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A múzeumandragógia kommunikatív aktusai 

Bevezetés 

Jelen írásban a múzeumandragógia kommunikatív aktusainak tárgyalására szorítkozom, azzal 

a további megszorítással, hogy a kommunikáció elmélet(ek) az utóbbi évtizedekben történt 

fejlesztése milyen alkalmazási gyakorlatot tesznek (tehetnek) szükségessé1, a 

múzeumandragógia kommunikációjának speciális áttekintését az andragógiai kommunikáció 

átfogó vizsgálatán belül, mert a múzeumandragógia mint az andragógia elmélet és gyakorlat 

specifikus kategóriája a felnőttfejlesztés – nevelés, tanulás, képzés –  megfogalmazott 

direktíváival egyező, de tartalmában, gyakorlatában több vonatkozásban specifikus. (1) A 

múzeumandragógia kommunikatív aktusait tárgyalva specifikációja kiemelten (absztraktíven) 

az, mert „a művészeti alkotások és szövegek összevethetőségének egyik lehetséges alapja az, 

ha mindkettőt nyelvi természetűnek tartjuk” (Mitchell 1996), (2) és ezzel összefüggésben - 

felnőttek és gyermekek (pl. család, közösségek) együttes, egyidőben, egy helyen történő 

részvétele egyazon kommunikatív aktusban a pedagógia és az andragógia módszereit 

(didaktikai követelményeit) együttesen, egymásba ágyazva követeli meg. Ez által (az adott 

esetben) a kommunikatív aktus tartalma – elsősorban az aktus tárgyára vonatkozóan – 

összetettebb kommunikatív tartalmakat kíván meg. (3) Más összefüggésben etikai attribútum 

ként jelenik meg – mint az andragógus megítélési szabadsága – múzeumandragógus (mint 

munkatárs) és a múzeum vezetésének appercepciója közötti eltérés, egy adott műtárgyra 

vonatkozóan. (4) A múzeumandragógia, mint intézményi tevékenység sajátossága az aktus 

megvalósításában, az aktus folyamatos továbbvitelének, fejlesztésének szélesedő gyakorlattá 

váló lehetősége – az aktus tárgyának jelenlétében, helyben, vagy művelődési intézményekbe 

kihelyezetten interaktív módon, illetve kiterjesztve tranzaktív módon levelezéssel, internet 

online eszközeivel. Továbbá, (5) hogy a globálissá vált turizmus következtében a 

globalizációs folyamatok gyökeresen átalakítják a kulturális reprodukció – a kultúra (a tárgy 

prezervatív) továbbadásának és elsajátításának – egész folyamatát, ami a múzeumandragógia 

kommunikáció folyamatos etnológiai irányultságú fejlesztését teszi szükségessé. 

A múzeumandragógia magyar irodalma az utóbbi két évtizedbe mind tevékenyebben zárkózik 

                                                

1 Meg kell jegyezzem, hogy nem szakterületem a múzeumandragógia, azonban a külföldi és a jelentősen 

kiterjedő magyar szakirodalom tanulmányozása, valamint tapasztalataim, úgy vélem megengedik a feldolgozást, 

pontosabban a figyelem felhívását a további fejlesztésre. 



fel a külföldi kutatási, szakirodalmi munkássághoz, és járul hozzá az elmélet formálásához; és 

a felsőfokú képzésekkel, továbbképzésekkel gyakorlati alkalmazásához. Kurta Mihály a 

következőben foglalta össze rendszerként értelmezve a múzeumandragógia funkcióját, 

tematikai tartalmát: „A múzeumandragógia relevanciája, jelenzsugorodás, múlt bővülés 

ismert axióma, hogy egyetemes világunkban az emberről, természetről, a transzcendens 

tételezésekről csak úgy lehetséges autentikus módon értekezni, ha a múlt jelen jövő 

összefüggéseit és kölcsönhatásait rendszerként értelmezzük, és a globális kultúra kereteit is 

kijelöljük.” Ezzel összefüggésben a múzeumandragógia kommunikációs aktusai tárgyalásának 

bevezetése képen szükségesnek tartom Szíjártó Zsolt tanulmányából a következőket idézni: 

„Az egyenrangú és egymással versengő életvilágok horizontján megjelenő új társadalmi 

alakzat körvonalainak leírásához a társadalomtudomány bevett kategóriáin túllépve új 

fogalmakat kezdtek használni, s elkezdtek kockázat-társadalmakról (Beck), élmény-

társadalomról (Schulze)  tudás-társadalomról, az önimádat társadalmáról (Lash), második 

modernségről (Giddens) beszélni. […] Georg Schulze az életvilág átesztétizálódásáról beszél: 

állítása szerint a posztindusztriális társadalmakat ‘élményszubjektumok’ népesítik be, akikre 

az élményorientáció uralma, cselekvési lehetőségeik közötti választásukban pedig az 

individuum saját hajlamainak, ízlésének dominanciája jellemző. Schulze szerint az 

élménytársadalomban a csoportképződés elve nem más, mint hogy az individuumok 

ugyanazokra az élménytípusokra, az élmény-orientáció közös mintájára törekszenek, azaz 

azon keresztül stabilizálják a szokássá vált élménykívánságokat, hogy rokonérzelmű 

interakciós partnerekkel érintkeznek. Ezekben az ún. „élmény-miliőkben” történik meg a 

mindenkori élménycélok kommunikatív előállítása, s ezért elengedhetetlen a mindennapi 

esztétika, az ízlés területének is a figyelembe vétele a társadalmi struktúra leírása során: a 

társadalmi struktúra, a fogyasztás és az életstílus sok szálon kapcsolódik össze egymással.” 

(Szijártó 2001) 

A századforduló előtt a nyolcvanas években felgyorsult társadalmi átalakulások és az 

úgynevezett informatikai forradalom kibontakozása, a kutatások fellendülése következtében a 

társadalomtudományok irodalmában a tudományközi együttműködés szükségessége mind 

sürgetőbben került előtérbe. A múzeumandragógiaelmélet kimunkálása a fent idézettek 

történeti időszakában erősödik fel, részeként annak a folyamatnak, amikor a kommunikáció 

elmélet is erőteljesebben, mélyebb társadalmi összefüggések feltárásával kezd kibontakozik. 

