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Bevezető

A világ néprajzi/antropológiai múzeumai az utóbbi néhány évtizedben nagy vál-
tozásokon mentek keresztül. Számos intézmény vizsgálta felül saját múltját, korábbi 
gyűjteményi, kiállítási és közönségkapcsolati stratégiáját, alakította át küldetésnyilat-
kozatát, programstruktúráját. Az újratervezés és módszertani megújulás nemegyszer 
intézményi átszervezésekkel és új névválasztással is együtt járt: megjelentek a világ-
kultúra múzeumai, a civilizációs múzeumok, illetve a különböző lokalitásokhoz kötődő 
társadalmi, kultúrtörténeti múzeumok is. Az útkeresés okai sokrétűek, irányai nem 
választhatók el az egyes országok történelmétől, etnikai összetételétől, nemzet- és 
kultúrpolitikájától, de ugyanúgy hatással vannak rájuk a globális társadalmi változások 
és a múzeumi világ új módszertani megközelítései is.

Néhány fontosabb kihívást érdemes röviden kiemelnünk. Az utóbbi évtizedekben 
számos múzeum szembesült azzal, hogy intézményük és gyűjteményeik létrejötte 
szorosan kapcsolódott a gyarmatosítás kontextusához, és ezzel az örökséggel vala-
mit kezdeniük kell. A Másik reprezentációja összetett etikai, kulturális, filozófiai és 
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politikai kérdéseket vet fel, miközben új szempontok merülnek fel az elhozott tárgyak 
tulajdonjogával kapcsolatban is. Eközben a múzeum a bemutatás és a kinyilatkoztatás 
helyéből fokozatosan az intézmény és a látogatók közötti kölcsönös együttműködés, 
párbeszéd helyszínévé válik. A kontaktzóna fogalma folyamatosan alakítja a kurátorok 
és az örökségközösségek tárgyakhoz való viszonyát és a tudás létrehozásának körül-
ményeit. A Másikkal történő kulturális találkozások egyik legfontosabb színterévé 
a saját társadalom vált; a diaszpóraközösségek tagjai a múzeum kapuin kopogtatnak, 
saját múltjuk után kutatva, vagy éppen a kiállításokat kritizálva. Eközben egyre fon-
tosabbá válik a múzeumok társadalmi szerepvállalása. Vita bontakozott ki arról is, 
hogy a jelenkor átfogó változásai során a lokális, nemzeti, regionális, transznacionális 
és globális értelmezési szintek hogyan és milyen hangsúllyal kapjanak helyet abban 
az intézménytípusban, amelyet eredetileg a nemzetállami képzeletvilág megalkotása, 
illetve a kulturálisan idegen Másik képének megteremtése céljából hoztak létre a 19. szá-
zadban. Az átalakulások sok esetben együtt járnak új múzeumépületek, épületrészek 
megjelenésével, kiállítástechnológiai, szcenográfiai újításokkal, a múzeumi beszédmód 
alapvető megváltozásával.

A budapesti Néprajzi Múzeum közel 150 esztendős történetében először költözhet 
egy számára tervezett épületbe. Habár a módszertani megújulás a múzeumban már 
korábban elkezdődött, az új épület formálódásával párhuzamosan újra át kell gondol-
nunk az intézmény átfogó stratégiáját, új utakat kell kijelölnünk. Az egyik legfontosabb 
feladatunk, hogy kidolgozzuk egy új „állandó” kiállítás koncepcióját, amelyben szeret-
nénk, ha helyet kapnának a néprajzi muzeológia új megközelítései, elméleti problémái. 
Ennek mintegy előtanulmányaként olyan fordításkötet összeállítását terveztük, amely 
áttekinti a néprajzi/antropológiai múzeumok jelenlegi helyzetét, útkereséseit, különös 
tekintettel az utóbbi időben megnyílt állandó kiállítások tanulságaira és kritikai értel-
mezéseire. A szövegek keresése során azzal szembesültünk, hogy a szerzők az egyes 
állandó kiállítások kritikai elemzését gyakran tágabb kontextusba helyezik, ahol a kiál-
lítások egy átfogóbb elméleti, módszertani megközelítés példáit adják. Szép számmal 
kerültek a kezünkbe olyan tanulmányok is, amelyek a néprajzi múzeumok változásait, 
jövőbeli szerepét kutatják. Foglalkoznak a továbblépési lehetőségekkel és zsákutcákkal, 
a jó és kevésbé jó gyakorlatokkal. Végül ez a vívódás, bizonytalanság, útkeresés lett 
a kötet egyik vezérfonala, mely az elméleti szövegekben és az esettanulmányokban 
egyaránt megjelenik.

Törekedtünk arra, hogy minél frissebb, naprakészebb tanulmányokat közöljünk, 
amelyek egymással is dialógusba állíthatók. A tanulmányokat négy nagyobb temati-
kai egységbe rendeztük, amelyek a kortárs néprajzi muzeológia fontos csomópontjait 
jelölik. A kötet első két tanulmánya (Harris–O’Hanlon, pagani) a néprajzi múzeumok 
múltjával, jelenével és jövőjével foglalkozik, történeti és elméleti keretbe helyezi a teljes 
kötet anyagát, és rávilágít azokra a dilemmákra, amelyek a 21. század eleji néprajzi 
muzeológiát jellemzik. Részben kapcsolódik az előző tematikához a következő egy-
ség két elméleti írása is (Lattanzi és Watremez), amelyek a kulturális antropológia és 
a néprajzi múzeumok kapcsolatát, a múzeumantropológiát, a társadalmi múzeumok 
szerepét, a kortárs tárgykultúra sajátosságait, illetve a néprajzi tárgy jelentésmezőinek 
változását taglalják. A harmadik egység első tanulmánya (Boast) a kontaktzóna fogal-
mának történetét, értelmezési keretének átalakulását, a posztkoloniális muzeológiával 
való kapcsolatát, illetve kritikáját adja. E témára reflektál a „világ utolsó gyarmati 
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múzeumának” átalakulását és tervezett állandó kiállítását bemutató írás (Ceuppens). 
A kötet utolsó egységének tanulmányai a múzeum és a nemzet viszonyát, illetve a mú-
zeum és a migráció, transznacionalizmus, kozmopolitizmus kortárs kérdéseit taglalják. 
A különböző nézőpontokat tükröző elméleti megközelítéseket (Baur, Mason) konkrét 
kiállítások kurátori praxisainak bemutatása egészíti ki (parby, Karm–Leete).

A vívódás és a bizonytalanság jellemző a kötet fogalomhasználatára is: törekedtünk 
az egységesítésre, ám ez korántsem volt egyszerű az egyes országok eltérő szakter-
minológiája és a fogalmak jelentéstartalma okán. Így például a kötetben az etnográfia 
kifejezést (mint módszert) meghagytuk, de a különböző hátterű, az angol szakirodalom-
ban (vagy az angol fordításban) ethnography museumként jelzett intézményeket a hazai 
gyakorlathoz igazítva következetesen néprajzi múzeumként fordítottuk, függetlenül 
attól, hogy az adott intézményben a saját és/vagy távoli kultúrák tárgyait állítják-e ki.

A kötet látlelet a 21. század elejének – elsősorban néprajzi – múzeumokat érintő 
problémáiról, amelyet haszonnal forgathatnak múzeumi szakemberek, néprajzosok, 
antropológusok, társadalomtudósok, egyetemi hallgatók, de a múzeumok átalakulása 
iránt érdeklődő nagyközönség is. Tájékozódási pont továbbá a Néprajzi Múzeum szá-
mára az útkeresésben, reprezentációban és önreprezentációban, hogy felkészülten, 
nyitottan, problémaérzékenyen hozza létre az új épületébe tervezett állandó kiállítását.

Budapest, 2018. szeptember
 A szerkesztők
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CLARE HARRIS – MICHAEL O’HANLON

A néprajzi múzeum jövője*

Hadd kezdjünk mindjárt egy provokatív kijelentéssel: a néprajzi múzeum halott.1 
Túlélte önnön hasznosságát, és többé már nem képes betölteni történeti feladatát, azt, 
hogy „más” kultúrák bemutatótereként szolgáljon. Habár antropológusi és politikusi 
körökben sokan osztják e nézetet, úgy tűnik, több százezer ember másképp gondolko-
dik. Munkahelyünk, az oxfordi Pitt Rivers Museum látogatószáma például az elmúlt 
húsz évben megháromszorozódott, a múzeum pedig sosem volt még annyira élettel 
teli hely, mint manapság.2

Mégis, ugyanebben az időszakban a tudományos és közéleti diskurzusban egyre 
inkább érezhető volt egyfajta elbizonytalanodás olyan kérdéseket illetően, mint hogy 
mi is a célja a néprajzi múzeumoknak, kiknek szólnak, és mi mindennek kellene egy 
néprajzi múzeumban lennie. E kérdésekkel – és más hasonló problémákkal – világszerte 
egyetemi tanszékek, szakértői csoportok és múzeumok által szervezett nemzetközi 
szimpóziumok foglalkoztak. Európában a legtöbb ilyen rendezvény a tíz néprajzi 
múzeum részvételével futó, és az Európai Bizottság által támogatott Ethnography 
Museums and World Cultures (Etnográfiai Múzeumok és Világkultúrák) projekt kere-
tében zajlott. A projekt célkitűzése szerint arra ösztönözte a néprajzi múzeumokat, 
hogy az „egyre inkább globalizálódó és multikulturálissá váló világ” kihívásainak 
megfelelően „fogalmazzák újra prioritásaikat”. Ötéves (2008–2013) futamideje alatt 
a projekt keretében számos kiállítás, publikáció, honlap és workshop jött létre,3 le-
zárásaképpen pedig 2013 júliusában Oxfordban egy nagy nemzetközi konferenciára 
kerül sor.4

E konferencia egy – a projekt során lefolytatott viták alapját jelentő – problémával 
foglalkozik: miféle jövője van Európában a néprajzi múzeumoknak? Hogy választ kapjunk 
e kérdésre, felkértük a muzeológia tudományának néhány vezető alakját, hogy tartson 
előadást Oxfordban, ahol a nyitó előadást James Clifford jegyzi. A kérdés, amelyet 
feltettünk nekik, természetesen nem egyszerű. A következőkben ezért röviden össze 
szeretnénk foglalni mindazokat a dilemmákat, amelyek a néprajzi múzeumok múltja, 
jelene és – különösen – jövője kapcsán felmerülnek. Úgy gondoljuk, e problémák nem 
csupán múzeumi kurátorok vagy antropológusok számára lehetnek érdekesek, és nem 

* A szöveg eredeti megjelenése: The future of the ethnographic museum, Clare Harris & Michael 
O’Hanlon. Anthropology Today, vol. 29. no. 1. 8–12. Copyright © 2013. Royal Anthropological 
Institute. Újraközlés a Blackwell Publishing Ltd engedélyével.
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kizárólag a néprajzi múzeumokra vonatkoznak, hiszen hasonló kérdések az antropoló-
giatudomány esetében is feltehetők. Reményeink szerint e rövid áttekintés, különösen 
pedig a konferencia kutatók, politikai döntéshozók és múzeumlátogatók szélesebb 
körét is e kérdések megvitatására sarkallja.

Néprajzi múzeum: rövid bevezető

A néprajzi múzeumoknak hosszú és megkülönböztetett történelmük van. Mint a korai 
antropológia nagy alakjainak oktatási és tudományos anyaintézményei – Franz Boas 
esetében ilyen volt az American Museum of Natural History (Amerikai Természet-
tudományi Múzeum), Edward Tyloréban pedig a Pitt Rivers Museum – e múzeumok 
jelentős szerepet játszottak a tudományszak létrejöttében.5 Emellett sokféle más 
pedagógiai tevékenység helyszínéül is szolgáltak, és olyan helyek voltak, ahol – a te-
levízió, a film, a tömegturizmus és az internet előtti időkben – a szélesebb közönség 
személyesen találkozhatott az antropológiai kutatás tárgyi lenyomataival. A 19. szá-
zadban mindazok számára, akik nem olvastak, vagy nem tudtak etnográfiai munkákat 
olvasni, a múzeum jelentette azt a helyet, ahol betekintést nyerhettek az antropológia 
tudományába, és az ott kiállított tárgyakon keresztül testközelbe kerülhettek az 
antropológusok által tanulmányozott társadalmakkal. Éppen ezért a néprajzi múze-
umok kiállításai legalább a 20. század közepéig egy meglehetősen egyszerű képletet 
követtek: a kiállított tárgyak metonimikusan jelenítették meg a távoli Másikat és az 
antropológusok által megtapasztalt és tanulmányozott távoli helyeket. Ahogyan 
azonban Johannes Fabian híressé vált mondatában megfogalmazta (Fabian 1983), 
az ilyen elízió egyik hatása, hogy az antropológia által kutatottak megfosztódnak 
a cselekvőképességüktől és kortársi mivoltuktól. Azokon a vádakon túl, hogy a tár-
gyakat rasszista evolucionista hierarchiába illesztik, és a gyarmati szabad rablás 
trófeáival kérkednek, a néprajzi múzeumok gyakorta megkapták azt is, hogy az em-
bereket és a tárgyakat is mintegy aszpikban tartósítva őrzik meg. William Sturtevant, 
a Smithsonian Institution Észak-amerikai Etnológia Osztályának kurátora 1969-ben 
megjelent, Does anthropology need museums? (Szüksége van-e az antropológiának 
múzeumokra?) című tanulmányát például azzal a kijelentéssel zárja, hogy a néprajzi 
múzeumok „megkövesedett intézmények”, amelyeknek „olyan rossz hírük van, mint 
egy bordélyháznak” (Sturtevant 1969:649).

