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A múzeumok története – J. V. Maranto 
 
 
Kedves Látogatók! Kezdődik az idegenvezetés! Üdv a múzeumok múzeumában. A múzeumok több 
mint 2000 éve az emberi történelem részét képezik. De nem mindig úgy néztek ki, mint a maiak. A 
múzeumok története sokkal régebbi, és sokkal furcsább, mint gondolnátok. Kezdjük itt, a görög 
szárnyban. A múzeum szó a görög „mouseion” szóból származik, ami a múzsák, vagyis a művészetek 
és tudományok istennőinek épített templomok neve. A fohászkodók arra kérték a múzsákat, hogy 
vigyázzanak a tudósokra, és tegyék leleményessé azokat, akiket arra érdemesnek tartanak. A 
templomokat elárasztották a szobrok, mozaikok, bonyolult tudományos eszközök, költői és irodalmi 
feliratok, valamint az egyéb olyan felajánlások, amelyek bizonyították, hogy a felajánló halandó 
méltó az isteni sugallatra.  
 
Megérkeztünk a mezopotámiai szárnyba. Az első múzeumot időszámításunk előtt 530-ban 
alapították, a mai Irak területén. Az első kurátor pedig egy hercegnő volt! Ennigaldi-Nanna a saját 
házában kezdte el gyűjteni és tárolni a mezopotámiai régiségeket. Amikor a régészek feltárták a 
területet, több tucat műtárgyat találtak, szépen sorba rendezve, agyagra írt, háromnyelvű 
feliratokkal ellátva. Izgalmas lehetett nála bulizni! 
 
Az érdekes tárgyak gyűjtésének és kiállításának hagyománya elkezdett terjedni, ahogyan itt, a római 
birodalmi szárnyban is láthatjátok. A politikusok és hadvezérek kincseskamrái megteltek a 
háborúkban szerzett zsákmányokkal, és a királyi állatkertekben különleges alkalmakkor – például a 
gladiátorviadalokon – egzotikus állatokat mutattak be a nagyközönségnek. Itt is láthattok egy 
oroszlánt és egy gladiátort. No persze a gondnoknak is ebben a szárnyban kellene lennie! 
 
Siessünk tovább! A múzeumok fejlődésének következő állomása a reneszánszra esik, amikor a 
Nyugat csaknem egy évezrednyi tudatlanságát követően újra népszerű lett a természet 
tanulmányozása. A csodakamrák, vagyis a Wunderkammerek olyan, műtárgyakat közszemlére tévő 
gyűjtemények voltak, amelyek egyfajta tárgyi enciklopédiát alkottak. 
 
Lépjetek csak be ebbe a szekrénybe,  úgy ni! Vigyázzatok a kabátokra! Megnézzük Ole Worm 
gyűjteményét. Az egyik legfigyelemreméltóbb csodakamra egy tehetős 17. századi természetbúvár, 
régiségkereskedő és orvos, Ole Worm tulajdona volt. Ole Worm állatok és növények példányait, 
emberi csontvázakat, ősi rúnaírásokat, valamint az Újvilágból származó műtárgyakat gyűjtött. A többi 
csodakamrában genetikai rendellenességeket, drágaköveket, műalkotásokat, valamint vallási és 
történelmi ereklyéket lehetett megtekinteni. Ajjaj! Ahhoz inkább ne nyúlj! E gyűjtemények 
magánkézben voltak, gyakran lakóházakban, és tulajdonosaik – uralkodók és arisztokraták, valamint 
kereskedők és tudósok – gondozták.  
 
Halljátok a cirkuszi orgonát? Az 1840-es években egy Phineas T. Barnum nevű, vállalkozó kedvű fiatal 
mutatványos felvásárolta a leghíresebb európai csodakamrák gyűjteményeit, és New York-ban 
megnyitotta Barnum Amerikai Múzeumát. E látványos kiállítás egyszerre volt állatkert, előadóterem, 
viaszmúzeum, színház és panoptikum, ahol helyet kaptak medvék, elefántok, akrobaták, óriások, 
sziámi ikrek, egy fidzsi sellő és egy szakállas hölgy is, valamint számos modern gépet és tudományos 
berendezést is bemutattak. 
 
A nyilvánosság előtt nyitva álló múzeumok viszonylag újkeletűek. Barnumöt megelőzően az első 
nyilvános múzeumok csak a felső- és középosztály előtt álltak nyitva, és csak meghatározott 
napokon. A látogatóknak előzetes írásbeli kérelmet kellett benyújtaniuk, és mindennap csak kisebb 
csoportokat engedtek be. A Louvre híres volt arról, hogy bárkit beengedett a múzeumba, de csupán 
a hét három napján. A 19. században kezdett formát ölteni a mai értelemben vett múzeum. Annak 
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érdekében, hogy a tárgyakat ne csupán elzárják, hanem meg is lehessen nézni és vizsgálni őket, 
olyan intézeteket nyitottak, mint a Smithsonian. Egyes amerikai múzeumok expedíciókat indítottak 
és felfedezőket béreltek fel, hogy állatokat és növényeket kutassanak fel és hozzanak el. A 
múzeumok a klasszikus műveltség, valamint a művészeti és tudományos felfedezések központjaivá 
váltak. Ezt gyakran a múzeumok korának nevezzük. 
 
Napjainkban a múzeumokat bárki látogathatja, a tanulás és a kutatás központjaiként működnek, és 
egyre inkább gyakorlati jellegű intézményekké válnak. De a kérdés, hogy ki jut el a múzeumokba, a 
mai napig aktuális, mivel a jegyárak miatt előfordul, hogy nem jutnak be azok a reménybeli tudósok, 
művészek, valamint isteni sugallatra vágyók, akiknek nincs elég pénzük arra, hogy kielégítsék 
kíváncsiságukat. Köszönöm, hogy eljöttetek, és ne felejtsetek el kifelé menet betérni az 
ajándékboltok ajándékboltjába! 