Mindkét kialakuló diszciplína2 közvetlenül ható eszköze és módszere a személyes- és 

                                                

2 Jelen esetben nem bocsátkozom vitába, hogy az andragógia-, a kommunikációelmélet diszciplína vagy sem. 



társadalmi létet teljességében átfogó kultúra fejlesztésének, a humán értékek megtartásának, a 

halladást szolgáló konzervatív értékek3 megóvásának (adott esetekben a magatartási, 

megnyilatkozási torzulások korrekciója ként), az egyenrangú és egymással versengő 

életvilágok horizontján megjelenő új társadalmi alakzatok struktúrájában. A tudományágak 

közötti együttműködés kutatása során számos új probléma került „felszínre”, amelyek arra 

mutatnak, hogy az egyes tudományágak elméletében is újra fogalmazások szükségesek, hogy 

a participáció a kérdések megválaszolásban lehetővé váljék. A múzeumandragógiával 

összefüggésben „A […] paradigmaváltás azt is jelenti, hogy tisztázni kell a múzeumi 

közönségkapcsolatok rendszerét, pontosítani kell a fogalmakat, és ebben a keretben újra kell 

definiálni a múzeumandragógia fogalmát és szerepét.” (Szabó 2012)  „Egyértelműen elindult 

egy paradigmaváltás a múzeumok világában. Amelynek lényege, hogy a múzeumok nagyobb, 

aktívabb szerepet töltsenek be az emberek életében, a társadalom közösségi életében, az 

önálló tanulási folyamatban, ezáltal a személyiség fejlődésében és a 

személyiségformálódásában”. (Kurta 2007) Továbbá: „A tudósok arra mutattak rá, hogy 

andragógiai kompetenciával kell rendelkeznie annak, aki a felnőttképzésben részt kíván venni, 

és arra is felhívták a figyelmet, hogy a múzeumi rendszernek andragógiai feladata a felnőttek 

oktatása, képzése, nevelése, személyiségformálása.”(Kurta 2012:78) Témánkra  a fenti 

idézetekkel összefüggésben a kommunikáció elmélettel utalva – jelen esetben a 

kommunikáció kultivációs felfogása szerint – „…a kommunikáció nem egyszerűen  a 

kommunikatív jelenségek felszínen megjelenő esetlegességeket kategorizálja.. A kommuniáció 

ugyanis az, ami meghatározza azt, hogy mit tekintsünk létezőnek, mit fontosnak, mit 

helyesnek, illetőleg helytelennek, mit mivel tekintsünk összefüggésben levőnek.” Továbbá: 

„…hogy manapság mit tekinthetünk ’kommunikáció’-val megnevezhetőnek, részben annak a 

fogalmi mezőnek a tartalmáról és szerkezetétől függ, amely érintkezik 

kommunikációfogalmunkkal, -fogalmainkkal, részben pedig attól, hogy mit mivel látunk 

hasonlónak” (Béres 1999) Esetünkben meg kell jegyezni (bár a múzeumandragógiával 

szorosan összefüggő részleteibe itt nem bocsátkozhatunk) hogyan tekint ugyan erre a 

szemiotika. A kommunikációkutatástól eltérően: „A szemiotika sokkal inkább az egységként 

(esetleg dologként) tekinthető jelre figyel, amelynek lehet sokféle viszonya a világgal: 

                                                

3 Abban az értelmezésben, amint NAHALKA ISTVÁN Az oktatás társadalmi meghatározottsága című 

tanulmányában Pierre Bourdieu munkásságára hivatkozva megfogalmazta: „Igaz tehát, hogy az oktatás a 

társadalom minden részrendszerére és folyamatára hat, még ha eltérő erővel is, de ennek tartalma éppen a 

rendszer adott struktúrájának, egyensúlyi folyamatának fenntartása. Az iskola tehát konzerváló funkciót tölt b a 

társadalomban, a szót most értékmentes értelemben, vagyis a fennálló magatartásra törekvés értelmében 

használva. (A fennálló viszonyok újratermelése lehet éppen egy társadalmi modernizációs folyamat kiszolgálása 

is.)  



egyrészről lehet például index vagy ikon vagy szimbólum, másrészt lehet egyedi (csak 

önmagában tekinthető) sőt egyszeri (vagy másként alkalmi), de lehet akár (jel)rendszerbe 

illeszthető is.”(Béres1999) A kommunikációkutatás – szemiotikai értelemben – nem 

foglalkozik szerkezeti vizsgálódásokkal, viszont lényegesnek tekinti az ágenst, vagy sokat 

foglalkozik a funkcióval. Azonban a  múzeumandragógiaelmélet és gyakorlat – úgy vélem –

tárgyára és tartalmára vonatkozóan megköveteli a kommunikációelmélet (és gyakorlat) 

alkalmazásával a szemiotikaelmélet alkalmazásokat, valamint ezzel összefüggésben (többek 

között) a szemantikai, pragmatikai, szociolingvisztikai elméleti, gyakorlati kapcsolódásokat 

is.4 

A kommunikatív aktus 

Newcomb, T. M. megfogalmazásában (1953): „Valamely kommunikatív aktus nem egyéb, 

mint egy megkülönböztethető ingerekből álló információnak a forrásból a befogadóhoz való 

továbbítása. Jelen céljainkra feltételezzük, hogy a megkülönböztethető ingereknek referensük 

van, felismerhető tárgy alakjában.”5 Newcomb megfogalmazása ma is érvényes. Arra 

építkezve elsősorban a szociológiai (de a már fentebb említett más társadalomtudományágak 

által végzett) kutatásokkal feltárt társadalmi folyamatok elemzése arra utalt, hogy a létező 

kommunikáció elméletekkel az állapotok, folyamatok, konfliktusok, problémák, azok fel- és 

megoldási lehetősége kommunikatív vonatkozásai nem írható le, a kommunikációelmélet 

fejlesztését követeli meg.  

Horányi Özséb megfogalmazásában: „A kommunikáció itt bemutatandó felfogása – nevezzük 

ezt a kommunikáció participációs felfogásának – abból indul ki, hogy a kommunikáció 

voltaképpen a probléma felismeréséhez és a problémamegoldáshoz szükséges releváns 

felkészültség elérhetőségét jelenti egy (problémamegoldó) ágens számára. Ez egy állapot: az 

ágens világának egy lehetséges állapota. Akkor tekinthető a problémamegoldáshoz releváns 

felkészültség elérhetőnek, ha akkor, amikor az ágensnek szüksége van rá, képes használni a 

szükséges felkészültséget a probléma megoldása érdekében.” (Horányi 1999) Más, egymást 

részben elismerő vagy egyáltalán el nem ismerő elméletek is „keletkeztek”. Nem feladata és 

terjedelmi okokból sem lehetséges jelen írásban ezek ismertetése. 