E megsemmisítő kritika óta eltelt évtizedekben azonban a néprajzi múzeumok külső 
és belső erők – és természetesen az antropológia tudományának – nyomására új irá-
nyokban indultak el, és megfordítani látszanak végzetüket. Mindebben a posztkoloniális 
politika és a posztstrukturalista reflexivitás mellett különösen nagy szerepe volt az 
antropológiában bekövetkezett tárgyi fordulatnak. Ez a szemlélet abból indult ki, hogy az 
emberekhez hasonlóan a tárgyak is rendelkezhetnek cselekvőképességgel, és ellenállóak 
azzal az időtlen reprezentációval szemben, amelyet a múzeumok hajlamosak voltak 
rájuk kényszeríteni. Appadurai The social life of things (A tárgyak társadalmi élete) című 
könyvének 1986-os megjelenése óta az a feltételezés, amely szerint a tárgyak képesek 
egyetlen, ellenőrizhető „jelentést” hordozni – és amelyre a korábbi múzeumi modell is 
épült –, jogosan meghaladottá vált, és helyet adott olyan fogalmi sémáknak, amelyek 
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a dolgok mobilitását, multivokalitását és képlékeny voltát hangsúlyozzák. Ráadásul, 
ahogyan arra kifejezetten a múzeumokban őrzött „néprajzi tárgyakra” vonatkozóan 
Barbara Kirshenblatt-Gimblett is rámutatott (Kirshenblatt-Gimblett 1991), a tárgyakra 
alkalmazott osztályozási rendszerek is górcső alá kerültek, és egyre inkább úgy tekin-
tettek rájuk, mint kontextusfüggő, relacionális vagy akár fölösleges rendszerekre. Mára 
már egyértelmű, hogy Sturtevant párhuzama a megcsontosodott múzeum és a rossz 
hírű házak között nem áll meg. Legfeljebb a néprajzi múzeumokban őrzött tárgyakról 
mondható el, hogy sokrétű és sokféle értelmezési mezejük miatt promiszkuusnak 
lehetne őket tekinteni.

Mindezek után térjünk rá a 21. századi európai néprajzi múzeumokat érintő leg-
fontosabb kérdésekre: mi a néprajzi múzeum, hol található (nemcsak fizikai, hanem 
intellektuális és diszkurzív értelemben is), minek kellene a múzeumban lennie, és 
a múzeum milyen szolgálatot tehet a jövő antropológusainak és a változatos hátterű 
látogatóközönségnek?6

Mi a „néprajzi múzeum”?

Egy sor olyan eszköz van, amely egy néprajzi múzeumot keretbe foglal, és jelzi jelenlétét 
a közönség számára, kezdve a bejárat fölött feltüntetett névtől a gyűjtemény ottho-
nául szolgáló épület építészeti stílusáig. De hogyan kellene ezeket az intézményeket 
meghatározni, és mi olvasható ma a bejáratuk fölött?

Elsőként az tűnik föl, hogy az elmúlt néhány évtizedben a néprajzi múzeumok új-
radefiniálták önmagukat. A posztkolonialista tanulmányok és – többek között – a femi-
nizmus hatására az „emberiség” (így hívták korábban a British Museum etnográfiai 
gyűjteményét, amelynek akkor még külön épülete volt a picadilly Circus-ön) vagy az 
„ember”7 múzeumai (például a párizsi Musée de l’Homme) költözésükkor új nevet kaptak. 
Bár néhány múzeum megtartotta nevében a „néprajzi” vagy a „Völkerkunde” (etno-
lógia) kifejezéseket, újabban több európai múzeum a „világkultúra” múzeuma nevet 
vette fel.8 Mit is jelent azonban ez a szemantikai váltás? Vajon azt, hogy e múzeumok 
gyűjteményei lefedik az egész világot, és a világ minden tájáról érkező látogatókat 
szeretnének megszólítani? Vagy a „világkultúra” kifejezés egy egalitáriusabb modellre 
utal, amely minden „kultúrának” helyet ad a múzeumban?

Még akkor is, ha e kifejezés a múltra jellemző hierarchiát kívánja lebontani, fenn-
áll a veszélye annak, hogy a „világművészet” és „világzene” szavakhoz hasonlóan 
a „világkultúra” is leginkább azoknak a „kultúráknak” a jelölésére alkalmas, amelyek 
a legkönnyebben illeszthetők bele a régóta kialakult nyugati paradigmákba. Elgondol-
kodtató a „világkultúra” és az „egyetemes múzeum” fogalma közötti hasonlóság is. 
Az utóbbi fogalom felvilágosodásban gyökerező elveihez az elmúlt időszakban több 
jelentős európai és észak-amerikai múzeum, többek között például a British Museum, 
a Louvre és a New york-i Metropolitan Museum of Art is visszatért. 2002-ben kiadott 
Declaration on the importance and value of universal museums (Nyilatkozat az egyete mes 
múzeumok jelentőségéről és értékéről) című közleményükben e múzeumok képviselői 
amellett érveltek, hogy más országból származó anyagaik megtartása „egyetemes” és 
nem nemzeti érdekeket szolgál.9 Tekintettel a gyarmati időszak néprajzitárgy-gyűj-
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tésének viharos történetére, a „világkultúra” fogalmának használata az akkori idők 
törekvéseihez hasonló célok meglétére utalhat. Kétségtelenül érezhető tehát némi 
bizonytalanság abban, hogy minek is kellene nevezni az antropológiával egykor – vagy 
akár a mai napig – kapcsolatba hozható múzeumokat, ami jól jelzi a néprajzi múzeumok 
identitásválságának mértékét.

Hol találhatók a néprajzi múzeumok?

Korántsem meglepő, hogy a 19. századi megjelenésük óta eltelt évtizedekben a „néprajzi 
múzeumok” elnevezése változott. Ezzel párhuzamosan e múzeumok jelentős fizikai 
átalakuláson is átestek – amely folyamat a mai napig is tart. Európa-szerte számos 
néprajzi múzeumot zártak be, gondoltak vagy terveztek újra. Ahogyan korábban is 
említettük, a londoni British Museum etnográfiai gyűjteményének nincsen külön épülete 
a piccadilly Circus-ön álló Museum of Mankind 1997-es bezárása óta. A kontinentális 
Európában, például Bécsben vagy Leidenben az etnológiai (Völkerkunde) múzeumoknak 
otthont adó épületek külsején ugyan nem változtattak, belső tereiket azonban teljesen 
átalakították, és a tárgyakat újszerű módon mutatják be. Tulajdonképpen nagyon kevés 
olyan európai néprajzi múzeumot találunk, amely alapítása óta változatlan formában 
működik. Még a látszólag állandó kiállítási rendet követő, a tárgyakat azok típusa és 
nem származási helye szerint bemutató Pitt Rivers Museum is folyamatosan alakul, és az 
utóbbi időben építészetileg is változott: a történelmi „udvar” egy új bővítményt kapott, 
és átalakították a bejárati tereket is, hogy a látogatók könnyebben közelíthessék meg 
a múzeumot. A skála másik végén a párizsi Musée de l’Homme áll, amelynek gyűjteménye 
a Musée National des Arts d’Afrique et d’Océanie (Afrika és Óceánia Művészetének Nem-
zeti Múzeuma) gyűjteményével kiegészülve a Jacques Chirac megbízására létrehozott 
Musée du quai Branly vadonatúj épületébe került, ami az államfő arts primitifs iránti 
elkötelezettségét volt hivatva fémjelezni.10 A Musée du quai Branly (jelenleg Musée du 
quai Branly – Jacques Chirac – A szerk.) annak köszönhetően, hogy a gyűjteményeknek 
az elismert modernista építész, Jean Nouvel által tervezett, szimbolikus épületben ad 
otthont, kétségtelenül feltette a „bennszülött” művészetet párizs turistatérképére, 
és „kötelezően megtekintendő” helyszínné vált egy olyan fővárosban, amely egyéb-
ként is arról volt nevezetes, hogy bővelkedik a híres múzeumokban (1. kép). Hasonló 
dolog történt Antwerpenben is, ahol 2011-ben készült el a Museum Aan de Stroom 
lélegzetelállító új épülete. Ez az új intézmény egyesítette Antwerpen folklór-, néprajzi 
és tengerészeti múzeumát, és emellett pezsdítőleg hatott a környezetére is.11

Mindez rámutat egy másik kérdésre is a néprajzi múzeumok jövőjével kapcsolatban: 
miként fogják e múzeumok újradefiniálni önmagukat és kialakítani sajátos identitásukat 
az egyéb kiállítóterek, például a művészeti galériák, művészeti/történeti múzeumok, 
kulturális örökségi helyszínek, valamint művészeti vásárok és biennálék jelentette 
versenyben? A kérdés különösen időszerű, hiszen azok az elképzelések és tárgyak, 
amelyeket korábban a néprajzi múzeumok népszerűsítettek, mára már valamilyen 
mértékben az említett fórumok mindegyikén jelen vannak.

Ahogyan arra az 1980-as években mások mellett Susan Vogel és Sally price is rámuta-
tott (Vogel 1989; price 1989), a néprajzi tárgyak könnyen művészetként értelmezhetők, 
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ha nem a készítőik vagy az antropológusok által meghatározott kritériumok szerint 
szemléljük őket. Mivel azonban a turizmusból és a szabadidős tevékenységekből szár-
mazó bevételek sok esetben létfontosságúak a néprajzi múzeumok pénzügyi stabilitása 
szempontjából, fennáll a veszélye annak, hogy a nagyközönség figyelmének felkeltése 
érdekében e múzeumok is hajlamosak lesznek a „néprajzi” tárgyak vizuális vonzerejét 
előtérbe helyezni.12 Mindez természetesen azzal a veszéllyel jár, hogy a látványosságra 
törekvés – például a „szembetűnő” tárgyak kiválogatása, a kiállításuk módja és a kiál-
lítás keretéül szolgáló építészeti megoldások – miatt a néprajzi múzeumokat az a vád 
érheti, hogy az egzotikumnak és „másságnak” éppen azt a felfogását erősítik, amely 
ellen egyébként régóta küzdenek. Némi aggodalomra ad okot az is, hogy a múzeumok 
talán kevésbé tudnak majd ellenállni a műtárgypiac törekvéseinek egy olyan korban, 
amelyet egyesek szerint a világkiállítások 19. századi archetípusához való visszatérés 
jellemez: a néprajzi tárgyak olyan műtárgyak, amelyek értékét egzotikusságuk foka adja 
meg (lásd például Kirshenblatt-Gimblett 2000).

Kérdés tehát, hogy a néprajzi múzeumoknak nem kellene-e a műkedvelők által előny-
ben részesített ritka darabok helyett inkább a jóval prózaibb, mindennapi használati tár-
gyakra koncentrálniuk? Ez azonban, még ha kívánatos törekvés is lenne, nem szabadítaná 

1. kép. A párizsi Musée du quai 
Branly Óceánia-terme.  
A kép szerzői joga: Clare Harris
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fel a múzeumokat a válogatás és a döntés kényszere alól. Ahogy Miller írja: „Bizonyos 
dolgok, például a házak és a hajók túl nagyok, mások, például a vattacukor vagy egy 
százszorszépkoszorú túlontúl mulandóak […] Tartalmazzon-e a gyűjtemény […] az 
összes visszapillantótükör-márkából vagy samponból egy-egy darabot? És ha egy gyártó 
változtat a termékén, akkor az új múzeumi tárgynak számít-e vagy sem? Mi történjen 
a saját készítésű tárgyakkal? Kerüljenek-e be a gyűjteménybe iskolai foglalkozásokon 
gyerekek által készített tárgyak vagy olyasmik, amiket valaki mondjuk a buszon kötött?” 
(Miller 1994:396) Mindemellett ráadásul már most számos olyan múzeum működik, 
amelyek a kortárs fogyasztói tárgykultúra bemutatására specializálódtak. Az egyik ilyen 
intézmény, a michigani Museum of Failed Products (Hibás Termékek Múzeuma) lényegé-
ben a korai néprajzi múzeumok reinkarnációjának tekinthető, hiszen a huszadik század 
elejének tárgymentő néprajzosaihoz hasonlóan a használatban nem lévő, felesleges 
tárgyakat gyűjti. Mindez átvezet bennünket rövid áttekintésünk következő kérdéséhez.

