az alábbi
kijelentéseket, hogy mennyire
tartja igaznak őket.
1, ha a legkevésbé sem és 5, ha
teljesen egyetért velük. (5
állítás)

Általános iskola
Szakmunkásképző
Érettségi
Főiskolai vagy felsőfokú
szakképesítés
Egyetem
Egy vagy több tudományos fokozat
(Phd, CSc, DSc stb.)
Nagyon ritkán, nem igazán
érdekelnek
Kevesebb mint havi egyszer
Nagyjából havonta egyszer
Havonta többször
Hetente többször
Művészeti múzeumokat
Iparművészeti múzeumokat
Néprajzi múzeumokat
Történeti múzeumokat
Régészeti múzeumokat
Természettudományos múzeumokat
Műszaki múzeumokat
Műszaki múzeumokra szükség van.
A bevált ipari technológiák és a
forradalmi találmányok, ötletek
megismerése előrevivő.
A műszaki múzeumok kiállításai nem
elég fantáziadúsak.
A műszaki múzeumok képesek a múlt
tanulságai alapján irányt mutatni a
megfelelő fejlődésünkhöz.

Az alábbi múzeumok közül
melyekben járt már?
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A tökéletes műszaki múzeum a múlt
vívmányait, a jelen értékeit és a jövő
lehetőségeit egyaránt kommunikálja
látogatói felé.
Közlekedési Múzeum (Budapest,
jelenleg felújítás miatt zárva)
Műszaki Tanulmánytár (Budapest)
Ganz Ábrahám Öntödei Gyűjtemény
(Budapest)
Elektrotechnikai Múzeum (Budapest)
Magyar Vegyészeti Múzeum
(Várpalota)
Alumíniumipari Múzeum
(Székesfehérvár)
Kohászati Múzeum (Miskolc)

Mi motiválná leginkább, hogy
ellátogasson egy műszaki
múzeumba? (Több választ is
megjelölhet)

Saját ötletek (3
kérdés)

Résztvett-e már
múzeumpedagógiai
foglalkozáson valamely
műszaki múzeumban? Ha igen,
hol?
Elégedett-e műszaki
múzeumban folyó
múzeumpedagógiai
foglalkozásokkal,
tárlatvezetésekkel? Ha nem, mit
változtatna? (Több választ is
megjelölhet)

Központi Bányászati Múzeum
(Sopron)
Magyar Olaj- és Gázipari Múzeum
(Zalaegerszeg)
Időszaki kiállítások
Múzeumi feladatlapok,
keresztrejtvény stb.
Interaktív játékok a múzeumban
(nyomozós, kincskeresős, activity
stb.)
Múzeumpedagógiai foglalkozások
Tárlatvezetések
Egyéb:

Teljes mértékben, csak jobban kéne
reklámozni őket mind a pedagógusok,
mind a családok, illetve egyéni
látogatók felé.
Alapvetően igen, de sajnos csak a
fiatalabb korosztályt képesek
megszólítani.
Csak azt sajnálom, hogy nem elég
széles a kínálat belőlük.
Nehéz megtalálni a megfelelőt.
Nem, nem elég ötletesek.
Nem, gyakran unalmasak.
Egyéb:

A kérdőív első öt kérdése az elemzésekhez szükséges háttérváltozókra vonatkozik
(korcsoport, nem, lakhely, legmagasabb iskolai végzettség, foglalkozás). A második
kérdéscsoporttól kerülnek előtérbe a múzeumok, a kérdések fokozatosan haladnak a műszaki
múzeumok felé, az utolsó kérdések még a múzeumpedagógiai foglalkozásokra is kitérnek.
Ugyan a kérdések száma nem sok, de arra éppen elég, hogy a kitöltő egy általános
vélekedését, benyomását ezekről az intézményekről leszűrjük. A kérdőív nem teljesen
anonim, a végén minden kitöltőnek lehetősége van megadni nevét és e-mail címét,
amennyiben érdekli a kérdőív eredménye, illetve további kutatási eredményeim.
Elengedhetetlenül fontosnak tartottam, hogy skálán (itt 1-től 5-ig terjedő) lehessen értékelni
vizsgálatom központi elemeit, a műszaki múzeumokat. Öt állítást fogalmaztam meg,
melyekkel igyekeztem lefedni a műszaki múzeumokról kialakított vélemény sarkalatos
pontjait. A második kérdéscsoport harmadik eleme tartalmazza ezeket. A kérdőív készítésekor
egy hatodik állítás is készült: „A műszaki múzeumok kiállításai olyan értéket képviselnek,
hogy mindenképpen érdemes megnézni őket.”, azonban ezt túl közhelyesnek és a többivel
összefüggőnek bizonyult, ezért végül kivettem. Lényegesnek tartottam, hogy egyedi, minél
kevésbé összefüggő vagy átfedő állítások legyenek a végleges kérdőívben, ne kérdezzünk
többet feleslegesen, mint amennyi feltétlenül szükséges. Úgy gondolom, hogy az egyszerűbb,
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többszörös feleletválasztós (az ún. multiple choice típusú) kérdéseknél nem baj, hogy kicsit
átfednek a válaszlehetőségek, így a kitöltés is könnyebbé válhat.
A középső, múzeumlátogatásokkal foglalkozó részben az előnyben részesített múzeumtípusok
megismerése után speciálisan a műszaki múzeumokra vonatkozó kérdéseket teszek fel.
Tulajdonképpen a már említett, műszaki múzeumokról szóló értékelendő állítások és az utána
megjelölt múzeumok látogatottsági adatait vizsgáló kérdések a kérdőív leglényegesebb
szakaszai. Hazánk legjelentősebb műszaki múzeumai a Magyar Műszaki és Közlekedési
Múzeum (Budapest), a Központi Bányászati Múzeum (Sopron) és a Magyar Olaj- és Gázipari
Múzeum (Zalaegerszeg), ezek szerepelnek a kérdőívben.
2. ábra: Magyarország jelentős műszaki múzeumai

(készítette: Antal József, 2017. január)
Összességében a kérdőív nem hosszú, pár perc alatt kitölthető, ez az egyik nagy előnye. Úgy
gondolom, 12 kérdésre még mindenki szívesen válaszol attól függetlenül, hogy a munkája a
múzeumokhoz köti-e. Fontosnak tartom, hogy ne éljünk vissza a kitöltő türelmével, azonban
érezze, hogy olyan kérdésekben foglal állást, melyekben igazán számít a véleménye és
megbecsüljük azt.