A feldolgozásban Newcomb rendszerét és posztulátumait tekintem alapnak. Azokra építkezve 

mindenek előtt feltételezem, hogy egy andragógiai aktus sikeres megvalósításához – az aktus 

                                                

4 A vázolt összefüggések megjelenése, követelményei és feltételei a múzeumandragógia hazai és külföldi 

gyakorlatában Koltai Zsuzsa valamint Szabó Ágnes dolgozataiban több vonatkozásban be vannak mutatva, ki 

vannak fejtve. 
5 http://communicatio.hu/oktatasisegedanyagok/szerkesztett/horanyi_kommunikacio1_2/Newcomb.htm 



tárgyára vonatkozóan – legalább négy diszciplína elméletének és alkalmazásának konveniens 

ismerete szükséges az aktushoz kiterjedésének mélységében:  

 a tárgy mint az aktus szakmai tartalma  

 az andragógiaelmélet mint funkciója, célja a tárgyra vonatkozóan 

 a kommunikációelmélet mint andragógiai alkalmazás 

 a kommunikáció szociológiája mint az aktus társadalmi elhelyekedése, 

valamint a az információs technika6 – IKT legalább, mint technikai keresési, fájlkezelési 

támogatás. 

Az aktus tárgya 

 a felnőtt népesség összessége egyéni – közösségi – társadalmi ismeretek 

 szükségszerinti és folyamatos 

 szakmai, nevelési – művelődési – társadalmi-együttélési képzésének, 

készségfejlesztésének tartalma 

Az aktus tárgya önmagában is, kevés kivétellel – ha van egyáltalán kivétel – több 

tudományágra terjed ki. Itt a tárgy fogalmába értelmezzük a tárgyat feldolgozó paradigmát. 

Esetünkben az esztétikát, művészettörténetet stb. 

Az andragógia  

elmélete és gyakorlata az aktus tárgyának kommunikatív „feldolgozása”7 

 az aktus kommunikáció modelljének kiválasztása, kimunkálása 

 társadalmi szervezése, folyamatok fenntartása – ÉTT 

 a kommunikáció elmélet és gyakorlat fejlesztésének társadalmi-köznyelvi 

szociológiai bázisa 

 a kommunikáció elmélet és gyakorlat kritikája, fejlesztése 

 Az infókommunikáció (IKT) alkalmazások kimunkálása, kritikája 

 A kommunikáció elmélet és gyakorlat mint az andragógia eszköze és módszere 

A kommunikáció elmélet és gyakorlat 

mint az andragógia eszköze és módszere 

                                                

6 Az információs technikák szerepéről kezdettől folynak a viták, amelyeknek egyik tartalma a technológiák 

semlegessége.   determinizmust követők álláspontja, hogy nem az eszközök önmagukban, hanem használatuk 

módja az, amely a társadalomban érvényesülő hatásaikat megvalósítják. Zsolt Péter. szerint „Kétséges 

ugyanakkor, hogy valaki a használati módot képes legyen elválasztani az eszköz ’lényegétől’” 
7 A „feldolgozás” abban az értelemben, ahogyan a kommunikatív aktus feloldja a konfliktust.  



• mint eszköz, egységet alkot az andragógiával, „használatát” tulajdonságai definiáljak 

• mint módszer az adott andragógia esemény szakmai, társadalmi tartalmának, céljának 

a részvevők összetételének megfelelő kommunikációs modul megválasztása, 

alkalmazásának kimunkálása 

A kommunikáció szociológiája 

mint az andragógia, a kommunikatív aktus  

 következményeinek feltárása értékelése. 

 visszajelző funkció – megerősítés, elvetés 

 az aktus(ok) „beépítése” a szociológia ágazatainak elmélébe, gyakorlatába 

Az aktus ritkán, sőt feltehetően soha nem történik szociális vákuumban. A szociológia egy-

egy vagy valamennyi ágának elmélete ellenőrizni képes az aktus gyakorlatának minden 

részletét, választ tud adni a következményeire. „A szociológiának mindaz tárgya, ami 

társadalmi. […] A szociológia mind kutatói, mind oktatási tekintetben nyitott a kommunikáció 

elméleti ismereteinek irányába. […] bár nagyon sokszociológiai irányban felvetődik a 

kommunikáció (olyannyira, hogy, a mai szociológia elméleti modelljeinek alapját éppen ez 

adja) sok hiányossága is felfedezhető. […] és ez a státuszrétegeződés8-vizsgálatok témája. 

Viszonylag keveset tudunk az egyes rétegek kommunikációs stratégiájáról.” (Tamás P.1999) 

A szociológusok által gyakran használt kategóriák mellé [nem, életkor, foglalkozás, etnikum, 

végzettség, jövedelmi helyzet, s mint láttuk:  műveltség, iskolai végzettség, vagy akár 

lakóhelyi státus (kis település - nagy település, magas presztízsű lakóhely - elszegényedett 

környék) stb.] mindig rendelhetők kommunikációs jellemzők. A gondolatmenet fordítottja is 

igaz. Bizonyos kommunikációs megnyilvánulásokhoz valószínűsíthetők szociológiai 

kategóriák. Ezzel összefüggésben a múzeumandragógia kommunikációs gyakorlatában 

feltehetően jelentős Bourdieu két társadalmi osztály művészetértésének összehasonlítása. 

Kijelenti, (Tamás Pál megfogalmazásában) hogy „…a kispolgárság dekódolási képességei 

korlátozottabbak, sőt, hogy más jellegűek is. A kispolgárság nemcsak nem képes, de nem is 

hajlandó egy műalkotást művészettörténeti vonásaiban értelmezni. Az iskolázatlan társadalmi 

csoportok ízlése megköveteli, hogy például minden kép betöltsön valami funkciót, s csak akkor 

fog a számára valami tetszeni, ha az örömet okoz neki, s nem szakad el a hétköznapoktól. Azt 

                                                

8 Státus-rétegződés kutatások: megkülönböztetnek foglalkozási, jövedelmi, kulturális, területi, érdekérvényesítő 

stb. státusokat. Matematikai eljárások segítségével minden egyes emberről összegyűjthetők ilyen 

státuszjellemzők, amelyek összeadhatók, illetve összevethetők más emberekével. Ezekből a mintázatokból 

különböző csoportok leírása válik lehetségessé.(Zsolt P.-1999) 



szeretik, ha könnyen felfedezhető a műben a tanulságosság, ha a mű – "félreérthetetlenül 

kifejez valamilyen jelölőn túlmutató jelentést"  (Bourdieu 1978, 182)9  

Az információs technika10 – IKT  

mint az andragógia eszköze 

a tárolt információk tartalmától, és az „elfogadhatóság” kritikai megítélésétől függően 