Mi látható egy néprajzi múzeumban?

Az elmúlt néhány évben több európai néprajzi múzeum döntött úgy, hogy történeti 
anyaga helyett a közelmúltban gyűjtött tárgyait teszi közszemlére, és a kortárs társa-
dalmi és politikai helyzetre reflektáló kiállításokat rendez. Minderre jó példa a göteborgi 
Världskultur Museerna (Világkultúra Múzeuma), amely régi kiállítótereinek kiürítése után 
egy aktuális társadalmi problémákkal foglalkozó programsorozatot indított: 2004-ben 
például az AIDS i globaliseringens tid (AIDS a globalizáció korában) címmel rendeztek 
kiállítást.

Más múzeumok továbbra is a korábban megszerzett anyagaikra támaszkodnak, to-
vábbra is hozzáférhetővé teszik őket a látogatók számára, miközben feltárják gyűjtemé-
nyeik történetét és mindazokat a viszonyrendszereket, amelyek létrejöttük hátterében 
álltak. A Pitt Rivers Museum Relational Museum (Múzeum a kapcsolatok hálójában) 
című projektje a cselekvőhálózat-elméletet (actor-network theory) alkalmazva vizsgálja 
azokat a kapcsolatrendszereket, amelyek a 19. században és a 20. század elején szere-
pet játszottak gyűjteményei kialakulásában (Gosden–Larson 2007). E projekt csak egy 
példa arra, milyen pozitív hatást gyakoroltak az anyagi kultúra kutatásában jelentkező 
új elméletek a néprajzi múzeumokban folyó munkára.

Hely hiányában el kell tekintenünk az egyéb kutatási projektek, például a „biog-
rafikus módszer” inspirálta vizsgálatok (Kopytoff 1986; Hoskins 1998), a múzeumi 
tárgyak utóéletének feltérképezésére tett kísérletek (Coombes 1997; Davis 1999) vagy 
a bonyolult gyarmati viszonyokat a tárgyakon keresztül megérteni kívánó és ebben 
Nicholas Thomas módszerét követő (Thomas 1991) kutatások ismertetésétől. Ezek 
a megközelítések lehetővé tették, hogy a néprajzi múzeumok gyűjteményeire mint 
a gyarmatosítás kutatásának és/vagy a bennszülött népekkel vagy másféle közönséggel 
történt találkozások megértésének alapvető forrásaira tekintsünk.

Visszatérve azonban ahhoz a kérdéshez, hogy minek is kellene egy néprajzi múzeum-
ban lennie: ha a jelenhez való hűség a kortárs anyagi kultúra fókuszba kerülését kívánná 
meg, ám ezt a kultúrát a maga teljességében egyszerűen lehetetlen felgyűjteni, akkor 
vajon a kortárs műalkotások gyűjtése nem kínálhat-e mégis alternatív módot arra, hogy 
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a múzeumok a „modernitás” meglehetősen problematikus fogalmával foglalkozzanak? 
És ha igen, akkor a tárgyakat alkotó művészek közvetítői vagy kritikusi minőségben 
vegyenek-e részt a néprajzi múzeum munkájában? A határok megint csak nehezen 
húzhatók meg, mivel a kortárs művészetben bekövetkezett, úgynevezett etnográfiai 
fordulat egyszerre vezetett múzeumkritikus, illetve a múzeumokat éppen ünnepelni 
látszó művek létrejöttéhez. Az utóbbi csoportba tartozik a művészként számon tar-
tott Richard Wilson13 által Los Angelesben létrehozott Museum of Jurassic Technology 
(Jura Kori Technológiák Múzeuma), amely a néprajzi múzeumok közvetlen elődeit, 
a Wunderkammereket idézi meg. A klasszifikációs határokat feszegetik a művészi világ 
mostanság felemelkedő nagyhatalmaiban (például Indiában, Ausztráliában, Nigériában 
stb.) élő művészek alkotásai is. Felmerül azonban az is, hogy e tárgyaknak inkább 
a modern művészeti galériák kiállításain lenne a helyük a néprajzi múzeumok helyett.

Számos néprajzi múzeum esetében az utóbbi harminc év legvitatottabb kérdése 
egyébként nem is az volt, hogy milyen tárgyakat kellene gyűjteniük, hanem hogy mely 
tárgyakat tarthatnák meg, és melyektől kellene megválniuk. A bennszülött csoportok és 
aktivisták által – az antropológián belül és azon kívül – kezdeményezett kampányoknak 
köszönhetően a tulajdonlás politikájára vonatkozó kérdések elől a néprajzi múzeumok 
sem térhettek ki. E törekvések nyomán a vitatott tárgyak esetenként visszakerültek 
az eredeti tulajdonosukhoz (esetenként pedig nem), új múzeumi szakpolitikák fogal-
mazódtak meg, és olyan törvények születtek, amelyek az eredeti tulajdonosoknak 
vagy azoknak a közösségeknek az érdekeit védik, akiktől a múzeumba került tárgyak 
származnak. (A legismertebb az Amerikai Egyesült Államok 1990-ben ratifikált, az 
észak-amerikai indiánok temetkezési helyeinek védelméről és az emberi maradványok 
visszaszolgáltatásáról szóló törvénye – Native American Graves Protection and Repat-
riation Act, NAGpRA.)

A múzeumban dolgozó antropológusok és kurátorok igyekeztek a múzeumot mint 
„kontaktzónát” (Clifford 1997) újragondolni, azaz olyan térként értelmezni, amelyben 
az erőviszonyok egyenlőtlenségével együtt megjelennek a múlt történetei, és lehetőség 
adódik egy új, morálisan is elfogadható viszony kialakítására. Azzal, hogy lehetővé 
vált a múzeumok munkatársai és a tárgyakat eredetileg birtokló közösségek képviselői 
közötti párbeszéd, hogy a gyűjtemények könnyebben hozzáférhetővé váltak, és hogy 
a múzeumi tárgyak múltjának és a bennük rejlő potenciálnak a kérdését érzékenyebben 
kezelik, a néprajzi múzeumok lényegesen jobb hellyé váltak, és talán a régi sebek is 
elkezdtek begyógyulni.14

Bizonyos makacs tények azonban nem változnak. Mivel számos európai néprajzi 
múzeum gyűjteménye a gyarmati időkben állt össze, továbbra is elmondható, hogy 
ennek az időszaknak az öröksége jelenlegi formájukat is alakítja, és ahogyan a múltban 
a „gyarmatosítás és a hozzá kapcsolódó tudásformák” (Cohn 1996) nemzetről nemzetre 
változtak, úgy viszonyulnak ma is másképpen a gyarmatosító múlthoz a különböző 
országokban. Vannak olyan intézmények, amelyek megpróbálták kiradírozni gyűjtemé-
nyeik gyarmati múltját például oly módon, hogy elköltöztek az eredetileg őket befogadó 
épületekből (mint párizsban), és/vagy megváltoztatták a nevüket a „világ művészetei-
nek” múzeumára. Többségükben azonban továbbra is más „kultúrák” reprezentációiként 
állítják ki a történeti gyűjteményekben fellelhető tárgyakat – „modernebb” narratívák 
kíséretében. Mindezt többnyire anélkül teszik, hogy említést tennének a gyűjtemények 
megszerzésének problematikus múltjáról.
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Az olyan korábbi kiállítások, mint a The spirit sings (A szellem énekel, 1988) vagy az 
Into the heart of Africa (utazás Afrika szívébe, 1989) vehemens fogadtatása elegendőnek 
bizonyult ahhoz, hogy hosszú időre elvegye a kurátorok kedvét az olyan vállalkozásoktól, 
amelyek felidézik a múzemok érintettségét a gyarmatosításban.15 Vagy az is lehet, hogy 
a múzeumi szakemberek egyszerűen csak immunisakká váltak azokkal a sokszor ismételt 
vádakkal szemben, amelyek szerint a múzeumok a „gyarmatosítás szolgálóleányai” voltak, 
és még mindig nem jutottak elég messze saját szerepük felülbírálatában. A színfalak mögött 
azonban intellektuális téren számos néprajzi múzeumban megtörtént a posztkoloniális 
átalakulás, még ha mindez a nagyközönség számára nem is teljességgel nyilvánvaló. 

A múzeumok átalakulásának láthatóvá tételében azonban van egy nehezen megke-
rülhető, a gyűjtemények természetéből adódó probléma. Ha a néprajzi múzeumoknak 
az „egyre inkább globalizálódó és multikulturálissá váló világ” kihívásaira válaszul 
„újra kellene fogalmazniuk prioritásaikat” (ahogyan azt az Ethnography Museums and 
World Cultures projekt is javasolja, és amihez a kormányok, helyi hatóságok és az egyéb 
támogató szervezetek is gyakorta ragaszkodnak), akkor a múzeumi tárgyaknak és ki-
állításoknak egy multikulturális közönséghez kellene szólniuk, és a globális áramlatok 
materiális (és társadalmi) lenyomatait kellene tükrözniük.

Mindezt azonban a múzeumok meglévő gyűjteményei nem minden esetben teszik 
lehetővé. Vegyünk egy teljességgel hipotetikus példát! Tegyük fel, hogy egy kortárs eu-
rópai néprajzi múzeumnak jó és kiterjedt arktikus anyaga van, ám nagyon kevés tárgya 
származik mondjuk Afganisztánból. A globális migrációs trendeknek köszönhetően 
ugyanakkor valószínű, hogy jövőbeni látogatóinak jóval nagyobb hányada lesz ázsiai, 
mint északi származású. Röviden szólva, a néprajzi múzeumok történetileg kialakult 
gyűjteményei nem könnyen egyeztethetők össze a kortárs világ követelményeivel, hi-
szen a gyűjtemények regionális hangsúlyaikban és abban, ahogyan a bennszülöttséget 
megkonstruálják, a kolonializmus által kijelölt határokat vagy pedig az antropológia 
előzetesen kialakult diszciplináris határait követik.

Miképpen lehet tehát a jelenkori Európa demográfiai sajátosságai és a múltban felhal-
mozott gyűjtemények között fennálló diszkrepanciát feloldani? Váljunk-e meg a régi 
gyűjteményektől, vagy csak alakítsuk át őket oly módon, hogy jobban illeszkedjenek 
a migráció újabb mintázataihoz? Akkor, amikor múzeumon kívüli szervezetek azt várják 
el, hogy a kiállított tárgyak pontosabban tükrözzék a látogatók etnicitását, a néprajzi 
múzeumok alapításának egyik eredeti célja – a különbözőségek megmutatása a hason-
lóságok helyett – kerülhet háttérbe. Míg régen a kurátorok bizton feltételezhették, hogy 
a távoli „mások” életéről szóló kiállítások mindenki számára érdekesek lesznek, ma-
napság sokak felé elvárás, hogy a közvetlen közelükben élők kultúrájának bemutatását 
részesítsék inkább előnyben. Éppen ezért foglalkoznunk kell a múzeum „közösségének” 
vagy közönségének fogalmával is.

Ki jár „néprajzi múzeumba”?

Az eddig elmondottak alapja az a feltételezés, hogy a múzeumoknak van közönségük. 
E közönség egyrészt tényleges, másrészt pedig – egyre növekvő számban – virtuális 
látogatókból áll (minderről bővebben később). A helyszíni látogatók egyaránt érkez-
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hetnek a helyi közösségből vagy távolabbi helyekről, a hátterük pedig igen változatos, 
ahogyan az is nagyon eltérő, hogy mit várnak el a múzeumtól turistaként, kutató-
ként, hallgatóként vagy annak a közösségnek a tagjaként, ahonnan a múzeumi tárgyak 
származnak. A néprajzi gyűjteményeknek ki kell elégíteniük e csoportok igényeit, de 
meg kell felelniük pénzügyi támogatóik követelményeinek is – legyenek azok nemzeti 
kormányok, egyetemek vagy regionális és helyi szervezetek. A tárgyak visszaszolgál-
tatásának esetéhez hasonlóan a múzeumok működése e téren is elválaszthatatlan 
a szélesebb értelemben vett politikai törekvésektől. Adott esetben egyfajta nemzeti 
(sőt akár nacionalista) narratíva bemutatását is elvárhatják tőlük, és azt, hogy átpo-
litizált irányelvekhez alkalmazkodjanak. De miként kellene a múzeumoknak reagál-
niuk arra, hogy a távoli országok és más népek bemutatása helyett a helyi fenntartó 
szervek azt követelik tőlük, hogy a közvetlen környezetükre fókuszáljanak? Vagy mit 
kezdjenek azzal az elképzeléssel, amely szerint a néprajzi múzeumok tökéletes hely-
színt biztosítanak a liberális kormányok szótárában szereplő kulcsfogalmak, például 
a társadalmi integráció, a multikulturalizmus és a sokszínűség megvalósításához? Ez 
utóbbi gondolatot több múzeumelmélettel foglalkozó szakember és antropológus is 
kétségkívül támogatja: eszerint a múzeumok olyan terápiás intézmények vagy helyek 
lehetnek, ahol a korábban diszkriminált csoportok a kiállításokon keresztül elismertségre 
tehetnek szert.16 Akkor, amikor Európa-szerte erősödik az iszlamofóbia, és nő a szél-
sőjobboldali pártok népszerűsége, a múzeumok feladata lehet egy ettől eltérő politika 
kialakítása is. Ám ha így is van, mennyire tudnak hatékonyan fellépni az előítéletekkel 
és a sztereotípiákkal szemben? Vajon e múzeumok jelenleg meglévő gyűjteményei 

2. kép. A Pitt Rivers Museum kiállítótere egy olyan esemény alkalmával, amikor a látogatók 
zseblámpafény mellett tekinthették meg a vitrineket. A kép szerzői joga: Pitt Rivers Museum
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alkalmasak-e olyan történetek elmesélésére, amelyeket a kortárs közösségek hallani 
szeretnének, vagy amelyek megérintik őket? Esetleg a néprajzi múzeumoknak inkább 
az európai múlt traumatikus eseményeivel (például a holokauszttal) vagy e múlt po-
zitívabb kicsengésű változásainak, például a rabszolgaság eltörlésének emlékezetével 
kellene foglalkozniuk? És vajon azoknak a múzeumoknak, amelyek az Európán kívüli 
népekkel és országokkal történő találkozások nyomán születtek, nem lenne-e helyesebb 
a globális összefonódások bemutatását előtérbe helyezniük azért, hogy ne essenek az 
eurocentrizmus és az idegengyűlölet hibájába? Talán ez az a terület, ahol az új tech-
nológiák a segítségünkre lehetnek.