III.1.3. Vizsgált látogatói csoportok, a kérdőív felvétele
A kérdőív minden korosztály véleményét hivatott tükrözni, bár kétségtelen, hogy elsődleges
célja a 20-35 éves korcsoport megszólítása. A 20 év alattiak és a 65 fölöttiek mellett 15
évenkénti korcsoportokat különböztet meg - 20-35, 35-50, 50-65. Elvárásom volt tehát, hogy
a kitöltések során viszonylag magas legyen a 20-35 évesek száma (min. egynegyede az egész
mintának). Nem tartottam életbevágónak azt, hogy olyan kitöltőket válasszak, akik legalább
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havi rendszerességgel látogatnak múzeumot, értékelhető véleményt ettől függetlenül
mindenki formálhat. Persze azért feltettem a kérdést, ebben az esetben arra számítottam, hogy
a minta negyede és fele között lesz a legalább havi egyszer múzeumot látogatók száma. A
vizsgálatban egyik meghatározó problémám volt, hogy vajon milyen típusú múzeumok a
legnépszerűbbek és ezen a népszerűségi skálán hol helyezkednek el a műszaki múzeumok.
Ezt a kérdést a nemek és a korcsoportok tekintetében is értékeltem.
A kérdőív összeállításával, majd terjesztésével 2016 december végén kezdtem foglalkozni.
Elsőként közeli barátaimnak, tanáraimnak, hallgatótársaimnak küldtem el, hogy töltsék ki és
mondják el róla véleményüket. Miután megnyugtató visszajelzéseket kaptam, több fórumon is
elkezdtem a terjesztést. Facebook csoportokban posztoltam, vidéki rokonaim segítségét
kértem, múzeumpedagógus ismerőseimmel osztottam meg, email-es levelezőlistákra lett
kiküldve, valamint különböző múzeumi szakembereknek, múzeumoknak továbbítottam.
A következő szakaszban a 2017. március 20-ig beérkezett válaszok alapján elemeztem a
kérdőív eredményeit, tehát közel három hónapot szántam a kérdőív felvételére. A kérdőív
azonban még elérhető és kitölthető a docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSczapzl6k3DmnZ_0wpxg_Xt5AiikTbiW5k_2xXcmzG8sS8cw/viewform címen.

III.1.4. A kérdőíves vizsgálat eredményei
A válaszok összesítésének, értékelésének megkezdéséig sikerült elérnem a 200 kitöltést.
Születtek meglepő eredmények, elsősorban a preferált múzeumtípusok kapcsán. A kérdőívvel
elértem célomat, sikeresen szólítottam meg vele múzeumba járókat, múzeumok iránt kevéssé
érdeklődőket, múzeumi szakembereket és múzeumpedagógusokat.
Az adatok elemzésének kezdetén, azt néztem meg, hogy kik töltötték ki a kérdőívet, milyen a
korosztályos megoszlás, mely nem képviseltette magát nagyobb számban és mi a kitöltők
legmagasabb iskolai végzettsége, ezeket arányokat mutatja az első három diagram. Átütő
eredménynek számít, hogy az életkor tekintetében az elsődleges célcsoportot, a 20-35-ös
korcsoportot sikerült legnagyobb számban elérni; a kitöltők egyharmada tartozik ebbe a
kategóriába. Elsősorban az egyetemet felsőoktatásban résztvevő közönség véleményét sikerült
megismerni, amit szintén pozitívumként könyvelhető el.
1-3. diagram: Személyes adatok vizualizációja a kitöltések alapján

Kitöltők aránya korcsoportok
szerint (N=200)
20 év alatt

11% 11%

20-35

22%
33%
23%

35-50
50-65
65 fölött
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Kitöltők aránya nemek szerint
(N=200)
Férfi
41%
Nő
59%

Kitöltők aránya legmagasabb iskolai
végzettség szerint (N=200)
1%
14%

5%

Általános iskola
7%

Egy vagy több tudományos
fokozat (Phd, CSc, DSc stb.)
Egyetem

20%

Érettségi
Főiskolai vagy felsőfokú
szakképesítés

53%

Szakmunkásképző

(készítette: Antal József, 2017. március)
A Személyes adatok kérdéscsoportban kíváncsi voltam még azokra az információkra, hogy mi
a lakhelye a kitöltőnek és mi a foglakozása. Mivel ezek az adatok igen változatosak lehetnek,
leginkább csak relatív gyakoriságot érdemes rajtuk vizsgálni, felesleges diagramokat készíteni
belőlük. Ezért a „szófelhő” típusú vizualizáció mellett döntöttem, hiszen erről könnyen
leolvashatóak a leggyakoribb elemek.
A 3. ábrán látható, hogy milyen városokból érkeztek kitöltések. Ez is azt mutatja, hogy
mennyire széles közönséget értem el, elvétve még egy-egy hátáron túli vagy távolabbi
külföldi várost is találunk az ábrán.
A 4. ábra is elég beszédes, az a kitöltők foglalkozásait vizualizálja. Kiemelendő ebben az
esetben, hogy nagy számban képviseltetik magukat az elméleti szakemberek (például mérnök,
matematikus) és- múzeumi- kommunikációval foglalkozók (például kommunikációs referens,
konferenciaszervező), ami szintén előny.
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3. ábra: Szófelhő a kitöltök lakhelyeiről

(készítette: Antal József, 2017. március)

4. ábra: Szófelhő a kitöltők foglalkozásairól

(készítette: Antal József, 2017. március)
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A Múzeumlátogatási szokások kérdéscsoportban először arról érdeklődtem, hogy a kérdőív
kitöltői milyen gyakorisággal látogatnak múzeumot. A kérdés alapvetően három kategóriába
sorolta az alanyokat: vannak, akik legalább havonta látogatnak múzeumot (ez a minta 30%-a)
illetve akik ennél kevesebbszer (60%), a maradék 10% pedig, akik kevéssé érdeklődnek a
múzeumok iránt, nagyon ritkán látogatják őket. Azonban a teljes minta 10%-a havonta
többször jár múzeumba.
Ezt követően az előnyben részesített múzeumtípusokat igyekeztem megismerni. A kérdésben
három típus megjelölését kértem, de volt, aki csak egyet vagy akár ötöt is megjelölt. Ennek
ellenére egy korrekt, sokatmondó sorrend állt fel a 200 vélemény alapján (lásd 4. diagram).
Az 5. és 6. diagramon ugyanezeket a adatokat vizsgáltam különböző csoportokon (nők,
férfiak, 20-35-ös korosztály), azaz hogy hány százalékuk preferálja az adott múzeumtípust. A
7. diagram azt mutatja, hogy a 200 főből hány látogatója volt a felsorolt műszaki
múzeumoknak.
Végül az 8. és 9. diagram a műszaki múzeumokkal kapcsolatos állítások értékeléseit elemzi.
Látható például, hogy a legmegosztóbb állítás a következő: „A műszaki múzeumok kiállításai
nem elég fantáziadúsak.”.
4-9. diagram: A múzeumok látogatottságára és a műszaki múzeumok megítélésére
vonatkozó adatok vizualizációja
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(készítette: Antal József, 2017. március)
Az utolsó két diagramon a Saját ötletek két kérdésének eredményeit ábrázoltam. Azonban
ezek az adatok nem fedik le az összes választ, mindkét esetben lehetőség volt egyéb válasz
megadására. A „Mi motiválná leginkább, hogy ellátogasson egy műszaki múzeumba?”
kérdésnél nagyon hasznosnak bizonyult a lehetőség, hiszen egyedi meglátásokat, előremutató
és megfontolandó válaszokat is kaptam. Néhány emlékezetes ezek közül:
•
•

„unokáimnak megmutassam”
„Jusson el hozzám a híre, hogy léteznek, legyenek olyan tárlataik, amelyek a laikusok
számára is izgalmas kérdéseket vetnek fel”
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•
•
•

„ha végre lenne egy teljes értékű magyar műszaki múzeum, állandó kiállítással”
„Technikatörténeti bemutató, kísérletek képzett szakember vezetésével.
Beszélgetések, találkozások műszaki muzeológusokkal. A fenti felsorolás szinte csak
az iskolai korosztályt veszi figyelembe.”
„képzőművészeti kapcsolódásuk”.