• a tárgy tartalmának szakmai irodalmi, kutatási, alkalmazási, eszközeként  

• a felnőtt népesség rétegeződéséhez, a társadalmi struktúrához illesztően, ill. 

illeszthetően 

• a tranzaktív társadalmi kommunikáció eszközeként 

• a közösségszervezés eszközeként 

• az aktusok folyamatainak, a megvalósulás konstrukciójának nyílt tárolása, 

rendelkezésre állása 

• a témában a tudományközi együttműködés segítése  

A magyar múzeum andragógia irodalomban a tárgyra vonatkozóan részletesen tárgyalja 

Koltai Zsuzsa a doktori disszertációjában11 

Az andragógiai  kettős spirál 

Egy metafora Francis Crick és James 

Watson dezoxiribonukleinsav szemléltető 

ábráját kölcsönözve. 

Az ábrával azt kívánom szemléltetni, hogy  

az andragógia cselekvést és egymást is 

mintegy körül fonja az andragógia és a 

kommunikáció elmélet, és végig kíséri a az 

aktus teljes idején és kiterjedésében. A 

kapcsolat eszköz és módszer moduljai a kommunikáció folyamatában, a tárgy ismeretében 

kölcsönös „ellenőrzésükkel, tájékoztatásukkal” állnak egymás, az aktus és az aktusban 

résztvevők rendelkezésére, akár tudják azok azt, 

                                                

9 Feltételezem, hogy ennek a megállapításnak a tartalmát napjainkban – szociológusoknak és 

múzeumandragógusoknak ójra kell kutatni. 
10 Az információs technikák szerepéről kezdettől folynak a viták, amelyeknek egyik tartalma a technológiák 

semlegessége.   determinizmust követők álláspontja, hogy nem az eszközök önmagukban, hanem használatuk 

módja az, amely a társadalomban érvényesülő hatásaikat megvalósítják. Zsolt Péter. szerint „Kétséges 

ugyanakkor, hogy valaki a használati módot képes legyen elválasztani az eszköz ’lényegétől’” 
11 http://konyvtar.uni-pannon.hu/doktori/2010/Koltai_Zsuzsa_dissertation.pdf - 99.o. 

1, Andragógia kommunikáció kettős spirál 

http://konyvtar.uni-pannon.hu/doktori/2010/Koltai_Zsuzsa_dissertation.pdf


akár nem. A spirál mindig rendelkezésre áll és kvázi „feltöltődik” az elméletek fejlesztésével 

és a gyarapodó tapasztalatokkal. Esetünkben a múzeumandragógiai kommunikáció, mint 

felnőtt fejlesztési felnőttnevelés, tanítási, képzési, közösségfejlesztési aktus 

„eredményességének” feltétele, hogy a múzeumandragógus (legalább) az említett négy 

tudományág elméletét – a mindenkori tárgyra és ágens(ek)re vonatkozóan – a szükséges12 

mélységben ismerje. Az andragógia kommunikációjának interdiszciplináris voltából adódik, 

hogy az aktust több (tudományágan ként) spirál fonja kőrbe, amelyek egymásba fonódva hálót 

alkot(hat)nak. 

Az egyidejű orientáció – koorientáció 

A minimális A-B-X rendszer 

Kommunikáció funkciója két vagy több egyén számára lehetővé tenni, hogy fenntartsák az 

egyidejű orientációt egymásra és a kommunikáció tárgyára. A funkció a kommunikatív aktus 

megkülönböztethető ingerekből álló információnak a forrásból a befogadóhoz való eljuttatása. 
Newcomb feltételezi13, hogy a megkülönböztethető ingereknek referensük van felismerhető 

tárgy alakjában. A legegyszerűbb kommunikatív aktus: egy személy (A) információt ad át egy 

másik személynek (B) valamiről (X), szimbolikusan: A B-

nek X ről. Esetünkben a továbbiakban A a 

múzeumandragógus B az ágens, X a műtárgy és/vagy a 

képzőművészeti alkotás(ok) bemutatásának tartalma, 

retorikája. 

Az „orientáció” kifejezést Newcomb az „attitűdöknek” 

megfelelően használja abban az értelemben, hogy az érzéki 

és a kognitív tendenciákat egyaránt magában foglalja. Az egyidejű orientáció –  koorientáció 

– azon a feltevésen alapszik hogy A orientációja B-re és X-re kölcsönösen függ egymástól, 

ennek következtében A-B-X Rendszert alkotnak. Ez azt jelenti, ha a rendszer bármely tagja 

sérül, az egész rendszer sérül. Newcomb bizonyos célok szempontjából a rendszert 

fenomenálisnak tekinti (rendkívüli, különleges, egyedi), más célok szempontjából objektívnak 

„…amely magában foglalja mindazokat a lehetséges viszonylatokat, amelyek A és B 

                                                

12 A szükséges – úgy vélem – jelen alkalmazásban nem definiálható sem szemantikai, sem módszertanilag, itt 

csupán szakmai-köznapi értelemben használom.  
13 Newcomb feltételezését (1953) óta végzett kutatások igazolták. L: többek között Pléh Csaba, A 

humánkommunikáció a megismeréstudomány perspektívájából. 

https://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/2011_0001_520_tarsadalmi_kommunikacio/ch04s03.html 
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2. A minimális A-B-X rendszer 

vázlata 



viselkedésére vonatkozó megfigyelésekből kikövetkeztethetők.” Továbbá kimondja, hogy „…a 

rendszer adott állapotban van  akkor, ha előfordul A B-nek X-ről valamilyen esete, s hogy 

ennek az előfordulásnak a következtében a rendszer valamilyen változást szenved („még 

akkor is, ha a változás nem egyéb, mint az előzőleg létező állapot megerősödése.)  

A fenomenális rendszer 

A múzeumandragógia irodalma arra utal, hogy mind a fenomenális, mind az objektív rendszer 

feltárása a kommunikatív aktusban kitüntetett. A fenomenális rendszerrel összefüggésben 

példa ként említem Koltai Zsuzsa doktori disszertációjában14 a felnőtt látogatok egy speciális 

csoportjának bemutatását, amikoris a szülők megpróbálnak szakértőkként feltűnni. (104. o.), 

majd részletesebb összefüggésekben: A tanulói típusok figyelembevételének lehetőségei a 

múzeumandragógiai programkínálat kialakításában cím alatt részletesebben tárgyal. (113. 

oldaltól.)  