Az ezredforduló óta a múzeumok virtuális verzióinak kialakulása lehetővé tette, 
hogy sokan először az interneten keresztül „látogassanak” el néprajzi múzeumokba. 
Világszerte megfigyelhető, hogy számos múzeum több online, mint helyszíni láto-
gatót fogad. Ahelyett, hogy a múzeum digitális avatarjainak növekvő népszerűségét 
fenyegetésnek tekintenék, egyre több néprajzi múzeum tekint az új technológiákra 
olyan eszközként, amelyek segítségével a gyűjteményeikkel kapcsolatos ismerete-
ket világszerte megoszthatják, és – a demokratizálás szellemében – hozzáférhetőb-
bé tehetik e kollekciókat. Mindez a tárgyak „virtuális” visszaszolgáltatásának egyik 
formájaként is értelmezhető.17 Noha a digitalizált múzeumi tárgyak fölötti kontroll 
hiánya, valamint az internethez vagy számítógépekhez való hozzáférés világszinten 

3. kép. Haida táncosok hollómaszkos előadása a Pitt Rivers Museum előtt, 2009. 
A kép szerzői joga: Laura peers
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tapasztalható egyenetlensége továbbra is aggodalomra ad okot, általánosságban véve 
a „digitálisan terjesztett múzeum” óriási lehetőséget kínál a néprajzi múzeumokban 
felhalmozott értékek megosztására (Harris 2013). Tulajdonképpen éppen az internet 
kínálhat megoldást egy sor eddig említett nehézség legyőzésében. A nemzethatárokon 
átívelő kommunikációt lehetővé tévő technológiaként az internet lehetőséget teremt 
arra, hogy a diaszpórában élő közösségek újra kapcsolatba kerüljenek az európai nép-
rajzi múzeumokban szétszórtan fellelhető leletekkel (Basu 2011). Mindezen keresztül 
az internet arra a kérdésre is segíthet választ adni, hogy a néprajzi múzeumoknak 
miképpen reflektálniuk adniuk a globalizációra. A legtöbb kortárs elméletalkotó nem 
osztja azt a feltételezést, miszerint a globalizáció szükségszerűen homogenizációhoz 
vezet, vagy hogy a „globális” vállalatok és termékeik automatikusan háttérbe szorítanák 
a „helyit”. Ahogyan azt az antropológusok nagyon is jól tudják, a kettő – azaz a lo-
kális és a globális – közötti viszony az, ami konfliktusokhoz vezet, pozitív és negatív 
kimenetelűekhez egyaránt.18 Ha a néprajzi múzeumok képesek lennének – mind fizikai, 
mind virtuális értelemben – úgy átalakulni, hogy reflektálni tudjanak az emberek és 
az általuk létrehozott dolgok korábban soha nem látott mértékű áramlására, valamint 
ember és tárgy viszonyát a korábbinál dinamikusabb felfogásban tudnák értelmezni, 
akkor talán nem kellene aggódnunk a jövőbeli kilátásaikat illetően.

Kinek van szüksége néprajzi múzeumra?

Noha a digitalizáció a jövőben jóval könnyebben hozzáférhetővé teheti a néprajzi 
múzeumokat, kétségtelen, hogy a tényleges látogatók továbbra is örömüket lelik a tár-
gyakkal való személyes találkozásban. Ráadásul, ahogyan arra Nicholas Thomas felhívta 
a figyelmünket (Thomas 2001), a megtapintható dolgok a történelem pusztán szöveges 
forrásokon alapuló olvasataihoz képest jelentősen eltérő értelmezéseket hozhatnak 
létre, és a gyarmatosításnak a korábbiaknál kevésbé egyoldalú és hegemonisztikus ma-
gyarázatát adhatják. Mindenekelőtt azonban a néprajzi múzeumok kiállításai továbbra 
is a bemutatott anyagaik sokszínűsége, kreatív technikai megoldásaik, látványosságuk 
és szokatlanságuk miatt vonzanak milliókat. A néprajzi múzeum a felfedezés és az 
álmodozás, az emlékezés és a találkozás helyszíne: olyan hely, ahol az ember alkotta 
dolgok sokféleségére és zsenialitására még mindig szabadon rá lehet csodálkozni. Kí-
váncsian várjuk, vajon A néprajzi múzeumok jövője konferencia előadói és küldöttségei 
egyetértenek-e velünk abban, hogy a néprajzi múzeum még mindig él.19

Fordította: Hesz Ágnes

JEGyZETEK

 1 Az angol eredetiben szereplő ethnographic szónak és magyar megfelelőjének, a néprajzi kifejezés-
nek a jelentésmezeje nem pontosan fedi egymást: a tanulmányban szereplő múzeumok főként 
Európán kívüli – magyar tudományos szóhasználatban etnológiai vagy antropo ló gi ai – gyűj-
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teményekkel rendelkeznek, ám sokuk a hazai népi kultúrát is bemutatja. Fordított hangsúllyal 
ugyan, de ez a kettősség jellemző a budapesti Néprajzi Múzeumra is. (A ford.)

 2  A Pitt Rivers Museum évente több mint 370 ezer látogatót fogad.
 3  A projekttel kapcsolatos további információkat lásd http://www.rimenet.eu.
 4  2013. július 19–21. The future of Etnographic Museums (A néprajzi múzeumok jövője). Pitt Rivers 

Museum és Keble College, Oxford. A konferenciával kapcsolatos további információkat lásd http://
www.prm.ox.ac.uk/pRMconference.html.

 5  Az akadémikus antropológia és a néprajzi múzeumok 19. századi kapcsolatáról lásd Stocking 
1991; Conn 2009.

 6  Mivel az Ethnography Museums and World Cultures projekt csak az európai múzeumokra irányult, 
tanulmányunk nem foglalkozik más kontinensek néprajzi múzeumaival. Tisztában vagyunk azzal 
is, hogy jóval részletesebb elemzésre lenne szükség ahhoz, hogy a „telepes” nemzetek, például 
Új-Zéland, Ausztrália, az Egyesült Államok vagy Kanada hasonszőrű intézményeinek bonyolult 
történetét érdemben tárgyalhassuk, nem beszélve a bennszülött csoportok által vagy a gyar-
matosítás alól felszabadult államok területén létrehozott kulturális központokról, közösségi 
múzeumokról vagy kulturálisörökség-projektekről.

 7 Angolul mankind és man, amelyek hímnemű kifejezések. (A ford.)
 8 Érdekes módon az alapítóik vagy mecénásaik nevét viselő múzeumok –  például a stuttgarti 

Linden Museum, a prágai Náprstek Museum vagy az oxfordi Pitt Rivers Museum – kellőképpen 
védve érezték magukat e külső áramlatokkal szemben ahhoz, hogy kimaradjanak az átnevezési 
hullámból.

 9 Lásd http://archives.icom.museum/pdf/E_news2004/p4_2004-1.pdf
10 E múzeum használja az arts premier meglehetősen furcsa fogalmát is. A Musée du quai Branlyval 

kapcsolatban született antropológiai reakciókra egy példa: price 2007.
11 Itt érdemes megjegyezni, hogy a folklór és a népművészet a legrégebbi európai néprajzi múzeumok 

gyűjteményeinek gyakorta részei, így többek között az oxfordi Pitt Rivers Museuménak is. Másutt 
viszont (például Rómában) a népi kultúra (folk culture) különvált az etnográfiaitól annak kö-
szönhetően, hogy külön intézményekben leltek otthonra. Hálásak vagyunk Laura van Broek-
havennek, hogy felhívta figyelmünket az antwerpeni múzeumra.

12 Az Egyesült Királyságban a kormány mostani, a múzeumok állami támogatásának csökkentését 
célzó és a múzeumok fenntartásában a privát adományoknak nagyobb szerepet szánó kez-
deményezései könnyen ilyen irányba kényszeríthetik ezeket az intézményeket.

13 Több internetes forrás szerint David Wilson volt az alapító. (A ford.)
14 E gyakorlatokra további példákért lásd peers–Brown 2003; Van Broekhaven et al., eds. 2010; 

phillips 2011.
15 A The spirit sings (A szellem énekel) című kiállítás a Glenbow Museum kiállítása volt 1988-ban, 

a kanadai Albertában. 1989-ben szintén Kanadában, a Royal Ontario Museumban (Királyi Ontario 
Múzeum) rendezték meg az Into the heart of Africa (utazás Afrika szívébe) című kiállítást.

16 A múzeumokban és gyűjteményeikben rejlő terápiás lehetőségekről lásd phillips 2011.
17 A terminus vitatott: van, aki a „virtuális” helyett a „digitális” vagy „vizuális visszaszolgáltatás” 

kifejezés használatát preferálja.
18 A 2006-ban megjelent Museum frictions (Konfliktusok a múzeumban) című kötet tesz elsőként 

kísérletet arra, hogy ezeket az elméleteket a múzeumokra alkalmazza (Karp et al., eds. 2006). 
E munka azonban nem kifejezetten a néprajzi múzeumokra fókuszál.

19 Hálásak vagyunk írásunk négy szakmai lektorának, akik alapos olvasóknak bizonyultak; amennyire 
időnk és a terjedelem rövidsége engedte, megjegyzéseiket igyekeztünk beépíteni a szövegbe.
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Néprajzi múzeumok:  
egy új paradigma felé?
Az etnográfián túl: a „kannibál” örökség  
és új definíciók keresése*

A néprajzi és különböző kultúrákat bemutató múzeumokat vizsgáló kritikai elem-
zések első lépése ezen intézmények kategóriájának meghatározása.1 Az 1980-as évektől 
kezdve számos tudományos írás alapján a néprajzi múzeumokat széles körű kritika 
érte egyrészt történelmük – különösen a gyarmatosítással való kapcsolatuk –, másrészt 
a posztkolonialista és globalizált világban távolinak és elavultnak tűnő céljaik miatt. 
A francia antropológus, Jean Jamin híres kérdése: „Fel kellene-e gyújtani a néprajzi 
múzeumokat?” (Jamin 1988:62–69), a neuchâteli múzeum által 2002-ben rendezett 
Le Musée Cannibale (A kannibál múzeum) című híres kiállítás (Gonseth et al., éds. 2002) 
és a RIME, az európai etnográfiai múzeumok hálózata szimpóziumának provokatív címe: 
Beyond Modernity. Do ethnographic museums need ethnography? (A modernitáson túl: 
szüksége van a néprajzi múzeumoknak etnográfiára?2) jól mutatja azt a kényelmetlen 
helyzetet (Clair 2007), amelyben az etnográfia mint diszciplína és a néprajzi múzeumok 
találják magukat.

A legtöbb európai néprajzi múzeum új kiállítási formákat és új stratégiákat alakított 
ki, és az etnográfiai paradigmán túllépve kíván több látogatót vonzani. Jelen elemzé-
sünkből kiderül, hogy az új kiállítási helyek, körülmények interaktív tereket hoztak létre, 
így a múzeumok a korábbitól eltérő látogatói réteg számára is megnyíltak. A múzeum 
a templom paradigmától a fórumig jutott (Cameron 1972), és a múzeumok valóban 
kulturális központokká, szórakoztatóhelyekké váltak (Hein 2000).