A utóbbi kérdés esetében ez kimerült azzal, hogy a kitöltők közel egynegyede nem kívánt
válaszolni, mondván nem volt még ilyenen, nincs elég információja, hogy nyilatkozzon, nem
tud véleményt kialakítani műszaki múzeumpedagógiai foglalkozásokkal kapcsolatban. Mivel
az adatok nem teszik lehetővé a kvantitatív elemzést és pontos grafikon készítését; felesleges
skálát értelmezni ezeken a diagramokon, csak zavaróak lennének, hiszen nem 200 válasz
alapján készültek. Azonban megjegyezzük, hogy az első diagramon 20 darab választ, a
másodikon 10-et jelent két szomszédos, függőleges szürke vonal közti távolság.
10-11. diagram: Saját véleményen alapuló válaszok vizualizációja

Mi motiválná leginkább, hogy
ellátogasson egy műszaki
múzeumba?
Tárlatvezetések
Múzeumpedagógiai foglalkozások
Interaktív játékok a múzeumban…
Múzeumi feladatlapok, keresztrejtvény …
Időszaki kiállítások

Elégedett-e műszaki múzeumban
folyó múzeumpedagógiai
foglalkozásokkal, tárlatvezetésekkel?
Nem, gyakran unalmasak.
Nem, nem elég ötletesek.
Nehéz megtalálni a megfelelőt.
Csak azt sajnálom, hogy nem elég…
Alapvetően igen, de sajnos csak a…
Teljes mértékben, csak jobban kéne…

(készítette: Antal József, 2017. március)
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IV.

A megújuló Magyar Műszaki és
Közlekedési Múzeum: a tagintézményi
és a központi kommunikációs felületek
modernizálása

A Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum (MMKM, Hungarian Museum for Science,
Technology and Transport - HMSTT) 2009. január 1-jén jött létre az Országos Műszaki
Múzeum és a Közlekedési Múzeum összeolvadásával (Kócziánné, 2015). 2015 tavaszán
döntő fordulat következett be a múzeum életében, a szervezet központi épületének számító
Közlekedési Múzeum városligeti épületét bezárták, hogy az századeleji pompájában
épülhessen újjá, lehetővé téve ezzel egy modern, teljesen áttervezett állandó kiállítás
berendezését.
A 2009-ben létrejött intézményrendszer jelenleg további hat múzeumában és kisebb
kiállítóhelyein
folytat
muzeális
tevékenységet,
fogadja
látogatóit
(http://www.kozlekedesimuzeum.hu/tagintezmenyeink.html, letöltés dátuma: 2017. 03. 26.)
illetve közlekedési és az újonnan bővített gyűjteményeiből más múzeumokkal együttműködve
szervez kiállításokat - például az Iparművészeti Múzeummal (Bringológia, 2016).
2016 januárjában új lendületet kapott a múzeum; a BKK korábbi vezérigazgatója, Vitézy
Dávid került a főigazgatói posztjára, aki a vezető szerepkörök átszervezésével, kibővítésével
tette átláthatóbbá az intézményrendszer működését. Folyamatosan új, betöltésre váró
álláslehetőségeket kínál a múzeumban és gőzerővel tervezi szervezi a Közlekedési Múzeum
megújuló állandó kiállítását.
A múzeum teljeskörű modernizálása új arculat, újragondolt kommunikációs stratégia és
korszerű kommunikációs csatatornák kidolgozását is jelenti. Manapság megkérdőjelezhetetlen
az internet hatalma a hatékony kommunikációban, ezért nagyon helyes, hogy az MMKM
egyre szélesebb körben használja a közösségi média felületeit. A Közlekedési Múzeum
Instragram oldallal rendelkezik. 2016 októberére sikerült elérni azt, hogy minden
tagintézmény saját Facebook oldala legyen és használják is. A honlap megújítása folyamatban
van, az első eredmények ezzel kapcsolatban 2017 márciusra születtek meg, várhatóan 2017
végére elkészül végleges új honlap, melyen a tagintézmények külön-külön aloldalon
mutatkoznak be.

IV.1. Közlekedési Múzeum (Budapest)
Budapesten 1896-ban, a millennium évében nagyszabású kiállítást rendeztek a Városligetben.
Magyarország teljes képet kívánt mutatni a világnak a múltjáról és a jelenéről, összegyűjtve a
magyarság hagyományait, a kultúra és a tudomány területén elért eredményeit. A kiállítás
lényeges elemét adták a korabeli közlekedési technikák (vasút, gőzhajózás stb.) bemutatása.
Erre a már korábban említett, Pfaff Ferenc MÁV felügyelő által tervezett Közlekedési
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Csarnok szolgált helyszínül. A tárlatot óriási figyelemmel és érdeklődéssel követte a
századvég közönsége. Ekkoriban a közlekedéshez kapcsolódott a posta, a távíró és a
távbeszélő fejlődése is, ezek is lenyűgözték a látogatókat. Az elsöprő siker folyományaképpen
a szervezők elhatározták, hogy nem hagyják elkallódni az értékes gyűjteményt, hanem egy
állandó múzeum létrehozásával megtartják és bővítik azt. Az ötlet nem volt teljesen új, hiszen
az 1885. évi országos kiállítás után már történt kísérlet egy vasúti múzeum alapítására, először
1896-ban is először vasúti múzeumot akartak volna létrehozni a szervezők, de végül a tágabb
gyűjtőkörű intézmény mellett döntöttek.
A Közlekedési Múzeum létrehozásának fő szószólója Banovits Kajetán magyar mérnök volt,
aki később a múzeum első igazgatója lett. Kitartó munkájának köszönhetően báró Dániel Ernő
kereskedelemügyi miniszter engedélyezte a múzeum alapítását, így Királyi Közlekedési
Múzeum néven 1899. május 1-én nyílt meg a látogatók előtt a Közlekedési Csarnokban.
Kezdetben ezt a csarnokot is- mint a többi millenniumi épületet- ideiglenes kiállítóhelynek
húzták fel, de a múzeumalapítás következményeként megmaradt és a múzeum állandó
épületévé vált (http://www.mmkm.hu/index.php/hu/a-kiallitohely-toertenete-kozlekedesimuzeum, letöltés dátuma: 2017. 03. 26.).
A gyűjteményt fokozatosan gyarapították, hamarosan a repülés hazai és külföldi gépei,
modelljei is helyet kaptak az épületben. Az egyre növekvő helyhiány miatt szóba került a
múzeum áttelepítése a Műegyetem mellé, azonban az anyagi források ezt nem tették lehetővé.
Miután a városligeti épület 1944-ben két bombatalálatot kapott, a múzeumot bezárták és csak
1950-es évek végén határoztak róla, hogy helyreállítják a romos épületet. Sajnos szerényebb
kivitelben, kupola nélkül építették újjá, majd jóval később e mellé húztak fel még egy
szárnyat.1966. április 2-án nyitotta meg kaput az új Közlekedési Múzeum.
Az új állandó kiállítás előkészítése azt is jelezte, hogy a múzeum már nem csupán őrzője és
kiállítója a tárgyaknak, hanem a közlekedéstörténeti kutatások központja is. A komoly
múzeumi tevékenységet elismerve 1971-ben a Közlekedési Múzeum országos múzeumi
státuszt kapott.