Más aspektusban van jelen a fenomenális rendszerrel összefüggésben a következő 

megállapítás: „…bár a vallás, a teológiai filozófia markánsan bírálja a kultúra 

képződményeit, a mesterségesen épített emberi világot, de a múzeumokat és intézményeiket a 

teológiai gondolkodás irányából (is) kevesebb kritika éri.” 15 Ebben az esetben, a vallásos B 

orientációját X-re nem esztétikai, hanem szocializációjával kialakult attitűdjei határozzák 

meg. Feltehető, hogy ettől az ágens esztétikai „szépérzéke” még lehet fejlett, de primitív is. B 

orientációja A-ra (amennyiben régebbről nem ismerik egymást) a kommunikáció 

folyamatában alakul ki.16 Ez a múzeumandragógia sajátos kritikus esete (amit nem csak a 

teológiai – esetünkben, mint a konfliktus feloldása  leg kritikusabb esete – szektáns 

összefüggésekkel együtt, s mellett vagy azoktól függetlenül ideológiai, politikai, etnikumi 

konfliktusok generálhatnak) A problémát nem csak az okozza (okozhatja), hogy a 

                                                

14 http://konyvtar.uni-pannon.hu/doktori/2010/Koltai_Zsuzsa_dissertation.pdf 
15 www.mlalapitvany.hu/csatolt/1752/Korenchy%20cikk%20III.doc 
16 A pszichoanalízis-vizsgálat háromtípusú kommunikációs rendszert vagy módot különböztet meg, amelyek 

mindegyikét sajátos kognitív szerveződés jellemzi, Nem pusztán analógia, amikor Moscovici (1976) párhuzamba 

állítja a diffúziót (a témák gyenge integrációja, ellentmondó álláspontok megjelenítése stb.) a véleménnyel, a 

propagációt (kiemeli az elmélet vallás konform vonatkozásait) az attitűddel és a propagandát a sztereotípiával. A 

párhuzam arra világit rá, hogy, hogy amikor gondolkodásról ás/vagy kommunikációról van szó, mindig két 
kognitív rendszer működik.  Az egyik asszociókkal, diszkriminációkkal, következtetésekkel stb. dolgozik, a 

másik szimbolikus szabályok segítségével válogatja, ellenőrzi, hitelesíti, hogy az előbbiek racionálisak, 

logikusan-e vagy sem. A szociális metarendszer szabályai a társadalmi viszonyok meghatározott pozícióihoz 

kapcsolódnak és e metarendszerek szerveződési szabályai a pozíciókkal változnak. […] a kogníciót irányító 

szociális szabályrendszer eltérő gondolkodási és kommunikációs, azaz reprezentációs módot ír elő a tudományos 

munkák esetében (ti. a logikai elvek szigorú alkalmazását) azokhoz az esetekhez képest, amikor például egy 

konfliktusban álló csoport kohézióját kell fenntartani. Részletesebben lásd: László L. a szociális 

reprezentációról. In 

http://www.communicatio.hu/konyvek/beres_horanyi_tarsadalmi_kommunikacio/tartalom.htm 



múzeumandragógus nem szociálpszichológus, ha rendelkezik is a szociálpszichológia alapjai 

ismeretévvel, hanem szocializációja folyamatában kialakult attitűdjei, vállalt vallási 

elkötelezettsége, ideológiája, politikai orientációja. És az már szakmai etikai követelmény, 

hogy mind ezeket hogyan képes alárendelni szakmai kötelezettségei (ha ezt egyáltalán 

vállalja). A kérdés problematikája Horányi szerint: „Legvégül azt is meg kell említeni, hogy az 

a terület, amelyet kommunikatívnak tekinthetünk egyre gyakrabban érintkezik olyan 

kontextusokkal, amelyek világosan etikai természetűek. A morális értékeket a diszkusszióba 

bekapcsoló műveknek csak kisebb és képünket a világról kevésbé próbára tevő része az, amely 

a kommunikatív események etikai megítélésével van kapcsolatban.i Ennél sokkal fontosabbnak 

tűnik az a másik rész, amely másként vonja be az etikát a diskurzusba: mélyebben, a 

konstitúció mélységében. Ma ennek a törekvésnek még talán az intellektuális határai sem 

világosak, de különösen nem világosak a várható mentalitásváltozások”17  

Az orientáció szimmetriája  

A múzeumandragógia gyakorlatában – abból a sajátosságából adódóan, hogy nem csak 

tanítani, megértetni kell tárgyát (X) a kommunikációs aktusban résztvevőkkel, hanem 

esztétikai örömöt kiváltani, megszerettetni is azt, kitüntetett szerepe van a szimmetriára 

törekvésnek az andragógus (A) és az ágens (B) között. Ezt a Newcomb posztulátuma alapján 

megfogalmazott funkciót erősíti Horányi közel ötven évvel későbbi meghatározása: „…a 

kommunikáció kultivációs (Lásd fentebb Sz.J.) felfogása szerint […] a ’kommunikáció’ nem 

egyszerűen a kommunikatív jelenségek felszínén megjelenő esetlegességeket kategorizálja. A 

kommunikáció ugyanis az, ami meghatározza azt, hogy mit tekintsünk létezőnek, mit 

fontosnak, mit helyesnek, illetőleg helytelennek és mit mivel tekintsünk összefüggésben 

levőnek.”(Horányi Ö. 1999) Ehhez a posztulátumhoz fűzve: „…egy kép (legyen bár “anyagi” 

természetű, verbális vagy mentális) egy konvenciórendszer segítségével egy adott közegben 

hitet, véleményt, tudást jelenít meg, azaz közvetít, egy adott dologgal kapcsolatban.” Horányi 

Attila Kép a képről tanulmányából A kép közvetítő jellege címszó alatti összefoglalását 

közelebb jutunk az orientáció szimmetriája kitüntetett szerepének posztulátumához a 

múzeumandragógia gyakorlatában. 

Newcomb a „vegyérték” fogalom feltételezésével a kommunikáció gyakorlatában jut el a 

szimmetria fontosságának indoklásához. A koorientáció feltehetőleg tárgyainak 

„vegyértékétől” függ, vagyis attól, hogy milyen intenzív az X-szel szembeni attitűd, és 

                                                

17 Tájékozódásként ajánlható: Apel 1976, 1992; Fink 1988; Habermas 1995, Lorenzen-Schwemmer 1975, Rorty 

1989, 1998. 



mennyire vonzódik A B-hez. Newcomb posztulátuma: „…minél nagyobb erők hatnak abba az 

irányba, hogy létrejöjjön A koorientációja B és X vonatkozásában, annál erősebben törekszik. 