Ezeket a változásokat figyelembe véve, ahogyan az a mellékelt táblázatban is lát-
ható, a párizsi Musée du quai Branly (jelenleg Musée du quai Branly – Jacques Chirac 
- A szerk.) különlegesen érdekes példa. Elődje és a hagyományos néprajzi múzeumok 
szimbóluma, a Musée de l’Homme meglehetősen kevés látogatót vonzott. A korábbi 
múzeum gyűjteményének nyolcvan százalékát befogadó, új Musée du quai Branly vi-
szont Franciaország negyedik legnépszerűbb múzeuma lett évi 1,4 millió látogatóval. 
A megnövekedett látogatószám a sok időszakos kiállításra összpontosító dinamikus 
stratégiának (több mint ötven tárlat készült az elmúlt hét évben), valamint a nagyszámú 
kulturális és szórakoztató eseménynek köszönhető.
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Néhány esettanulmány összehasonlító és részletes elemzése előtt meg kell vizsgál-
nunk – elméleti és politikai szempontokat is figyelembe véve –, hogy mi különbözteti meg 
a néprajzi múzeumokat más múzeumoktól. A néprajzi múzeumok alapvető problémája 
tagadhatatlanul a létrejöttük történeti okaiból ered, egészen pontosan a gyarmatosítás-
hoz való közvetett vagy közvetlen kötődésükből (L’Estoile 2008). Mivel azonban minden 
intézmény eltérő nemzeti narratívához kötődik, mindenféle általánosítás körültekintést 
igényel. Noha minden történelem relatív, és az etnográfia akadémiai tudományként 
a nemzeti kontextusoktól függően messze nem egységes, közösnek tűnik a múzeumok 
azon törekvése, hogy függetlenítsék magukat a gyarmatosítás örökségétől, és elismerjék 
azokat a kulturális kisebbségeket, amelyeket korábban egzotikusnak tartottak, és esetleg 
le is becsültek. Bizonyos antropológusok – bár különböző kontextusokban – a kanniba-
lizmus kifejezés használatát javasolták (Ames 1992) a nyugati és különösen a néprajzi 
múzeumok nem európai tárgyai gyűjtési gyakorlatának elemzésére a gyarmatosítás ide-
jén. A múzeumok azért tekinthetők kannibáloknak, mert Európa erőfölényét kihasználva 
gyűjtöttek tárgyakat a világ többi kontinensén (L’Estoile 2008). Erről szólt Marc-Olivier 
Gonseth, Jacques Hainard és Roland Kaehr Le Musée Cannibale című kiállítása.

„A mi kannibalizmusunk abból áll, hogy szimbolikusan bekebelezzük a Másikat 
úgy, hogy közben visszautasítjuk a másságot. A múzeumok általában, a néprajzi 
múzeumok pedig különösen kiváltságos helyek, ahol szembesülünk ezzel a pa-

1. kép. Värdskulturmuseet, 
Göteborg, Svédország:  
Kongó-vitrin, részlet.

Camilla pagani felvétele
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radoxonnal, és fel is oldjuk azt, hiszen ezek az intézmények olyan tereket terem-
tenek, ahol a nyitottság látszatával a Másikat el lehet fogyasztani, és ami elhiteti 
velünk, hogy a Másik végül eggyé vált velünk, tehát sikeresen asszimilálódott.” 
(Gonseth et al., éds. 2002:13)

A gyűjtemények történetének lényegi paradoxona abban rejlik, hogy a múzeumokat 
a kultúrák és társadalmak emlékezetének megőrzésére tervezték, azonban – Nélia 
Dias szerint – olyan intézményekké váltak, amelyek asszimilálják és elnyelik a gyűjtött 
tárgyakat, hogy elfelejtsük azokat a kultúrákat és társadalmakat, amelyek létrehozták 
őket (Dias 2002:27). Így az antropológusok szerint a múzeumi gyakorlat legalábbis 
annyiban hasonlít a kannibalizmusra, hogy segíti a „felejtés folyamatát” (Dias 2002:27). 
A múzeumok és gyűjteményeik alapítási történetének alapos megismerése kritikai 
elemzésük egyik fő mozzanata. A gyűjtemények kiállításokon való bemutatásán túl 
a kulcselem az a narratíva, amelynek révén a néprajzi múzeumok szembesülnek a tör-
ténelemmel. A gyarmatosítói örökség maga is a bemutatás vagy az elrejtés tárgyává 
válhat, a különböző intézmények szemléletétől függően.3

Cajsa Lagerkvist, a Värdskulturmuseet (Világkultúra Múzeuma) kiállítási részlegének 
vezetője szerint (Lagerkvist 2008:90) a történelmi és politikai helyzet változásával 
a multikulturalizmus elméletei, a gyarmatosítás és a globalizáció kutatása komolyan 
megkérdőjelezte a néprajzi múzeumok szerepét is. Eredendően az intézmények és a ki-
állított kultúrák közötti viszony az egyenlőtlenségen alapult, a mai posztkolonialista 

2. kép. Musée royal d’Afrique central, Tervuren, Belgium: állandó kiállítás.
Van de Vyer felvétele. Az RMCA, Tervuren tulajdona
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és globalizált kontextusban azonban a múzeumok politikai viták helyszíneivé váltak, 
ahol új meghatározást kapnak az egyes identitások, és vitázhatunk az autoritásról. 
Anthony Shelton antropológus mindezek alapján arra kérte a néprajzi múzeumokat, 
hogy vállaljanak felelősséget a múltjukért:

„A néprajzi múzeumoknak, illetve azoknak az intézményeknek, amelyek jelen-
tős nem nyugati gyűjteménnyel rendelkeznek, fel kell mérniük a lehetőségeiket 
a globalizáció nyomán előtérbe kerülő komplexitások és etikai kompromisszumok 
között, mert csak így érthetik meg és válaszolhatják meg új közönségük igényeit. 
Ezt az új közönséget pedig egyre nagyobb számban alkotják olyanok, akiket ko-
rábban a múzeumok tevékenységük tárgyának tekintettek.” (Shelton 2001:222)

Mivel az etnográfiát mint tudományt számos kritika érte, a néprajzi múzeumok poli-
tikai és identitásviták terepévé váltak (Clifford 1997). Az történik ugyanis, hogy azok 
a kultúrák, amelyeket korábban tanulmányoztak, és amelyeknek tárgyait kiállították, 
jelenleg a gyűjtemények visszajuttatását követelik, és azt a jogot, hogy alkotói és 
értelmezői lehessenek saját történelmüknek és kulturális örökségüknek (Kaplan, ed. 
1994). A „kultúrák egyenlő elismerésének alapelve” (Kelly, ed. 2002:5) a multikultura-
lizmus elméleteinek fényében értelmezhető. Ez az egyenlőség a múzeumok esetében 
Tony Bennett múzeumtörténész szerint azt is jelenti, hogy „a múzeumok gyűjtési, 
kiállítási és konzerválótevékenységében minden csoportnak és kultúrának egyenlő 

3. kép. Pitt Rivers Museum, Oxford, Egyesült Királyság: az állandó kiállítási tér  
és az átalakított bejárati tér, a pringle Richards Sharrat Architects tervei alapján, 2009. 
Edmund Summer felvétele
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reprezentációban kell részesülnie” (Bennett 1995:9). Hogyan tudnak a néprajzi mú-
zeumok ennek megfelelni? A globalizáció elméletei (Bhabha 1994; Appadurai 1996) 
alapján a néprajzi múzeumokra jellemző ellentétpárok: mi/mások (L’Estoile 2007), 
Völkerkunde/Volkskunde, lokális/globális, centrális/periferiális (Bennett 1995) már 
nem ér vényesek egy olyan hibrid és képlékeny kontextusban, ahol a kultúrák nem 
rendszerek vagy kategóriák alapján meghatározható stabil entitások, hanem mobil és 
egymással kölcsönösen összefüggő konstrukciók. A múzeumok tehát új problémákkal 
szembesülnek. Tony Bennett szerint „a kihívást most az jelenti, hogy a múzeumok új 
szerepeket kialakítva olyan intézményekké váljanak, amelyek képesek összehangolni 
a különbözőség újfajta kapcsolatait és észlelését (Bennett 2006:59). Véleménye szerint 
ideje szakítani a „kiállítási komplexum” hagyományával, azzal a muzeológiai paradigmá-
val, amely kulturális hierarchiát teremtett, és stigmatizálta a másságot. Ezzel szemben 
Bennett multikulturális kontextusban „megkülönböztető gépekként” határozza meg 
a kortárs múzeumokat, amelyek megkönnyítik a kultúrák közti cseréket, és megadják 
a „tiszteletet és az elismerést a korábban perifériára szorított vagy elnyomott törté-
nelmeknek és kultúráknak”.4

Herman Lebovics történész szerint is különböző utakon indultak a posztkolonia-
lizmus irányába a 21. század kezdetétől a múzeumok (Lebovics 2007), és igyekeznek 
megszabadulni a koloniális gyökereiktől, mégpedig úgy, hogy az etnográfiai szemlélet 

4. kép. The National Museum of American Indian az Egyesült Államok Kongresszusa 
(Capitolium) mellett, Washington DC, uSA. 
Camilla pagani felvétele
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helyett a művészire koncentrálnak, vagy éppen a kisebbségeket vonják be kulturális 
örökségük kiállítási folyamatába. Sok európai néprajzi múzeum határozza meg újra 
szerepét, és szemléli önkritikusan saját gyakorlatát. Ez a korábban létező múzeumok 
esetében új alapokat, jelentős megújítási projekteket, az állandó kiállításaik kibővíté-
sét, átalakítását jelentette, illetve néhány esetben a múzeumok és/vagy már létező 
gyűjtemények új helyre költözését és ezzel együtt új múzeumi modell megalkotását.

A jelen feladata új definíciók, üzenetek és az érzékeny kulturális örökség értelmezésé-
hez kapcsolódó történetek megtalálása. A történelem hibáival való szembesülés, illetve 
a korábban stigmatizált kultúrák elismerése arra vezette a néprajzi múzeumokat, hogy 
megváltoztassák kulturális irányelveiket, céljaikat és egyes esetekben még a nevüket is. 
Az új helyzetben a múzeumok gyakran használnak olyan fogalmakat, mint „kultúra”, 
„civilizáció”, „világkultúra” vagy akár a releváns földrajzi területre való hivatkozást is 
inkább, mint az etnográfia kifejezést.5 Cajsa Lagerkvist is felhívja a figyelmet a nép-
rajzi múzeumoknak erre a kritikai környezetre adott különböző válaszaira: „néhány 
intézmény a gyűjteményeit általános »világművészetként« értelmezi és állítja ki, míg 
mások egy kulturális-történeti kontextus vagy egy interdiszciplináris megközelítés felé 
tartanak” (Lagerkvist 2008, lásd még Benkirane–Deuber–Ziegler, eds. 2006). Mielőtt 
megvizsgálnánk a hagyományos etnográfiai modelltől való elmozdulást támogató el-
képzeléseket, fel kell mérnünk azokat a hatásokat, amelyeket az őslakosok politikai és 
identitásalapú mozgalmai az elmúlt harminc évben a néprajzi múzeumokra gyakoroltak.

A tárgytól a cselekvőig – a múzeumok mint az identitás 
visszakövetelésének helyszínei?