IV.2. Műszaki Tanulmánytár (Budapest)
A Műszaki Tanulmánytár Budapesten a Rákóczi híd lábánál a Budafoki út egyik
mellékutcájában, a Prielle Kornélia utcában található. Különleges múzeum ez, amely a
kiállítás és a raktár között átmenetet képző termeken át ismerteti a hazai technikatörténet
fejlődését több mint 16.000 műtárgy segítségével. Egyedi kiállítótere a 2008-ban megnyílt
Mobileum elnevezésű gépcsarnok (Domonkos, 2015), ahol a látogatók az első gőzgépeket és
a magyar gépfejlesztés 150 évének legfontosabb darabjait tekinthetik meg.
Nem szabad megfeledkeznünk róla, hogy 2009-ig ez volt az Országos Műszaki Múzeum
(OMM), vagyis egy elismert, országos gyűjtőkörű múzeum utódjáról beszélünk. Fontos, hogy
a Műszaki Tanulmánytár megnevezés hallatán ne becsüljük le ezt a múzeumot, hiszen a
technikatörténet kiemelkedő emlékeit őrzi. Országos Műszaki Múzeumként öt kisebb
múzeumot is filiáléjaként, tagintézményeként tartott számon - az budapesti Öntödei
Múzeumot (ma Ganz Ábrahám Öntödei Gyűjtemény), a szintén budapesti Elektrotechnikai
Múzeumot Budapesten, a miskolci Kohászati Múzeumot, a székesfehérvári Alumíniumipari
Múzeumot és a várpalotai Vegyészeti Múzeumot.
A műszaki emlékek gyűjtéséről egy 1954-es rendelet döntött, ekkor alakult meg a Műszaki
Emlékeket Nyilvántartó és Gyűjtő Csoport. A Csoportot Szilágyi István (1905-1982) vezette,
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1954-től egészen 1971-ig. Miután a Csoport már tekintélyes gyűjteményt halmozott fel, 1973.
január 1-jével a kormány Országos Műszaki Múzeum néven országos múzeummá alakította
át. A múzeum a Csoport áltál korábban 1964-re felépített épületben kezdhette meg a munkát,
melynek feladatait a rendelet a következőképpen határozta meg:
„A természettudomány és a technika általános fejlődésének és társadalomformáló szerepének,
a tudományos megismerés és a termelés összefüggéseinek kutatása, az erre vonatkozó
emlékanyagok gyűjtése, tudományos feldolgozása és megismertetése. Tevékenysége során a
múzeum különös figyelmet fordít a technika és tudomány történetének magyar
vonatkozásaira.” (http://www.mmkm.hu/index.php/hu/a-kiallitohely-toertenete-tanulmanytar,
letöltés dátuma: 2017. 03. 26.)

IV.3. Ganz Ábrahám Öntödei Gyűjtemény (Budapest)
A Margit híd budai hídfőjénél, a Bem József utca 20. szám alatt egy több mint 150 éves ipari
műemlék épület található. Jellegzetes, fűrészfogakra emlékeztető tetejéről könnyen
felismerhető. Ganz Ábrahám egykori öntödéje ez, a Ganz birodalom bölcsője a XIX.
századból. Az öntöde 1964 augusztusáig üzemelt, majd 1969. szeptember 24-én múzeumként
nyílt meg a nagyközönség előtt. Miután végleg leállt a munka, a gyárépületet a lebontását
Kiszely Gyula (1911–1997) technikatörténésznek sikerült megakadályoznia.
Az Öntödei Múzeum létrehozásának gondolata, a magyar kohászat és öntészet múltjának
kutatása, dokumentálása és a még fellelhető tárgyi emlékek megmentése az 1956-ban alakult
Kohászati Történeti Bizottság célkitűzése volt. A bizottság titkára, Kiszely Gyula emelt szót
az épület fenntartása mellett az ipari örökség megóvásaként és irányította a Ganz építette gyár
múzeummá alakítását (http://www.mmkm.hu/index.php/hu/a-kiallitohely-toertenete-ontodeimuzeum, letöltés dátuma: 2017. 03. 26.).
1965-1969 között Pfannl Egon építész tervei alapján átépítették a gyárat, hogy látogatható
legyen. Kezdetben a múzeum fenntartója a diósgyőri Lenin Kohászati Művek volt, majd 1994
októberében lett az Országos Műszaki Múzeum filiáléja. 2009 januártól a Magyar Műszaki és
Közlekedési Múzeum tagintézményeként működik. 2015-ben vette fel a Ganz Ábrahám
Öntödei Gyűjtemény nevet, a gyárat építtető, híres iparmágnás emlékére.
Ez a múzeum kitűnik a többi közül azzal, hogy egyedi módon keverednek kiállításaiban a
művészeti szépségű öntöttvas tárgyak és különböző fémek öntvényei (kályhák, harangok,
használati és dísztárgyak stb.), ötvösmunkák, ipari jelentőségű emlékek és történeti
információk. Az öntvényeken található minták már-már meseszerűek, gyakran manókat,
tündéreket, állatfigurákat vagy csak szépséges emberalakokat ábrázolnak, de művészi értékük
mindenesetben megkérdőjelezhetetlen. Fontos megjegyezni azonban, hogy ebben a
gyűjteményben közel se csak az szerepel, amit ott készítettek egykor, a gyárban úgynevezett
kéregöntéses vasúti kerekeket öntöttek, amely Ganz világhírű szabadalma. A történeti kiállítás
főként Ganz Ábrahám (1814-1867) és Mechwart András (1834-1907) munkásságát és
örökségét dolgozza fel. Ganz halálát (1867. december 15.) követően Mechwart vette át a
vállalat igazgatását. Ez a két ember megalapozta a hazai nehézipart az elkövetkezendő
évszázadokra, többek között előttük tiszteleg és nekik állít méltó emléket a gyűjtemény.
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IV.4. Elektrotechnikai Múzeum (Budapest)
A sétáló utcává alakított Kazinczy utcában egy hangulatos belső udvarból nyílik az
Elektrotechnikai Múzeum. Az eredetileg transzformátorállomásként funkcionáló épület a ’90es évek óta ad helyet múzeumnak, mára pedig ipari műemlék. Építészeti megoldásai is
kiemelik a környező házak közül, például a két emeletet összekötő főlépcsőház egyedi zöld
mázas Zsolnay csempével borított fala és art déco mintás műkő padlója.
Már az 1910-es években született javaslat egy elektrotechnikai vonatkozású, a Deutsches
Museumhoz hasonló magyar múzeum felállítására, ahol a hazai villamosítás történetét,
fokozatos fejlődését örökítené meg és nagyvonalakban a világ egyéb országainak
elektrotechnikai iparait is bemutatná. Ez alapján a Felmerült a gondolat, hogy a Magyar
Elektrotechnikai Egyesület alapszabályzatában célul tűzte ki maga elé egy elektrotechnikai
könyvtár és egy szakmúzeum létrehozását. Az ötletet neves szakemberek is méltatták:
"Létesítsük a magyar villamossági múzeumot a múlt megőrzésére, a jelen okulására, a jövő
irányítására; létesítsük eddigi dicsőséges úttörő munkánk igazolására, megbecsülés
szerzésére, honfitársaink önbizalmának fokozására; a tanulóifjúság és a nagyközönség
oktatására, ismereteinek fejlesztésére." (borosjenői Szabó Kálmán: Létesítsünk villamossági
múzeumot!, 1934, 189. oldal, http://www.mmkm.hu/index.php/hu/a-kiallitohely-toerteneteelektrotechnikai-muz, letöltés dátuma: 2017. 03. 26.)
Azonban ezek a tervek csak jóval később valósultak meg. 1975. június 8-án a Magyar
Elektrotechnikai Egyesület kezdeményezésére a Budapesti Elektromos Művek megalapította
meg a múzeum elődjét, a Magyar Elektrotechnikai Gyűjteményt és szakkönyvtárát. A gondos
kutatómunka és gyűjtés elismeréseként 1982 márciusában az akkori művelődési miniszter a
gyűjteményt múzeummá nyilvánította. A múzeum feladata az elektrotechnikai ipar és
gyártmányainak, valamint a villamos áram termelésének és elosztásának bemutatása, különös
tekintettel a magyar elektrotechnika történetére. A technikatörténeti emlékek gyűjtésén kívül a
múzeum további tevékenységei közé tartozik az ismeretterjesztés és oktatás, tudományos
kutatás, szakmai konferenciák rendezése.
Az intézmény 1999. január 1-jétől Közhasznú Társaságként, önálló jogi személyként
működött; a Társaságot az ELMŰ Rt. alapította és rendelkezésére bocsátotta a múzeum
jelenlegi épületét. 2006. június 1-jétől került állami kézbe, ekkor az Országos Műszaki
Múzeum filiáléjává vált. 2009. január 1-jétől pedig az újonnan alakult Magyar Műszaki és
Közlekedési Múzeum szakmúzeumaként folytatja tevékenységét.