A a B-vel való szimmetriára X vonatkozásában; és annál nagyobb a valószínűsége annak, 

hogy egy vagy több kommunikatív aktus eredményeképpen fokozódik a szimmetria. (Bizonyos 

idő elteltével információ továbbítóként és befogadóként szerepet cserélnek.)” Koltai Zsuzsa 

a National Training Laboratories  által kidolgozott „tanulási piramis” adatait  idézve írja: „A 

kutatás eredményei szerint legnagyobb hatékonysággal az olyan tanulási folyamat 

rendelkezik, (mások oktatása) amikor a tanuló önmaga tanít másokat, prezentál.” Ezzel 

összefüggésben említem, hogy Newcomb posztulátumának második része magába foglalja azt 

a lehetőséget, hogy A és B egyaránt módosítsa X-re való orientációját.  

Esetünkben a szimmetriára törekvés nem csupán az egyetértésre kiteljesedését jelenti, hanem 

az ágens igényét az együttműködés különböző formákban (személyes, közösségi stb.) és 

időben történő kiterjesztését is. Barry Lord megfogalmazásával: ”A múzeumi tanulás egy 

olyan informális, önkéntes környezetben szerzett transzformatív, affektív tapasztalat, melyben 

új attitűdöket, érdeklődéseket, értékeléseket, meggyőződéseket vagy értékeket fejlesztünk ki.” 

(Lord, B. 2007. 17.o. – Koltai Zsuzsa fordítása) A szimmetria ily módon való alakítása 

megkíván egy kiegészítést (amit Lord, B. a tanulmányában bővebb kifejtéssel meg is tesz). 

Toda, Masanao „…az információknak a többsége mindaddig csupán potenciális, amíg nem 

kerül  érintkezésbe a tudattal. Mindamellett a tudattal való érintkezés létrejötte sem elég. A 

tudatnak rendelkeznie kell az illető információ számára alkalmas feldolgozó eljárással.. […] 

Az információ függetlenül a tudattól, amely megemészti, csak nem értelmetlen fogalom.” 

(Toda, M. 1967) Ezzel összefüggésben kell utaljak David Kolb tanulási elméletére, (a 

tartalmak kifejtése és megítélése nélkül), úgy mint a divergens, konvergens, alkalmazkodó, 

asszimiláló tanulói stílusokra. Különbözőségük (a feldolgozó eljárás, mód)  ellenére 

valamennyinél fennáll, ugyan más módon formálva a szimmetria kialakulását a gondolni – 

cselekedni „láncolat” dichotómiáinak tévedést okozó, okozható egyenlőtlensége. Gondolni ≠ 

mondani ≠ hallani ≠ érteni ≠ megérteni ≠ cselekedni18(Szeitz J.2017). Amint azt több szerző 

is kifejti19 a csoporttal történő kommunikáció aktusban különösen. 

Interaktív kommunikatív aktus látogatói csoporttal  

Newcomb a csoporttal történő kommunikációt tárgyalva Festinger Leon tanulmányát idézi, 

amelyben az „egyöntetűség irányába ható nyomást” és a „homogén csoportösszetétel 

                                                

18 A cselekedni itt abban az értelmezésben (is) az ágens a kapcsolatot fenntartani kívánja e. 
19 Többek között Pléh – Síklaki – Terestyéni Nyelv – kommunikáció – cselekvés Osiris 2001. 



észlelését” változtatva, azt találta, hogy ilyen viták után az egyöntetűség értelmében 

bekövetkezett tényleges változás mindkét változótól függött, de azt is megállapították, hogy 

bizonyos változások az egyöntetűség irányában bármilyen csoportban minden körülmények 

között bekövetkeznek. Ugyan ott Back, Kurt tanulmánya kimutatja, hogy összetartó csoporton 

belül a kommunikáció leggyakrabban a csoport deviánsként észlelt tagjai felé irányul, egészen 

addig a pontig, amíg a deviánst szociometrikus20 értelemben el nem utasítják (vagyis a 

vonzódás csökken vagy negatívvá válik), s ezen a ponton túl a feléjük irányuló kommunikáció 

megritkul21. A tanulmány azt is kimutatja, hogy a befolyásolást célzó kommunikáció 

gyakorisága függ a csoport vitatémája iránti érdeklődés fokától. Back megállapította, hogy 

olyan kísérleti személyek, akik eredetileg eltérően értelmezték ugyanazt a dolgot, majd 

lehetőséget kaptak, hogy megvitassák a problémát egymás között, oly módon befolyásolták 

egymást, hogy ez közvetlenül függött kölcsönös vonzódásaiktól. 

A mált század hetvenes éveitől több európai tudós a kisebbségek befolyását a többségre 

kutatta22. A kutatásból származó legérdekesebb eredmény az volt, hogy „…a többséghez 

tartozók a vizsgálatokban valóbban megváltoztatják saját attitűdjeiket. […] a kisebbségek 

azért képesek attitűd változást elérni, mert a dolgok újragondolására késztetik a többség 

tagjait. Még akkor is képesek az elfogadható vélemények körét tágítani, ha nem sikerül őket 

meggyőzniük. Az egyhangú többség azonban nem késztet senkit álláspontjának körültekintő 

végig gondolására. (Atkinson, R.L 1999) 

A múzeumandragógia-kommunikáció néhány etika kérdése 

A kommunikáció aktus történhet munkavállalói elkötelezettséggel (közszféra), és mint 

magánszemély ként (magánszféra) munkavállalói elkötelezettségek nélkül.23 A 

múzeumandragógus, munkavállalói követelményei (kötelezettségei) sajátos többletet 

tartalmaznak a múzeum által megfogalmazott, (adott esetben kizárólagossággal elfogadott) 

művészettörténeti, esztétikai elvek, amelyek fakadhatnak ideológiai, politikai 

elkötelezettségekből egyaránt. Annak ellenére, hogy ez adekvátan, csak a „szakma” által 

                                                