A különböző muzeológiai stratégiákat tekintve érdekes megfigyelni a jelentős különb-
séget azok között az országok között, amelyekben őslakos csoportok élnek, illetve 
ahol a kulturális kisebbségek migráció során alakultak ki. Az őslakosok, a nemzetiségi 
kisebbségek és a migrációs csoportok szükségletei közötti különbséget Will Kymlicka 
kanadai filozófus elemezte. Szerinte fontos külön vizsgálni az őslakos népek igényeit, 
illetve azokét, akik több etnikumhoz kötődnek (Kymlicka 2001:24–44). A múzeumi 
világban ezt a különbségtételt Marie Mauzé és Joelle Rostkowski francia antropológu-
sok fogalmazták meg: „egészen egyértelmű törésvonal van azok között az országok 
között, amelyek területén őslakos népek élnek, illetve a régi európai gyarmatosítók 
között” (Mauzé–Rostkowski 2007; lásd még L’Estoile 2007:33). Az ENSZ nyilatkozata 
az őslakos népek jogairól (ENSZ 2007) nemzetközi keretben alkotta meg azt az elméleti 
alapot, amely törvényesíti az őslakos népek követeléseit az emberi maradványok és 
kulturális tárgyak visszaszolgáltatását, valamint saját kulturális örökségük értelmezé-
sének jogait illetően.6

A történelmi és politikai különbségek ellenére az 1980-as évek végétől a hagyomá-
nyos nemzeti néprajzi és természettudományi múzeumok az Egyesült Államokban, 
Kanadában, Ausztráliában és Új-Zélandon új épületekbe költöztek, vagy új intézmé-
nyekké alakultak, és ez segítette az őslakos népek elismerését és a történelmi hibák 
jóvátételét. Ebben a folyamatban a legfontosabb intézmények a Canadian Museum 
of Civilization (Kanadai Civilizáció Múzeuma), a National Museum of New Zealand 
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Te Papa Tongarewa (Te papa Tongarewa Új-zélandi Nemzeti Múzeum), az Australian 
National Museum (Ausztrál Nemzeti Múzeum) és a Smithsonian Institutionhoz tarto-
zó National Museum of the American Indian (Amerikai Indiánok Nemzeti Múzeuma) 
voltak (1. táblázat). Ezek a változások azt is jelentették, hogy az intézmény vezetése 
hivatalosan is kétnyelvű, mint például a Te Papa Tongarewa Múzeumban,7 a vezetők 
minimum egyharmadát őslakos közösségek képviselik, mint az Amerikai Indiánok Nem-
zeti Múzeumában,8 vagy együttműködnek és konzultálnak az őslakos közösségekkel, 
mint a Kanadai Civilizáció Múzeumában9 és az Ausztrál Nemzeti Múzeumban.10

Jette Sandahl, a Te Papa Tongarewa Új-zélandi Nemzeti Múzeumnak és a göteborgi 
Värdskulturmuseet-nak (Világkultúra Múzeuma) korábbi igazgatója úgy látja: „A sok 
különbséggel együtt az 1980-as, 1990-es években számos múzeum hasonlóképpen 
igyekezett hangot adni azoknak, akiket elnémítottak bizonyos politikai erők” (Sandahl 
2005a:3). Véleménye szerint az Amerikai Indiánok Nemzeti Múzeumának megalapítása 
kulcsfontosságú volt a modern muzeológia alapelveinek elsajátításában. Ezen új elvek 
közül a legfontosabbak: a népek önreprezentációhoz való joga; a múzeum és a gyűj-
temények (eredeti) készítői és tulajdonosainak képviselői, valamint más lehetséges 
érintettek közötti konzultáció és a megosztott irányítás lehetősége; olyan kulturá-
lis intézmény létrehozásának igénye, amely egyrészt az egykor leigázott csoportok 
hatalomhoz jutásának, másrészt az egymással háborúzó és ellentétben álló népek 
kiengesztelődésének színtere lehet (Sandahl 2005a:3).

Az emberi maradványok és a kulturális tárgyak visszaszolgáltatásáról szóló vitát a 
National Museum of the American Indian (Amerikai Indiánok Nemzeti Múzeuma, NMAI) 
kezdeményezte, és ez világszerte sok múzeumra volt hatással (Lonetree–Cobb, eds. 
2008). A hagyományos néprajzi múzeumoktól eltérően ez az intézmény a jelennek 
ad prioritást. A múzeum korábbi igazgatója (a cheyenne/arapaho származású) Richard 
West Junior úgy fogalmazott, hogy az NMAI közvetítő kíván lenni a látogatók és az 
őslakos közösségek között, hiszen önmeghatározása szerint a múzeum egy „működő 

1. táblázat. A legfontosabb ausztrál, kanadai, egyesült államokbeli, új-zélandi új nemzeti 
civilizációs múzeumok áttekintése. Készítette: Camilla pagani

Múzeum A változás típusa Régi név Új név A változás 
időpontja

Ausztrál Nemzeti 
Múzeum

új épület 1980–2001

Kanadai Civilizáció 
Múzeuma (Hull)

új épület Az Ember Nemzeti 
Múzeuma

Kanadai Civilizáció 
Múzeuma

1989

Amerikai indiánok 
Nemzeti 
Múzeuma, 
Smithsonian 
Institution 
(Washington)

költözés, három új 
épület

Amerikai indiánok 
Múzeuma (New 
york)

Amerikai indiánok 
Nemzeti 
Múzeuma, 
Smithsonian 
Institution (New 
york, Washington)

1989–2004

Te papa Tongarewa 
Új-zélandi Nemze-
ti Múzeum 
(Wellington)

új épület Új-Zélandi 
Dominion 
Múzeum 
(Gyarmati 
Múzeum)

Te papa Tongarewa 
Új-zélandi Nemze-
ti Múzeum

1992–1998
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polgári tér” és „élő múzeum” (West 2005:10; 1992:328). A kiállítás valódi témái élő 
emberek, az amerikai indiánok jövőbeli generációi, és nem elsősorban azok a tárgyak, 
amelyeket a 20. század elején a New york-i gyűjtő, George Gustav Heye gyűjtött össze. 
Ez a megállapítás nagyon fontos ahhoz, hogy megértsük a múzeum különleges jellegét 
és ki nem mondott politikai üzenetét (pagani 2013). Az őslakos népek szimbolikusan 
újra birtokukba vették saját történelmüket, és a múzeumi teret olyan helyként hasz-
nálták, ahol felépíthetik és bemutathatják identitásukat. Ezt emblematikusan foglalja 
össze a Mi életünk című állandó kiállítás kulcsmondata: „Mindig itt vagyunk.” Amint 
arra a múzeum hivatalos állásfoglalása is felhívja a figyelmet, ez nem egy múltba vagy 
a történeti emlékekhez forduló múzeum, hanem olyan intézmény, amely összeköti az 
őslakos amerikai identitást és az amerikai nemzeti identitást (NMAI 2005). Sőt, az 
1990-es, az őslakos amerikaiak sírjának védelméről és repatriációjáról szóló törvénynek 
(NAGpRA) köszönhetően a múzeumnak együtt kell működnie az őslakos közösségek-
kel az emberi maradványok és a szent tárgyak visszajuttatása, illetve a szent tárgyak 
rituálékra, szertartásokra való kölcsönzése érdekében.

A jelennek szánt időrendi prioritás, a gyűjtemény többszólamú interpretációjának 
és felfedezésének szükségessége, az őslakos közösségekkel való együttműködés és 
az örökség visszaszolgáltatása az NMAI és általában az identitásalapú múzeumok 
kulcsfontosságú elemei. A projektet megalapozó elképzelés az volt, hogy a korábban 
csak tanulmányozandó, „muzealizálandó” őslakos közösségek a kreatív folyamatok, az 

5. kép. Rautenstrauch-Joest-Museum Kulturen der Welt, Köln, Németország
Az előtér egy rendezvény alkalmával
2012 © RJMKdW. 
Guido Schiefer felvétele
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irányítás és a gyűjtemények értelmezésének aktív szereplőivé váljanak (Berlo–Jonaitis 
2008:209, 210). Flora Kaplan muzeológus elemzései szerint Ausztráliában is politikai 
és identitásalapú vita indult a kulturális örökség kezeléséről:

„Az egykor az európai antropológusok kutatásainak és tanulmányozásának tár-
gyaiként megjelenő őslakosok mára egyre fontosabb stratégiai szerepet játszanak 
a kutatásban, a gyűjtemény alakításában és a kulturális örökség kezelésében. 
Ebben a folyamatban az antropológia is új értelmet kap: az őslakos-történelem 
a saját jogán létező tudományként kezd megjelenni […] és egyértelműnek tűnik, 
hogy a múzeumok többé nem sajátíthatják ki az őslakos történelmet és kultúrát, 
és nem értelmezhetik őket alapvetően európai szempontok alapján.” (Kaplan, 
ed. 1994:119.)

Mindezek alapján Ruth phillips művészettörténész már egy „új posztkoloniális muzeo-
lógiáról” beszél (phillips 2008:406). A továbbiakban azt elemezzük, hogy miképpen 
hatott mindez közvetlenül vagy közvetve a néprajzi múzeumokra Európában.

paradigmaváltás a 21. században?

Az identitásalapú múzeumok, illetve az olyan őslakos népekkel foglalkozó intézmények 
létrejötte, amelyek az őslakosokkal együttműködve tevékenykednek, és amelyeknek célja 
a kulturális örökség visszaszolgáltatása, hatással volt az európai néprajzi múzeumokra 
is. Ahhoz, hogy megértsük, mit jelent a 21. századi paradigmaváltás, fontos figyelembe 
vennünk azon újításokat, áthelyezéseket és átnevezéseket, amelyek az európai néprajzi 

6. kép. Musée 
du quai Branly, 
párizs, Francia-
ország: állan dó 

kiállítás,
© Ateliers Jean 

Nouvel.
philippe Ruault 

felvétele
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2. táblázat. A nagyobb európai néprajzi és a világkultúrát bemutató múzeumok aktuális 
felújítási projektjeinek áttekintése. Készítette: Camilla pagani

Múzeum A változás típusa Régi név Új név A változás 
időpontja

Castello D’Albertis
Museo delle Culture 
del Mondo, Genova

új intézmény 
történeti épületben

Castello D’Albertis Castello D’Albertis
Museo delle Culture 
del Mondo

1991–2004

Tropenmuseum, 
Amszterdam

állandó kiállítás 
megújítása

Koloniaal Museum 
(1950-ig)

Tropenmuseum 1995–2009

Louvre, párizs új részleg Pavillons des sessi-
ons des art premiers 
(Európán kívüli 
művészet)

1996–2000

Musée du quai 
Branly (MQB), 
Párizs

új intézmény 
és új épület 
két különböző 
múzeumból, 
új név

Musée de l’Homme

Musée des Arts 
d’Afrique et 
d’Océanie

Musée du quai 
Branly. Arts et 
civilisations 
d’Afrique, Asie, 
Océanie et 
Amériques

1996–2006

Musée des Civilisa-
tions de l’Europe et 
de la Méditérranée, 
Marseille (MuCEM)

új intézmény és új 
épület két 
különböző 
múzeumból, új név

Musée de l’Homme
(európai gyűjtemé-
nyek)
Musée des Arts et 
Traditions 
Populaires, párizs

Musée des Civilisa-
tions de l’Europe et 
de la Méditérranée 
(MuCEM)

1996–2013

Rautenstrauch- Joest-
Museum Kulturen 
der Welt, Köln

új múzeum új 
épületben, egy régi 
kiállítással

Rautenstrauch- Joest-
Museum Kulturen 
der Welt

1996–2010

British Museum, 
london

új helyszín és 
a múzeumi 
gyűjtemények 
átnevezése

Museum of Mankind 
(Emberiség 
Múzeuma)

Afrikai, Óceániai és 
Amerikai Osztály

1997–2001

Värdskulturmuseet, 
Göteborg

új intézmény és új 
épület – a már 
létező stockholmi 
Nemzeti Néprajzi 
Múzeummal 
közösen

Göteborgi Néprajzi 
Múzeum

Värdskulturmuseet 
(Világkultúra 
Múzeuma)

1999–2004

Pitt Rivers Museum, 
Oxford

szerkezeti átalakítás 2007–2009

Weltkulturen 
Museum, Frankfurt

épületbővítés 2010–

Musée royal 
d’Afrique central 
(MRAC), Tervuren

az állandó kiállítás 
felújítása, 
épületbővítés

Musée du Congo 
(1960-ig)

Musée royal 
d’Afrique central

2013-ban bezárták, 
tervezett újranyitás: 
2018

Musée d’Ethnogra-
phie de Genéve 
(MEG), Genf

az állandó kiállítás 
felújítása, 
épületbővítés

újranyitás: 2014

Weltmuseum, Bécs felújítás, új név Museum für 
Völkerkunde 
(Etnológiai 
Múzeum) 

Weltmuseum 
(Világmúzeum)

2013–2016
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múzeumi színteret alakítják az 1990-es évektől kezdve. A közel sem teljes 2. táblázat 
erről az állandóan változó területről ad áttekintést.

Mindezt összegezve nyilvánvaló, hogy Európában az 1990-es évek közepétől a néprajzi 
múzeumok többé-kevésbé radikális átszervezéseken mentek keresztül az alábbiak 
szerint:

– Új alapítású múzeumok és új épületek már létező múzeumi intézményekből 
vagy gyűjteményekből; új irányvonalak: a Musée du quai Branly és a Musée 
des Civilisations de l’Europe et de la Méditérranée (Európai és Mediterrán Civi-
lizációk Múzeuma, MuCEM) Franciaországban a Musée de l’Homme, a Musée 
des Arts d’Afrique et d’Océanie (Afrikai és Óceániai Művészeti Múzeum), a Musée 
des Arts et Traditions Populaires (Népművészet és Hagyományok Múzeuma) 
gyűjteményeinek átszervezését követően.

– A Värdskulturmuseet vagyis a göteborgi Világkultúra Múzeuma része a Világ-
kultúra Nemzeti Múzeumai szervezetnek, amely négy svéd múzeum (ebből 
három Stockholmban található) összevonásából és átszervezéséből jött létre. 
Ezek a következők: Civic Museum of Gothenburg (Göteborgi Városi Múzeum), 
a Museum of Ethnograpy (Néprajzi Múzeum), a Museum of Mediterranean and 
Near Eastern Antiquities (Mediterráneumi és Közel-keleti Régiségek Múzeuma) 
és a Museum of Far Eastern Antiquities (a Távol-keleti Régiségek Múzeuma).

– A Rautenstrauch-Joest-Museum Kulturen der Welt (Rautenstrauch-Joest Világ 
Kultúrái Múzeum) Kölnben.