IV.5. Magyar Vegyészeti Múzeum (Várpalota)
Várpalota főterén áll a nemrég felújított, közel 600 éves történelmi épület, a Thury-vár,
melyben helyet kapott a Magyar Vegyészeti Múzeum. A szakmúzeumok általában olyan
városokba kerültek, amelyek a gyűjteményeikre jellemző ipari múlttal rendelkeztek; a
vegyipar pedig elsősorban Veszprém megyében, Várpalota térségében koncentrálódott. A
megyét vegyipari üzemei és egyeteme (ma Pannon Egyetem, korábban Veszprémi Vegyipari
Egyetem) az ország vegyiparának egyik vidéki központjává tette.
A múzeum megszervezése 1961-ben kezdődött, első működési engedélyét 1963-ban szerezte
meg az intézmény, ezt követően kapta meg és ekkor megindult a gyűjtőmunka is
elindulhatott. A szervezést és a gyűjtemény kialakítását, Ötvös Dániel vegyészmérnök
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koordinálta, aki a múzeum első igazgatója lett. Kezdetben Budapesten, a NIM-ben
(Nehézipari Minisztérium, később Ipari Minisztérium) helyezték el a gyűjteményt, amely csak
1969-ben került Várpalotára, az akkor még romos várépület néhány helyreállított termébe. A
vár folyamatosan újabb és újabb rekonstrukciós folyamatokon esett át, mire elérte mai
formáját. Egy 1969-es NIM utasítás értelmében a múzeum a Nehézvegyipari Kutató Intézet
(NEVIKI) múzeumi osztályaként működött. Annak vezetője egyben a múzeum igazgatója
volt. Az ipari miniszter a 1982-es rendeletében a Magyar Vegyészeti Múzeumot jelölte ki
központi
múzeumként
a
vegyipari
műszaki
emlékek
gyűjtésére
(http://vegyeszetimuzeum.hu/index.php/rolunk, letöltés dátuma: 2017. 03. 26.).
1991-től a múzeum alapítványként működött tovább, 1997-ben közhasznú szervezetté
alakították, Kalandos történetének 2007. augusztus 1-je vetett véget, amikor az Országos
Műszaki Múzeum filiáléjává vált. lett Országos Műszaki Múzeum Vegyészeti Múzeuma
néven. Jelenleg a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum pedig 2009 januárjától
tagintézményeként folytatja munkáját.
A múzeum feladata a vegyipari örökség ápolása, rendszerezése és bemutatása Az állandó
kiállítása a régi és modern vegyipari technológiák mellett a magyar vegyészet kiemelkedő
alakjait tárja elénk. Időszakos kiállításaiban pedig a kémia-, vegyipar- és gyógyszeripar
kiemelkedő eseményeiről, jeles évfordulókról emlékezik meg a múzeum.

IV.6. Alumíniumipari Múzeum (Székesfehérvár)
A székesfehérvári Alumíniumipari Múzeum a város peremén, a nagy iparvállalatok, a
KÖFÉM (Székesfehérvári Könnyűfémmű) és az Alcoa (Aluminum Company of America)
magyar képviselete mellett a Zombori út 12. szám alatt található. A múzeum alapítását a ’70es évek elején a KÖFÉM szélesszalag-hengerművének átadására készített kiállítás indukálta,
amely nemvárt sikerrel mutatta be a hazai alumíniumipart.
A jelentős érdeklődés és kezdeti sikerek után a gyár igazgatója, Juhász János a KÖFÉM-en
belül egy Szervezési Irodát hozott létre, melynek feladata a magyar hazai alumíniumipar
relikviáinak megmentése, megőrzése volt. A jó szervezési munka eredményeként a
gyűjtemény gyorsan gyarapodott elsősorban. Az időközben összegyűjtött muzeális emlékek
elhelyezésére egy kétszintes munkásszállóban került sor, amit a KÖFÉM vezetése bocsátott a
múzeum rendelkezésére 1974-ben.
A Magyar Alumíniumipari Tröszt (MAT, majd HUNGALU) vezérigazgatói utasítással külön
Ipartörténeti Bizottságot hozott létre a múzeum végleges kialakítására. 1975-ben a Kulturális
Minisztérium Működési Engedélyt adott ki, amellyel országos gyűjtőkörű múzeummá
nyilvánította a szakgyűjteményt. Az országos gyűjtőkör biztosította a múzeum számára, hogy
a MAT-hoz tartozó vállalatokon kívül is gyűjthette a muzeális anyagokat (ilyen volt például
az Alumíniumárugyár Kőbányán, a Lehel Hűtőgépgyár Jászberényben, a Magyar Kábel
Művek
Budapesten
és
a
Mátravidéki
Fémművek
Sirokon)
(http://www.mmkm.hu/index.php/hu/a-kiallitohely-toertenete-magyar-aluminiumipari,
letöltés dátuma: 2017. 03. 26.).
Az Alumíniumipari Múzeum 2004-től az Országos Műszaki Múzeum filiáléja; 2004. május
20-án dr. Vámos Éva, az OMM akkori főigazgatója ünnepélyesen vette át a világ egyetlen
alumíniummúzeumát. Így ma a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum tagintézménye
(http://www.ombkenet.hu/bkl/kohaszat/2004/bklkohaszat2004_2_08.pdf, letöltés dátuma:
2017. 03. 26.).
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A gyűjteményben nemcsak alumíniumból készült műtárgyak, plakettek, emlékérmek stb.
szerepel, a épület második szintjén berendezett szakkönyvtárban az alumíniumipar műszaki,
technikatörténeti dokumentumai is fellelhetőek.