20  társadalmi csoporton belüli spontán személyi kapcsolatok, fő 
ként az együttműködési hajlandóság mérése. 
21 Feltehetően hasznos volna annak vizsgálata, hogy múzeumandragógia csoport kommunikáció során a deviáns 

személyek és a csoport többi tagja, valamint a múzeumandragógus közötti koorientáció hogyan jelenik meg, 

hogyan alakul az aktus után, és visszatérés esetében. 
22 Számos európai tudós bírálta az észak-amerikai kutatások amiatt, hogy azok a fő hangsúlyt a konformitásra és 

a többségnek a kisebbségre gyakorolt befolyására helyezik. 
23 Tulajdonképpen a magánszemély kommunikálónak is van több irányú elkötelezettsége. Személyesen a vállalt 

társadalmi, politikai, szakmai stb. tartalmak következetes vállalása, a társadalmi együttélés szabályai, a 

törvények, jogszabályok betartásának kötelezettsége.  



megfogalmazva jelenthető ki és értelmezhető a kommunikációra (is), a társadalmi 

kommunikációelmélet a fenyegetéseket és kényszereket mint a megegyezéseket (a 

szimmetriára törekvés) befolyásolását, a pozíció bemerevítését, fölösleges ellenállás kiváltását 

tárgyalja. Horányi Özséb megfogalmazásával (akkor is, ha az csak áttételesen alkalmazható 

esetünkben): „Általában két típusú fenyegetést szoktak megkülönböztetni. Az egyiknél a 

megállapodás, a konfliktus elmaradása jelent – ha nem is minden fél számára egyenlő súllyal 

– a fenyegetést. Itt tulajdonképpen a korábbi status quo fennmaradása jelentené az igazi 

fenyegetést. A másik esetben a megoldás elmaradását ezen a rögzített status quo fenyegetésen 

túl az egyik fél még további lépésekkel is büntetné. […] Kísérleti helyzetekben egyéként 

bizonyítható, hogy ha minden más tényező változatlanul marad, de közben az egyik fél 

hatalmát, erőkifejtési  lehetőségét megnöveljük, akkor ez általában arra a félre, amelyik itt az 

additív erő forrása lesz, negatív hatással van.”(Béres-Horányi Ö.1999) Gondolom nem 

szorul bizonyításra, hogy a múzeumandragógus hasonló „erőtérben” végzi tevékenységét.  

Más oldalról szemlélve, de az „erőtértől” elválaszthatatlanul: feltételezhető e 

múzeumandragógiai kommunikációs aktusban, hogy egy adott látogatói csoportban (nem 

„szak”-képzett) csoporttag(ok) véleménye az említett újragondolás késztetést kiváltja, nem 

csak a csoport tagjaiból, hanem az andragógusból is? Ha igen (és a külföldi és hazai 

irodalomból úgy tűnik igen, hiszen egy csoportban lehet egy ágens, aki az adott mű 

múzeumandragógus által kifejtett társadalmi, politikai stb. ítéleti magyarázatával nem ért 

egyet, azok ismeretanyagából felkészültebb vagy sem) milyen lehetőségei vannak a 

keletkezett konfliktus feloldásának? Newcomb szerint: „…az olyan “megoldások”, mint 

amilyen pl. az ’egyetnemértésben való egyetértés’, viszonylag feszült egyensúlyi állapotokat 

jelentenek. Ezért, nagyjából hasonló módon ahhoz, amit Lewin mond a kvázi stacionárius  

egyensúllyal kapcsolatban24, várható, hogy az ilyen típusú feszültségben levő A–B–X 

rendszerek különösen változékonyak. A változás nem feltétlenül a rendszer legnagyobb 

nyomás alatt álló régiójában következik be.” 

                                                

24 Levin, Kurt mezőelmélete, részlet „Az életműködés szüntelen változást feltételez, a környezettel való viszony 

is állandóan módosul. De elképzelhető egy viszonylagos kvázi-stacionárius egyensúly, mely külső és belső 

tényezőktől, fizikai, biológiai, szociális meghatározóktól függ. Amint a helyzetben változás következik be, és az 
egyensúly megbomlik, feszültség lép fel, amely az egyént az egyensúly helyreállítására, a feszültség 

kiegyenlítésére készteti. Az egyensúly megbomlása esetén fellépő feszültség jelzi a bekövetkező változást, s a 

szervezetet viselkedése megváltoztatására sarkallja, hogy az egyensúly visszaálljon, s így a feszültség 

megszűnjön. Így az egyensúlyzavar következtében fellépő és ezt jelző feszültség cselekvésre mozgósító, 

viselkedés-meghatározó erő, vagyis a pszichológiai mezőben feszültségekből eredő erők lépnek fel. Ezek az erők 

a kiegyenlítődés, a belső szabályozás irányába hatnak, s a viselkedés mindig az egyén és környezete közötti 

felborult egyensúlyt igyekszik helyreállítani. Ezzel állandó mozgásban tartják a pszichológiai mezőt, melyet 

ezáltal erőmezőnek (erőtérnek) is nevezhetünk, szerkezetét pedig joggal mondhatjuk dinamikus egyensúlynak. A 

feszültséget, amelyből az erők erednek, a személy sajátos emocionális színezettel átszőve szükségletként (vagy 



A múzeumandragógia gyakorlatában (is) elkerülhetetlen az aszimmetria. Newcomb szerint, ha 

adva van X a tárgy vonatkozásában az aszimmetria A (esetünkben a múzeumandragógus) 

lehetőségeit a következők: A dinamikus változások lehetséges tartományát a 4. ábra mutatja. 

(Ezen az ábrán a két oldalt levő A, illetőleg B a kommunikáló 

személyeket jelképezi; a középen levő A és B – fent és lent – 

ugyanezeket a személyeket mint a koorientáció objektumait 

jelenti. A szaggatott vonal A-nak B orientációjára vonatkozó ítéletét szimbolizálja.) Ha adva 

van X vonatkozásában az észlelt szimmetria, s fennáll a koorientáció igénye B és X 

vonatkozásában, A lehetőségei a következők: 

1. elérheti, illetőleg megpróbálhatja elérni a szimmetriát X vonatkozásában 

a) úgy, hogy B-t saját orientációja értelmében befolyásolja, 

b) úgy, hogy saját orientációját feladja, és elfogadja B-ét, 

c) úgy, hogy kognitíve meghamisítja B orientációját; 

2. változásokat idézhet elő a rendszer más részeiben, nevezetesen 

a) módosíthatja vonzódását B iránt, 

b) módosíthatja saját B iránti vonzódására vonatkozó önnön ítéletét, 

c) módosíthatja önmagára (A-ra) vonatkozó megítélését és önmaga iránti vonzódását, 

d) módosíthatja arra vonatkozó ítéletét, hogy B hogyan ítéli meg önmagát (B-t); 

3. eltűrheti – változtatás nélkül – az aszimmetriát. 