Térbeli átalakítások, bővítések és új értelmezések:
– a Tropenmuseum Amszterdamban,
– a Pitt Rivers Museum Oxfordban (az állandó gyűjtemények átalakítása);
– a Musée royal d’Afrique central Tervurenben (felújítás);
– a Musée d’Ethnographie de Genéve Genfben (felújítás);
– a Museum der Weltkulturen Frankfurtban (felújítás);
– a Weltmuseum Bécsben (felújítás).

Új helyre költözés:
A British Museum Afrikai, Óceániai és Amerikai Osztálya, a korábbi Museum of Man-

kind (Emberiség Múzeuma, lásd Mack 2003).11

Történeti épület újrahasznosítása új tervek szerint:
A Castello D’Albertis Museo delle Culture del Mondo Genovában.

Muzeológiai szempontból néhány esetben a hagyományos etnográfiai modelleket új 
megközelítésekkel helyettesítették, illetve egészítették ki. Ezeket a részleges vagy éppen 
kombinált változásokat a következőképpen foglalhatjuk össze:

– esztétikai (Musée du quai Branly, Pavillons des Sessions des art premiers, Louvre);
– egyesítés a modern művészettel (Gallery of Africa, British Museum);
– kortárs témák, mint a globalizáció, a migráció és a multikulturalizmus  

(Värds kulturmuseet, Göteborg; Weltkulturen Museum, Frankfurt; Tropenmuseum; 
MuCEM);
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– interdiszciplináris és több szempontú megközelítések (Musée d’Ethnographie, 
Neuchâtel; a Musée royal d’Afrique central felújítása; Rautenstrauch-Joest-Mu-
seum Kulturen der Welt, Köln; Weltkulturen Museum, Frankfurt);

– metatörténelmi megközelítés (Tropenmuseum; Musée royal d’Afrique central 
felújítása);

– az időszaki kiállítások stratégiai alkalmazása (Musée du quai Branly, Värdskul-
turmuseet, Göteborg);

– együttműködésen alapuló múzeumi gyakorlatok (Musée royal d’Afrique central; 
Museo Nazionale Preistorico Etnografico Luigi Pigorini, Róma; Musée du quai 
Branly; Weltmuseum, Bécs a READ-ME európai projekt keretében; Museo del-
le Culture del Mondo, Genova; Pitt Rivers Museum, Oxford; Värdskulturmuseet, 
Göteborg12).

Amint azt a válogatott esettanulmányok és interjúk is jelzik, annak ellenére, hogy 
néprajzi múzeumi gyűjteményt állítanak ki, sok intézmény már nem tekinthető pusztán 
néprajzi múzeumnak. Sokféle stratégiát alkalmaznak önmaguk újraértelmezéséhez.

1. Az időszaki kiállítások lehetővé teszik a témák differenciálását és az etnográfia 
összekapcsolását a modern művészettel, történelemmel vagy éppen aktuális témákkal, 
így téve vonzóvá a kiállításokat és magát a múzeumot is a közönség számára.13

2. Az interdiszciplináris megközelítés lehetővé teszi, hogy túllépjünk a merev tudo-
mányos kategóriákon, és az aktuálisan releváns témák elemeinek a különböző korok-

7. kép. A British Museum Afrikai, Óceániai és Amerikai Osztálya, London, Egyesült Királyság, 
A Sainsbury Galéria.
Sara Chiesa felvétele
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8–10. kép. A frankfurti 
Weltkulturen Museum új 
épületének látványterve és az 
állandó kiállítási tér kereszt-
metszete. © Kuehn Malvezzi 
Architects 2010-től kezdve, 
Clementine Deliss vezetése 
idején, a frankfurti Weltkulturen 
Museum kutatást indított 
a művészet és az antropológia 
határterületén. Művészeket és 
kutatókat hívnak a múzeum 
gyűjteményeinek tárgyaihoz 
kapcsolódó kutatásokra és 
művészeti alkotómunkára. 
A Kuehn Malvezzi Architects 
nyerte a múzeum épületének 
bővítésére kiírt pályázatot. 
Tervük szerint az épület egy új 
kiállítási térrel bővül, amely 
a múzeumi gyűjtemények 
megfelelő bemutatását teszi 
lehetővé. A kollekciók három 
régi villaépületben voltak 
a Schaumainkaion, a Majna déli 
partja mentén. Az új épület 
egyfajta találkozóhely lesz, ahol 
a látogatók felfedezhetik 
Frankfurt és a világ különböző 
kultúráit. A tervezett új 
épületrész három kiállítási zónát 
jelent majd: az állandó kiállítás 
területét, a közösségi 
tanulmányi kiállítás területét és 
egy külön, auditóriummal 
kiegészített kiállítási teret. 
A hatalmas üvegegységek 
a környezetükkel összhangban 
léteznek majd, a zöld területet 
Richard Meier tervezte az 
Angewandte Kunst Museum 
(Iparművészeti Múzeum) 
számára. A föld alatt kialakított 
terek felszín fölötti részei nem 
csupán a fényt biztosítják 
a kiállítási tér számára, de 
ablakot is jelentenek a jelenre.



37

N
ép

ra
jz

i m
úz

eu
m

ok
: 

eg
y 

új
 p

ar
ad

ig
m

a 
fe

lé
? 

ból származó etnográfiai gyűjteményekkel való társítása a látogatók számára sokféle 
szempontot és értelmezési lehetőséget biztosít.

3. Fontos látnunk, hogy a múzeumi narratívában egyre nagyobb hangsúly kerül a kü-
lönböző szereplőkre és népekre (időnként egyéni szinten is) a gyűjteményi tárgyakkal 
szemben. Ebben a folyamatban meghatározó szerepet játszottak az olyan identitásalapú 
múzeumok (NMAI vagy a Te papa), amelyeknek őslakos vezetői vannak. Ezek a mú-
zeumok a jelen időre és a személyes történetekre koncentrálnak, így távol tarthatják 
magukat a hagyományos néprajzi múzeumok korábbi gyakorlatától: az „etnográfiai 
jelentől” és a nem európai tárgyak készítőinek anonimitásától.

4. A múzeumok egyre inkább találkozóhelyekké válnak, ahol előadóművészetek, 
a zene és a tánc is helyet kapnak a kiállítási termekben. Így a tárgyi és a szellemi örökség 
összekapcsolódik a múzeumi kiállításokon, részben az uNESCO 2003-ban elfogadott, 
a szellemi kulturális örökség védelméről szóló egyezményének köszönhetően.14

Az együttműködésen alapuló projektek a múzeumi gyakorlat egyre meghatáro-
zóbb részeivé válnak, néha ez hivatalos formában is megjelenik a múzeumi szabá-
lyozásokban, mint például a COMRAF esetében 2003 óta, és a MRAC-ban, máshol 
olyan projektekben, mint a mali szervezetekkel való együttműködés a dogon kiállítás 
kapcsán a Musée du quai Branlyban párizsban 2011-ben vagy a (S)ogetti Migranti 
című kiállításhoz kapcsolódóan a római Museo Nazionale Preistorico Etnografico Luigi 
Pigoriniben.

11. kép. Pavillons des Sessions, Louvre, párizs, Franciaország: állandó kiállítás,  
2011. október, A kiállítást tervezte: Jean-Michel Wilmotte. © Musée du quai Branly.  
Arnaud Baumann felvétele
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Összefoglalva – Maria Camilla De palmának, a genovai Castello D’Albertis Museo 

delle Culture del Mondo igazgatójának megfogalmazása szerint – az etnológiai múze-
umoknak alapos, mélyreható belső megújuláson kell keresztülmenniük ahhoz, hogy 
továbbra is szerepet kapjanak a kortárs társadalomban, és újra kell értelmezniük saját, 
a gyarmati időkre jellemző, a terepmunkák során kialakított, hagyományos „megfigye-
lők” és „megfigyeltek” közötti szerepüket. A repatriáción túl az őslakosszervezetekkel 
folytatott dialógus és egyeztetés irányában haladva elérkezett az idő a tudományterü-
letek és -kategóriák közötti határok felszámolására. Ez már a társadalmi befogadás és 
a megosztott hatalomgyakorlás, a többszólamúság és a közös munka ideje.

Az új évezred kihívásait érzékelve a legtöbb néprajzi múzeum a civil társadalomban 
is aktív szerepet kíván játszani, és megkísérli intézményeit a társadalmi befogadás és 
a korábban háttérbe szorított kultúrák elismerésének, elfogadásának színtereivé tenni.

Fordította: Danó Orsolya

JEGyZETEK

 1 A tanulmány a European Museums in An Age of Migrations (Európai múzeumok a migráció korában, 
MeLa) nemzetközi kutatási projekt keretében készült (www.mela-project.polimi.it). A négyéves 
projekt (2011–2015) egyik legfontosabb eredménye egy könyvsorozat. Ennek egyik kötetében 
a néprajzi és világkultúra-múzeumokat tárgyaló fejezet bevezető tanulmánya Camilla pagani 
írása. (A szerk.)

 2 A Réseau International de Musées d’Ethnographie (Etnográfiai Múzeumok és a Világ Kultúrái 
nemzetközi hálózat, RIME) egy európai projekt, amelyben tíz múzeum vesz részt: a Värds-
kulturmuseet (a göteborgi Világkultúra Múzeuma), a Rijksmuseum voor Volkenkunde (a leideni 
Etnológiai Nemzeti Múzeum), a párizsi Musée du quai Branly, a bécsi Museum für Volkerkunde 
(jelenleg Weltmuseum – A szerk.), az oxfordi Pitt Rivers Museum, a stuttgarti Linden Museum, 
a madridi Museo de America, a prágai Naprstek Ázsiai, Afrikai és Amerikai Kultúrák Múzeuma, 
a római Museo Nazionale Preistorico Etnografico Luigi Pigorini, a tervureni Musée royal d’Afrique 
central (Királyi Közép-Afrika Múzeum).

 3 Érdemes megemlíteni a tervureni Musée royal d’Afrique central esetét: az intézménynek és gyűj-
teményének gyarmati története a felújítási terv alapján a kiállítás része lesz. Hasonlóan, az 
amszterdami Tropenmuseumban a gyarmatosítás színháza a múzeumnak a gyarmatosításhoz 
kötődő történetét tárgyiasítja.

 4 Bennett hivatkozik a Canadian Museum of Civilization (Kanadai Civilizáció Múzeuma), a Te Papa 
Tongarewa National Museum of New Zeeland (Te papa Tongarewa Új-zélandi Nemzeti Múzeum) 
és az Australian National Museum (Ausztrál Nemzeti Múzeum) intézményekre.

 5 Ez történt a párizsi Musée du quai Branly esetében, amely nevét a helyéről kapta, hogy meg-
különböztesse magát a Musée de l’Homme-tól, illetve hogy elkerülje a tudományos kategorizálást, 
vagy a British Museum afrikai, amerikai és óceániai kiállításai esetében, ahol földrajzi megnevezésre 
cserélték a korábbi Museum of Mankind (Emberiség Múzeuma) nevet. Hasonlóképpen a göteborgi 
új Világkultúra Múzeuma olyan intézmény létrehozására példa, amely nem kötődik egyértelműen 
az etnográfiához.

 6 11. cikkely: „1. Az őslakos népeknek joguk van kulturális hagyományaik és szokásaik gyakorlásá-
hoz és felelevenítéséhez. Ez magában foglalja a jogot a kultúra múlt-, jelen- és jövőbeli meg-
nyilvánulásainak, mint például az archeológiai és történeti területek, tárgyak/tárgyi leletek, 
szertartások, technológiák, vizuális és előadó-művészetek, irodalom fenntartáshoz, védelméhez 
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és alakításához.” „2. Az államoknak biztosítaniuk kell a tényleges jóvátételt, kárpótlást az őslakos 
népekkel együttműködésben, tekintettel a kulturális, szellemi, vallási és spirituális tulajdonuk 
elvételére előzetes beleegyezésük nélkül vagy a törvényeik, hagyományaik és szokásaik meg-
sértésével.” 12. cikkely: „1. Az őslakos népeknek joguk van megjeleníteni, gyakorolni, alakítani 
és tanítani a spirituális és vallási hagyományaikat, szokásaikat és szertartásaikat, joguk van 
önállóan fenntartani, védelmezni és hozzáférni a vallási és kulturális helyeikhez, joguk van 
használni és felügyelni a szertartási tárgyaikat, és joguk van visszakapni az emberi maradványaikat. 
2. Az államoknak keresniük kell a lehetőséget a vallási tárgyak és az emberi maradványok és 
tulajdonaik visszaszolgáltatására igazságos, átlátható és hatékony módon, az őslakos népekkel 
együttműködésben.” Internetcím: www.un.org. (Letöltés: 2013. január 6-án.)