IV.7. Kohászati Múzeum (Miskolc)
A Kohászati Múzeum (korábban Központi Kohászati Múzeum) a Bükk-hegységben, a Szinva
patak völgyében, Miskolc Felsőhámor városrészében, a Palota u. 22-ben található. A fél
évszázados múltra visszatekintő intézmény egy több mint 200 éves barokk stílusú műemlék
épületben, Fazola Henrik XIII. századi kovácsmester, a diósgyőri-hámori vasmű alapítójának
lakóházában működik.
Az 1949-ben Központi Kohászati Múzeumként alapított intézmény első állandó kiállítása
1960-ban nyílt meg a diósgyőri vasgyár vendégházában (Gulya, 2006). A gyűjtemény
gyarapodásával a múzeum hamar kinőtte a rendelkezésére álló vendégházat, ezért új helyszínt
kellett keresni a kiállítás számára. A korábban említett eredetileg irodaként, lakásként és
raktárként használt Fazola-ház (a vasműhöz tartozó egykori Kancellária) ideálisnak bizonyult;
1970-ben ebben az épületben nyílt meg a múzeum új állandó kiállítása.
1963-ban létrehozott Massa Múzeum elnevezésű kiállítóhelyével (ez a Fazola-kohó) együtt a
diósgyőri Lenin Kohászati Művek kohászati üzemek (és jogutódai) tartotta fenn a múzeumot
1994-ig, azóta az Országos Műszaki Múzeum filiáléja. Ennek folyományaként 2009-től lett a
Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum tagintézménye, immár Kohászati Múzeum néven.
„A múzeum a magyar és az egyetemes vaskohászat fejlődéstörténetét mutatja be az ókortól
napjainkig. A vaskohászat történeti fejlődése technológiai sorrendben, (vasgyártás,
acélgyártás, kovácsolás, hengerlés) két emeleten keresztül négy kiállító teremben kísérhető
figyelemmel. Ezenkívül a drót- és csavargyártás, valamint a vaskohászati anyagvizsgálat
fejlődéstörténetébe is betekinthet az érdeklődő. A működő modellek, makettek, valamint
diorámák szemléletesen, korhűen mutatják be a kezdetleges vaskohászati telepeket, a
középkori és újkori berendezéseket és eljárásokat, a technika és technológia fejlődését a 20.
század második feléig.” (Gulya, 2006, 4. oldal)
Az Országos Műszaki Múzeum Központi Kohászati Múzeumának kutatási területei: a kohászat
története Magyarországon, különös tekintettel a miskolci kohászatra; a Fazola kohászcsalád
története; a Siemens-Martin acélgyártás diósgyőri bevezetésének története; a felsőhámori
korábbi kancellária-épület (a múzeum mai épülete) története. (Vámos, 1999)
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V.

Egy tervezett múzeumandragógiai
foglalkozás a Ganz Ábrahám Öntödei
Gyűjteményben

A dolgozat utolsó fejezetében egy múzeumandragógiai foglalkozás megtervezése a cél. Nem
egyszerű az a kérdés, hogy miként lehet úgy megszólítani elsősorban a fiatal felnőtteket a
műszaki gyűjtemények témáival, hogy az ne váljon számukra unalmassá, azonban hasznos és
érdekes információkat adjon át nekik. A kérdőív kérdéseire kapott válaszokat szem előtt
tartva próbáltam konstruálni egy múzeumandragógiai foglalkozást. A válaszokból kiderül,
hogy a látogatók interaktív, játékos feladatokkal tarkított foglalkozásokat preferálják. Ennek
nyomán az alábbiakban vázlatpontokban ismertetett, majd röviden kifejtett foglalkozást
találtam ki:
Öntödei kaland - avagy hova tűnt Ganz Ábrahám? - múzeumandragógiai szerepjáték
•
•
•
•
•
•
•

Időtartam: 40-60 perc
Célcsoport, kiknek szól: 20-35 éves fiatalok
Létszám: 10-15 fő
Cél: az öntöde tárgyainak felfedezése, kapcsolódó foglalkozások megismerése, Ganz
sikertörténetének megvilágítása
Tartalom: 3 fejezet (Mesterségem címere, Hipp-hopp, jön Ganz (1841), Minden véget
ér egyszer (1867. december 15.))
Karakterkártyák (szerepek): régész, harangöntő, öntőmester, ötvös
Képességek/feladatok:
régész - Mindennek megbecsüli a korát!
harangöntő - Megfejti a harangok feliratait és meg is szólaltatja őket!
öntőmester - Ismeri a kéregöntésű Ganz-kerekek titkát!
ötvös - Meg tudja különböztetni az aranyat minden más aranyszínűre festett fémtől
egyetlen folyadék segítségével!