Ha A ismételten szembekerül valamely B és adott X vonatkozásában a koorientáció 

problémáival, és azokat ismételten “megoldja”, végül kialakul egy viszonylag stabil 

egyensúly. A kérdés, hogy a múzeumandragógus szabadságfoka (mint munkatárs. szerződéses 

kötelezettségekkel) meddig terjed ki a három megoldási lehetőségben.  

Feltételezem, hogy a múzeumandragógia kommunikatív aktusaival kapcsolatban az 

aszimmetria, a „különösen változékonyság” a „legnagyobb régió”, a „legnagyobb nyomás” és 

a változást szenvedett régió meghatározása tartalmi és etikai vonatkozásaiban további 

kutatásokat igényel. 

A múlt század kilencvenes éveiben Magyarországon fellendült kommunikációelmélet kutatás 

eredményeként – több tudományág által kutatva a mezőelmélet több feldolgozása, áll 

rendelkezésre. 

                                                                                                                                                   

kvázi-szükségletként), hiányérzetként, cselekvési ösztönzésként éli át, s így kezdetét veszi a kiegyenlítődést 

kereső, a feloldásra irányuló cselekvés. Vagyis: helyváltoztatás jön létre a pszichológiai mezőben, az élettérben. 

A feszültségek a mezőt. magyarul https://doksi.hu/get.php?order=DisplayPreview&lid=3914&p=5 

4. A fenomenális A-B-X 

rendszerének vázlatos 
illusztrációja 



A kérdésnek azonban van még legalább egy vetülete, a 

műtárgy (X) és műtárgy alkotójának (Xp) az adott műtárgyra 

vonatkozó megítélése. (A mesternek ez az alkotása 

azonban…) A 5. ábrán azt kívánom szemlélteti, hogy 

feltehetően lehetséges olyan eset, amikor A és B orientációja 

egymásra és X-re attitűd és vonzódás szempontjából 

ösztönszinten és kognitív hasonló. Ugyanakkor az alkotó 

(Xp) megítélése az alkotással összefüggésben eltérő. Amennyiben az eltérésnek csak 

esztétikai tartalmai vannak feltételezhető a kommunikáció folytatásával (a szimmetriára 

törekvés által) a konfliktus feloldása, ha maradnak is feltevések: pl. „igen, akkor ha… stb.” 

(Ebben az esetben lehetséges a már említett szerepcser, ami A szándékától, elkötelezettségét 

tekintve az intézményi átgondolást is lehetővé illetve szükségessé teszi.) Viszont ha ideológia, 

politikai indíttatású az eltérés a konfliktus – az adott kommunikatív aktusban – A és B között 

nem oldható fel.  

Összefoglalva 

Jelen írásban a múzeumandragógia kommunikációs aktusainak csupán néhány alapkérdését 

tudtam megjeleníteni. A múzeumpedagógia és andragógia gyakorlatában sok tapasztalat 

felhalmozódott már, amelyek szakmai értékelése, feldolgozása folyamatosan történik. A 

további feldolgozások csak a múzeumok munkatársai és a kommunikációfejlesztéssel 

foglalkozókkal együttműködve lehetséges, mindenkor figyelemmel az andragógia elmélet 

fejlesztésével. Úgy vélem, ahhoz, hogy e tevékenység a gyakorlatot, tehát funkciója 

követelményeinek eleget tudjon tenni, annak (többek között) két kitüntetett feltétele van. Az 

egyik a kommunikációkutatás eredményeitől függő. A pontosabb megfogalmazás érdekében 

Horányi Özséb egyik összefoglalását idézem: „ Mindezek a megközelítések és talán még 

mások is, amelyekről az említés szintjén sem esett szó azt a kérdést vetik fel, hogy miként lehet 

vagy célszerű vagy szükséges vagy éppen: természetes a kommunikáció jelenségszférájának a 

határait kijelölni. És: mivel, miféle területtel van kapcsolatban, ezen területek mely része 

tartozhat ide vagy éppen az idetartozónak vélt terület mely rész tartozhat máshova, vagy 

volna célszerű máshol nyilvántartani vagy volna szükséges máshol nyilvántartani vagy éppen: 

volna természetes máshol nyilvántartani. Világos, hogy itt azoknak a támpontoknak a 

különféle elrendezésére vonatkozó lehetőségekről van szó, amely támpontok - 

végeredményben - a „kommunikáció” kategoriális leírásának referenciái. Különféleképpen 

elrendezve ezeket másféle kommunikációfogalomhoz jutunk, nem egyszerűen a terület belső 

5. Newcomb minimális A-B-X 

rendszer vázlatának kiterjesztése 



tagoltságából (ennek figyelembevételéből, vagy figyelmen kívül hagyásából következően), 

hanem a kapcsolódó területekhez való viszony meghatározásából következően. Éppen ebből 

következik, hogy itt ugyanúgy nem vethető fel az adekvátság kérdése a leírással kapcsolatban, 

mint ahogyan a kommunikációs modellekkel kapcsolatban sem. Ezek a megfontolások nem 

adnak kulcsot az egyes felfogások közötti abszolút sorrend megállapítására, de arra igen, 

hogy két felfogásmódot összehasonlítsunk.” (Béres-Horányi 1999) 

Az idézet tartalmazza a második feltételt, követelményt is, a múzeumandragógia 

kiterjedtségére vonatkozóan. Az múzeum nem csupán a szépségek, az esztétikai élvezetek, a 

művelődés, a felnőttnevelés, a család, a közösségek képzésének, fejlesztésének béke szigete.25 

A műalkotások tartalmát tekintve terepe, (helyesebben szólva otthona Arany Jánost idézve 

„Nem mese ez gyermek, így fedi az apja – szerint is értelmezve) a történelem és jelen korunk 

oly sok politikai hatalma kegyetlenségeinek, emberi gyarlóságoknak, erőszaknak, 

megtévesztésnek s folytathatnánk a sort. Ez mind bonyolultabbá váló korunkban, a nagy 

régiók közötti feszültségek növekedése, elfajulása egyre inkább torzítják az élet minőségét. 

Úgy vélem, ennek a múzeumok intézményi hálózata jelentős, és mással nem pótolható 

„ellensúlyozási” terepe. Működésének hatékonysága azonban függ kommunikációs 

rendszerének, állapotának minőségétől, amit alapjaiban meghatároz a múzeumok vezetőinek 

társadalmi, etikai magatartása, más követelményekkel egyetemben a múzeumandragógia 

kommunikáció-aktusainak kialakítása. fejlesztése. 
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