A foglalkozás tulajdonképpen két részre tagolható. Az első szakaszban a tárgyak kerülnek a
fókuszba, majd Ganz Ábrahám sikertörténetét ismerhetik meg a résztvevők. A foglalkozás
legvégén levetítésre kerül a Ganz életét áttekintő pár perces videó.
A program szerepjáték, vagyis első lépésként minden résztvevő kap egy karaktert, melyet
előre elkészített kártyák közül húz ki, a kártyát a foglalkozás után hazaviheti emlékbe. Miután
mindenki kapott karaktert, „tudja a szakmáját”, kezdődhet a játék: „Képzeljük el, hogy a XIX.
század hajnalán élünk és Ti a kártyátokon szereplő mesterek vagytok! Fedezzétek fel ezeket a
tárgyakat, vajon találtok-e olyat, amelyhez bármilyen közötök lehetett?” - teszi fel a kérdést a
múzeumpedagógus. Itt hagyunk egy kis időt a tárgyak nézegetésére, majd a „szakmánként”
kialakult 3-4 fős csoportokat beszámoltatjuk felfedező körútjukról (ezt nevezzük
Mesterségem címere résznek). A tapasztalatok és felfedezések megbeszélésekkel együtt
közösen válaszokat keresünk a kiosztott kártyákon lévő kérdésekre, elsősorban az illetékes
csoporttól érdeklődve. Lehetőség szerint mindenki tippeljen, ötleteljen miközben a
múzeumpedagógus a helyes válaszok felé tereli őket. A régészek számára valami nem
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mindennapi tárgyat vigyünk a foglalkozásra, amiről meg kell tippelni, hogy milyen régi lehet
és vajon mi. A harangöntőktől érdeklődjünk arról, mikor használhattak először harangokat,
milyen célból és miket írtak a harangokra, miből készülhetnek, illetve, hogy ismernek-e híres
harangtornyokat. Az öntőmesterektől kérdezzük meg, hogy mi az öntés menete, mit öntöttek,
milyen céllal és vajon miért volt szükség a kéregöntéses vasúti kerekekre. Az ötvösöktől is
hasonló dolgokat kérdezzünk, illetve, hogy mi lehet az a folyadék és kik használhatták ezt a
technikát. Úgy becsülöm, hogy ez a „tárgyorientált” rész nagyjából a foglalkozás felétkétharmadát veszi el. Azzal zárjuk ezt a részt, hogy 1841-ben (Széchenyi István felkérésére)
Magyarországra érkezik Ganz Ábrahám, vagyis „Hipp-hopp, jön Ganz”. Innentől interaktív
tárlatvezetésbe fordul át a foglalkozás, amely Ganz Ábrahám életének, munkásságának főbb
mozzanatait ismerteti. Ezt a tárlatvezetést reményeim szerint az intézmény vezetője tartja.
Kiderül, miért lehetünk Ganzra méltóképpen büszkék, miért volt korszakalkotó találmány a
kéregöntéses vasúti kerék. A séta végére kapunk választ a címbeli kérdésre, hogy „Hova tűnt
Ganz Ábrahám?”, sajnos élete tragikus véget ért. Ezt követően vetítjük le a kisfilmet vagy
csak részleteket belőle (ez függ az időtől is). A foglalkozás befejezéseként a
múzeumpedagógus megkéri a résztvevőket, hogy rajzolják le kedvenc tárgyukat, mellyel a
foglalkozás alatt találkoztak vagy fotózkodjanak le kedvenc tárgyukkal. Végül a
múzeumpedagógus mindenkinek megköszöni a részvételt, elköszön.
2. táblázat: A foglalkozás áttekintése
Foglakozásrész
Időtartam Előadó,
Leírás címszavakban
megnevezése
foglakozásrész
jellege
1. Üdvözlés,
3-5 perc
Múzeumpedagógus, Ismerkedés,
múzeumpedagógus
interaktív
karakterkártyák kihúzása,
bemutatkozik, a
beszélgetés
az egyes „szakmák
szerepek ismertetése
szerinti” csoportok
kialakítása
2. Mesterségem címere
25-30
Múzeumpedagógus, Tárgyak felfedezése
(„Képzeljük el, hogy a
perc
interaktív
(csoportok feladata:
XIX. század hajnalán
beszélgetés
„Találtok-e olyat,
élünk és Ti a kártyátokon
amelyhez bármilyen
szereplő mesterek
közötök lehetett?”),
vagytok!”)
tapasztalatok és kérdése
közös megbeszélése
3. Hipp-hopp, jön Ganz
20-25
Intézményvezető,
Tárlatvezetés az állandó
(1841)
perc
interaktív
kiállításon Ganz életéről
tárlatvezetés
és sikereiről, kisfilm
4. Minden véget ér egyszer
levetítése
(1867. december 15.)
5. Múzeumpedagógus zárja 3-5 perc
Múzeumpedagógus, Élmények megvitatása és
a foglalkozást, elköszön
interaktív
megörökítése (fotók
beszélgetés
kedvenc tárggyal, rajzok)
Úgy terveztem meg a foglalkozást, hogy egy sémát hozzak létre, így igény szerint
módosítható legyen. Jelen esetben akár az eljátszott szerepek, a megoldandó kérdések vagy a
kiemelendő tárgyak változtathatók. Fontosnak tartom azonban, hogy az öntöde épületében
egy ilyen foglalkozás keretében középpontba kerüljön Ganz Ábrahám és Mechwart András
neve. A foglalkozással azt kívánom hangsúlyozni, hogy ne feledkezzünk meg a műszaki
múzeumokról, ne becsüljük alá őket, hiszen értéket képviselnek. A kiállított tárgyak a
történelemben számos problémán segítették át az emberiséget, talán velünk is így lesz.
A foglalkozás reményeim szerint június hónapban valósulhat meg első alkalommal.
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VI.

Összegzés

Munkám első részében elméleti kérdésekkel foglalkoztam. Azokra a kérdésekre kerestem a
választ, hogy vajon miért is van szükség műszaki múzeumokra és milyen megkülönböztető
vonásokkal rendelkeznek más profilú muzeális intézményekhez képest. Meggyőződésem,
hogy ezekből a sajátosságokból, különlegességekből lehet olyan előnyöket kovácsolni,
amelyektől igazán érdekessé válik egy műszaki múzeum és látogatottsága is nő. Egy műszaki
gyűjtemény hosszú időszakokon, változatos történelmi korokon ívelhet át és sok esetben egy
eszköz vagy találmány fejlődését, tökéletesítésének folyamatát mutatja be. A műszaki
múzeumokban fellelhető tárgyak többsége valamilyen problémát old meg és egy-egy ötlet
vagy formabontó gondolat alapján készült. Mindenkinek, meg kell ismernie ezeket az
ötleteket, fondorlatos gondolatmeneteket, hogy mindenkit elgondolkoztassanak, fejlődésre
inspiráljanak.
A dolgozat második felében gyakorlatiasabban közelítettem meg a témát, ez a rész
tartalmazza többek között az MMKM és tagintézményeinek bemutatását és múzeum jelenlegi
helyzetének ismertetését. Egy kérdőív felvételével igyekeztem körvonalazni a múzeumi
közönség által a műszaki múzeumokról alkotott képet. Számomra az egyik legérdekesebb
kérdésnek bizonyult a „Mi motiválná leginkább, hogy ellátogasson egy műszaki
múzeumba?”, az erre érkezett válaszok alapján egy múzeumandragógiai foglalkozást
terveztem a dolgozat végén. Egész munkám során kitüntetetett figyelmet szenteltem annak,
hogy az andragógiai korosztályt, főleg a 20-35 éves fiatalokat hogy lehetne megszólítani
műszaki témákkal.
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VII.

Mellékletek
VII.1. Európai műszaki múzeumok és néhány science center

Közép-Európa
Technisches Museum (Bécs, Ausztria)
Technical museum (Zágráb, Horvátország)
Tecnical Museum in Brno (Csehország)
National Technical Museum in Prague (Csehország)
Museum of Technology and Transport (Szczecin, Lengyelország)
Deutsches Museum (München, Németország)
Deutsches Technikmuseum Berlin (Németország)
Technoseum Mannheim (Mannheim, Németország)
Technik Museum Speyer (Speyer, Németország)
Technikmuseum Magdeburg (Magdeburg, Németország)
Museum of Science and Technology (Belgrád, Szerbia)
Slovak Technical Museum (Kassa, Szlovákia)
Slovene Technical Museum (Bistra, Szlovénia)
Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum (Budapest, Magyarország)
Magyar Olaj- és Gázipari Múzeum (Zalaegerszeg, Magyarország)
Központi Bányászati Múzeum (Sopron, Magyarország)

A kékkel szedett múzeumok a Middle European Union of Technical Museums tagjai.
Dél-Európa
MAAT - Museum of Art, Architecture and Technology (Lisszabon, Portugália)
Catalonia Science and Technology Museum (Barcelona, Spanyolország)
City of Arts and Sciences (Valencia, Spanyolország)
Valladolid Science Museum (Spanyolország)
Conservatoire National des Arts et Métiers - Musée des Arts et Métiers (Párizs,
Franciaország)
Palais de la découverte (Párizs, Franciaország)
Cité des Sciences et de l'Industrie, Parc de la Villette (Párizs, Franciaország)
NEMO Science Museum (Amszterdam, Hollandia)
Scientastic Museum (Brüsszel, Belgium)
Information Technology Museum - Unisys Belgium (Brüsszel, Belgium)
Luxembourg Science Center (Differdange, Luxembourg)
Technorama (Winterthur, Svájc)
Città della Scienza (Nápoly, Olaszország)
Museo Galileo - Museo di Storia della Scienza (Firenze, Olaszország)
Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci (Milánó, Olaszország)
Technical Naval Museum (La Spezia, Olaszország)
National Polytechnic Museum (Szófia, Bulgária)
Thessaloniki Science Center and Technology Museum - NOESIS (Thessaloniki,
Görögország)
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METU Science and Technology Museum (Ankara, Törökország)
Istanbul Museum of the History of Science and Technology in Islam (Isztambul,
Törökország)
Skandinávia, Észak-Európa
Technical Museum of East Iceland (Seyðisfjörður, Izland)
Danmarks Tekniske Museum (Helsingør, Dánia)
Tallinn University of Technology Museum, Estonia
Energy and Technology Museum (Vilnius, Litvánia)
Science and Technology Museum Kurzeme Demo Centre (Ventspils, Lettország)
Tekniikan museo (Helsinki, Finnország)
Tekniska museet Swedish - National Museum of Science and Technology (Stockholm,
Svédország)
Norwegian Museum of Science and Technology (Oslo, Norvégia)
Bergen Technical Museum (Bergen, Norvégia)
The Polytechnic Museum (Moszkva, Oroszország)
Boguslaev's Technology museum (Zaporozhye - Запорожье, Ukrajna)
Dimitrie Leonida National Technical Museum (Bukarest, Románia)
'Ștefan Procopiu' Science & Technical Museum (Iaşi, Románia)
Museum complex of ancient crafts and technologies (Ptich village, Belarusszia)
Nagy-Britannia
Science Museum (London, Anglia)
Cambridge Museum of Technology
Manchester Museum for Science and Industry

VII.2. Kérdőív a műszaki múzeumok megítéléséről
Személyes adatok
Mely korcsoportba tartozik?
20 év alatt
20-35
35-50
50-65
65 fölött
Az Ön neme:
Férfi
Nő
Nem szeretnék válaszolni
Az Ön lakhelye (város):
Az Ön legmagasabb iskolai végzettsége:
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Általános iskola
Szakmunkásképző
Érettségi
Főiskolai vagy felsőfokú szakképesítés
Egyetem
Egy vagy több tudományos fokozat (Phd, CSc, DSc stb.)
Az Ön foglalkozása:
Múzeumlátogatási szokások
Milyen gyakorisággal látogat Ön múzeumokat?
Nagyon ritkán, nem igazán érdekelnek
Kevesebb mint havi egyszer
Nagyjából havonta egyszer
Havonta többször
Hetente többször
Múzeumlátogatásai során milyen típusú múzeumokat keres fel leggyakrabban?Jelölje be a
leggyakoribb három típust.
Művészeti múzeumokat
Iparművészeti múzeumokat
Néprajzi múzeumokat
Történeti múzeumokat
Régészeti múzeumokat
Természettudományos múzeumokat
Műszaki múzeumokat
Mi a véleménye a műszaki múzeumokról? Kérem, 1-től 5-ig értékelje az alábbi
kijelentéseket, hogy mennyire tartja igaznak őket.
1, ha a legkevésbé sem és 5, ha teljesen egyetért velük.
Műszaki múzeumokra szükség van.
A bevált ipari technológiák és a forradalmi találmányok, ötletek megismerése előrevivő.
A műszaki múzeumok kiállításai nem elég fantáziadúsak.
A műszaki múzeumok képesek a múlt tanulságai alapján irányt mutatni a megfelelő
fejlődésünkhöz.
A tökéletes műszaki múzeum a múlt vívmányait, a jelen értékeit és a jövő lehetőségeit
egyaránt kommunikálja látogatói felé.
A hazai műszaki múzeumok jelentős képviselői a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum
(MMKM), a Központi Bányászati Múzeum és a Magyar Olaj- és Gázipari Múzeum.
A következő felsorolásban szereplő első hét intézmény az MMKM tagja.
Az alábbi múzeumok közül melyekben járt már?
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Közlekedési Múzeum (Budapest, jelenleg felújítás miatt zárva)
Műszaki Tanulmánytár (Budapest)
Ganz Ábrahám Öntödei Gyűjtemény (Budapest)
Elektrotechnikai Múzeum (Budapest)
Magyar Vegyészeti Múzeum (Várpalota)
Alumíniumipari Múzeum (Székesfehérvár)
Kohászati Múzeum (Miskolc)
Központi Bányászati Múzeum (Sopron)
Magyar Olaj- és Gázipari Múzeum (Zalaegerszeg)
Saját ötletek
Mi motiválná leginkább, hogy ellátogasson egy műszaki múzeumba? (Több választ is
megjelölhet)
Időszaki kiállítások
Múzeumi feladatlapok, keresztrejtvény stb.
Interaktív játékok a múzeumban (nyomozós, kincskeresős, activity stb.)
Múzeumpedagógiai foglalkozások
Tárlatvezetések
Egyéb:
Résztvett-e már múzeumpedagógiai foglalkozáson valamely műszaki múzeumban? Ha igen,
hol?
Elégedett-e műszaki múzeumban folyó múzeumpedagógiai foglalkozásokkal,
tárlatvezetésekkel? Ha nem, mit változtatna? (Több választ is megjelölhet)
Teljes mértékben, csak jobban kéne reklámozni őket mind a pedagógusok, mind a családok,
illetve egyéni látogatók felé.
Alapvetően igen, de sajnos csak a fiatalabb korosztályt képesek megszólítani.
Csak azt sajnálom, hogy nem elég széles a kínálat belőlük.
Nehéz megtalálni a megfelelőt.
Nem, nem elég ötletesek.
Nem, gyakran unalmasak.
Egyéb:
Amennyiben kíváncsi a műszaki múzeumokkal kapcsolatos kutatásaim eredményére,
kérem, adja meg nevét és e-mail címét.
Név:
E-mail cím:

Hálásan köszönöm segítségét!
Üdvözlettel,
Antal József
ELTE TTK természettudományi kommunikáció MSc szakos hallgató
ajozsef@caesar.elte.hu
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