 7 Internetcím: https://www.tepapa.govt.nz/about/what-we-do/leadership/executive-team. (Le-
töltés: 2018. március 3-án.)

 8 Internetcím: http://www.nmai.si.edu/. (Letöltés: 2018. március 3-án.)
 9 Internetcím: http://www.historymuseum.ca/. (Letöltés: 2018. március 3-án.)
10 Internetcím: http://www.nma.gov.au/. (Letöltés: 2018. március 3-án.)
11 Az 1970-es években a British Museum etnográfiai gyűjteményei új épületbe kerültek a Burlington 

Gardensben a piccadillyn, és 1972-ben megalapították a Museum of Mankindot. 1997 és 2001 kö-
zött az etnográfiai gyűjteményeket visszavitték a British Museum Afrikai, Óceániai és Amerikai 
Osztályára.

12 A READ-ME és READ-ME II (Réseau européen des Associations de Diasporas et Musées d’Ethno-
graphie) projektekben múzeumi szakemberek és bevándorló szervezetek és diaszpórák képviselői 
dolgoztak együtt.

13 Ebben a tekintetben a Musée du quai Branly, amelynek több mint ötven kiállítása volt hét év 
alatt, kiemelkedő, hasonlóan a Värdskulturmuseethez, amely pedig állandó kiállítás létrehozása 
helyett leginkább időszaki kiállításokat rendez.

14 Lásd az alábbi internetcímen: http://www.unesco.hu/kultura/szellemi-kulturalis/szellemi-kul-
turalis. (Letöltés: 2018. március 3-án.)

IRODALOM

AMES, MICHAEL
1992 Cannibal tours and glass boxes: The anthropology of museums. Vancouver–Toronto, uBC.

APPADURAI, ARJuN
1996 Modernity at large: Cultural dimensions of globalization. Minneapolis, university of Minnesota 

Press.

BENKIRANE, REDA – DEUBER-ZIEGLER, ERICA (EDS.)
2006 Culture et cultures. Les chantiers de l’Ethno. Genève, Musée d’Ethnographie. (Infolio editions.)

BENNETT, TONy
1995 The Birth of the museum: History, theory, politics. London – New york, Routledge.
2006 Exhibition, difference and the logic of culture. In Karp, Ivan – Kratz, Corinne A. – Szwaja, 

Lynn – ybarra-Frausto, Tomas (eds.): Museum frictions: public cultures / global transformations. 
Durham, Duke university press.



40

C
am

ill
a 

Pa
ga

ni
BERLO, JANET – JONAITIS, ALDONA
2008 ’Indian county’ on the National Mall: The mainstream press versus the National Museum 

of the American Indian. In Lonetree, Amy – Cobb, Amanda J. (eds.): The National Museum 
of the American Indian: Critical conversations. Lincoln–London, university of Nebraska press. 
208-240.

BHABHA, HOMI
1994 The Location of culture. New york, Routledge.

BOUTTIAUX, ANNE-MARIE – SEIDERER, ANNA (EDS.)
2011 Fetish Modernity. Bruxelles, Musée Royal de l’Afrique centrale.

CAMERON, DuNCAN F. 
1972  [1971] The museum, the temple or the forum. Journal of World History special number “Mu-

seums, Society, Knowledge”.

CLAIR, JEAN 
2007 Malaise dans les musées. paris, Flammarion.

CLIFFORD, JAMES
1997 Routes: Travel and translation in the late twentieth century. Cambridge, MA, Harvard university 

Press.

CUNO, JAMES
2008 Who owns antiquity? Museums and the battle over our ancient heritage. princeton, princeton 

university press.
2011 Museums matter: In praise of the encyclopedic museum. Chicago, university of Chicago press.

DIAS, NELIA
2000 Musée et colonialism: entre passé et present. In TAFFIN, Dominique (dir.): Du Musée Colonial 

au musée des cultures du monde. paris, Maisonneuve et Larose, 15–34.
2002 une place au Louvre. In Gonseth, Marc-Olivier – Hainard, Jacques – Kaehr, Roland (dir.): 

Le musée cannibale. Neuchâtel, Musée d’ethnographie, 15-29.

DUNCAN, CAROL
1991 Exhibiting cultures: The poetics and politics of museum display. Washington, Smithsonian 

Institution press.

DURRANS, BRIAN
1988 The future of the other: Changing cultures on display in ethnographic museums. In Lumley, 

Robert (ed.): The Museum Time-Machine. London, Routledge, 144–169.

FEEST, CHRISTIAN
2004 Looking for a new direction. The Museum of Ethnology in Vienna. History of Anthropology 

Newsletter, vol. XXXI. no. 2. 3–9.

GONSETH, MARC-OLIVIER – HAINARD, JACQuES – KAEHR, ROLAND (DIR.)
2002 Le musée cannibale. Neuchâtel, Musée d’ethnographie.



41

N
ép

ra
jz

i m
úz

eu
m

ok
: 

eg
y 

új
 p

ar
ad

ig
m

a 
fe

lé
? 

GOODNOW, KATHERINE – AKMAN, HACI (EDS.)
2008 Scandinavian museums and cultural diversity. New york – Oxford, Berghahn Books.

GRINELL, KLAS
2011 When legitimate claims collide: Communities, media and dialogue. Museum and Society, 

vol. IX. no. 3. 227–243.

HEIN, HILDE
2000 Museum in transition: A philosophical perspective. Washington, Smithsonian Institution press.

JAMIN, JEAN
1998 Faut-il brûler les musées d’ethnographie?” Gradhiva, vol. 24. 65–69.

KAPLAN, FLORA E. S. (ED.)
1994 Museums and the making of „ourselves”: The role of objects in national identity. London – New 

york, Leicester university press.

KARP, IVAN ET AL.
1992 Museums and communities: The politics of public culture. Washington, Smithsonian Institution 

Press.

KARP, IVAN – KRATZ, CORINNE A. – SZWAJA, LyNN – YBARRA-FRAUSTO, TOMAS (EDS.)
2006 Museum frictions. public cultures / global transformations. Durham, Duke university press.

KARP, IVAN – LAVINE, S. D.
1991 Exhibiting cultures. The poetics and politics of museum display. Washington, Smithsonian 

Institution press.

KELLY, pAuL (ED.)
2002 Multiculturalism reconsidered. Cambridge, polity press.

KIRSHENBLATT-GIMBLETT, BARBARA
1998 Destination culture: tourism, museums, and heritage. Berkeley – Los Angeles, university 

of California press.

KYMLICKA, WILL
1995 Multicultural citizenship: A liberal theory of minority rights. Oxford, Clarendon press.
2001  politics in the Vernacular: Nationalism, Multiculturalism, and Citizenship. Oxford, Oxford 

university press.

KYMLICKA, WILL – BASHIR, BASHIR (EDS.)
2008 The politics of reconciliation in multicultural societies. Oxford, Oxford university press.

LAGERKVIST, CAJSA
2006 Empowerment and anger: Learning how to share ownership of the museum. Museum and 

Society, vol. IV. no. 2. 52–68.
2008 The Museum of World Culture. A „glocal”museum of a new kind. In Goodnow, Katherine –  

Akman, Haci (eds.): Scandinavian museums and cultural diversity. New york – Oxford, Berghahn 
Books.



42

C
am

ill
a 

Pa
ga

ni
LATOUR, BRuNO (DIR.)
2007 Le dialogue des cultures, actes de rencontres inaugurales du musée du quai Branly, 21 juin 2006. 

paris, Musée du quai Branly.

LEBOVICS, HERMAN
2007 Two paths toward post-coloniality. The National Museum of the American Indian in Washington 

and the Musée du quai Branly in paris. In Morrissey, Robert (dir.): Cahiers parisiens 3. paris, 
université de Chicago, 887–895.

LEGÊNE, SuSAN
2009 Refurbishment: The Tropenmuseum for a Change. In Dartel, Daan van (ed.): Bulletin 391 

Tropenmuseum. Tropenmuseum for a change! present between past and future. A symposium 
report. Amsterdam, KIT publishers, 12–20. Internetcím: https://framerframed.nl/wp-content/
uploads/2011/08/TROpENMuSEuM-FOR-A-CHANGE.-A-SyMpOSIuM-REpORT-2009.pdf.

L’ESTOILE, BENOÎT DE
2007 Le goût des autres. De l’exposition coloniale aux arts premiers. paris, Flammarion.
2008 The past as it lives now: an anthropology of colonial legacies. Social Anthropology / Anthropolo-

gie sociale, vol. XVI. no. 3. 267–279.

LONETREE, AMy – COBB, AMANDA J. (EDS.)
2008 The National Museum of the American Indian: Critical conversations. Lincoln–London: uni-

versity of Nebraska press.

LUMLEY, ROBERT (ED.)
1988 The museum time machine: putting cultures on display. London – New york, Routledge.

MACK, JOHN
2003 The Museum of the mind: Art and memory in world cultures. London, The British Museum 

Press.

MAZÉ, CAMILLE – POULARD, FRÉDÉRIC – VENTURA, CHRISTELLE (DIR.)
2013 Les Musées d’ethnologie. Culture, politique et changement institutionnel. paris, CTHS.

MAUZÉ, MARIE – ROSTKOWSKI, JOËLLE
2007 La fin des musées d’ethnographie? peuples autochtones et nouvelles perspectives muséales. 

Le Débat, no. nov–dec 147.
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* A szöveg eredeti megjelenése: Vito Lattanzi 2013. Towards a Museum of possible Worlds. In: 
Ferracuti, S. – Frasca, E. – Lattanzi, V. (eds): Beyond Modernity. Do Ethnographic Museums Need 
Ethnography? Róma, Soprintendenza al Museo Nazionale preistorico Etnografico “Luigi pi go-
rini”,  4–20. Engedélyezett újraközlés.

A lehetséges világok múzeuma felé*

Tanácskozásunk1 célja, hogy egy sajátos múzeumtípus és a modernitás jelenkori 
kapcsolatait áttekintve hozzájáruljon az etnográfia és a néprajzi múzeumok közötti 
kortárs diskurzusokhoz.2

A néprajzi múzeumok kánonja a modernitásban fogalmazódik meg. Ez az a mú-
zeumtípus, amelyet a modernitás úgy használ a reprezentációra, hogy kiemeli etno-
lógiai gyökereiben rejlő potenciálját – vagyis a másságot egy olyan dolognak tekinti, 
amelynek szerepe van a kulturális önértékelésében és legitimációjában – és aminek a 
segítségével képes mind önmagáról, mind az ellentettjéről (vagyis a Másikról) gondol-
kodni. A modernitás a néprajzi múzeumra azt a szerepet osztja a mássággal való első 
találkozásoktól egészen a posztkoloniális fétissé válásáig (Bouttiaux–Seiderer, eds. 
2011), hogy a világ elnyugatiasodását irányító szubjektum szemszögéből mutassa be 
a kultúrák sokféleségét.

A néprajzi múzeumok története – ami részét képezi az Ethnography Museums and 
World Cultures (Etnográfiai Múzeumok és a Világ Kultúrái) hálózat kutatási program-
jának – világosan tükrözi ezt a modern állapotot. ugyanakkor a programunk kifejezett 
célja éppen az volt, hogy a partnermúzeumok által szervezett eddigi műhelyviták 
során megkérdőjelezzük ezt a kánont.

Sandra Ferracutival és Elisabetta Frascával közösen összegeztük a workshopokon 
felmerült témákat, és úgy döntöttünk, hogy radikalizáljuk a néprajzi múzeumok és 
a modernitás közötti feszültséget, és a probléma legmélyére ásunk: mit jelent az etno-
gráfia a kortárs antropológia számára? Hogyan reagálnak erre a múzeumok? Miképpen 
használják ezt az önmagukat néprajziként meghatározó múzeumok?

Azért döntöttünk úgy, hogy ezeket a kérdéseket kiterjesztjük a modernitás határain 
túlra, mert az a benyomásunk, hogy a megújulás jelei ellenére – amelyek felismerhe-
tők az európai néprajzi múzeumok eltérő nemzeti történelmeiben is – sokszor nem 
érzékelhető eléggé a szándék, hogy mögé akarunk látni annak, hogy mi a modern. Ez 
pedig elkerülhetetlen ahhoz, hogy teljes képet kapjunk az etnográfiáról és jelenlegi 
változásairól, majd szembenézhessünk a kortárs kihívásokkal.
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Ezért a tanácskozás első szekciójának tervezése során a következő kérdéseket tettük 
fel magunknak: mit próbálunk véka alá rejteni a már meglévő múzeumépületek felújítá-
sával vagy újak felhúzásával? Mit próbálunk elrejteni az állandó kiállítások újrarende-
zésével és az időszaki kiállításokba történő beruházással? Ezek a döntések még mindig 
a modernitásból erednek (legalábbis ami a múzeumi projekteket és eredményeiket 
illeti), vagy már inkább a néprajzi múzeumok szerepének újragondolásáról tanúskodnak 
a kortárs társadalomban? Mi a modern időbeliség funkciója, amikor a látogatók számára 
a lokális kultúrát esztétikum-központú kiállításokon jelenítik meg?

A tanácskozás második ülésszakának fókuszába a 20. század végi muzeológia leg-
gyakrabban tárgyalt témáját állítjuk: mi az Exhibiting Cultures tanulmánykötet (Karp–
Lavine, eds. 1991) által elindított, a kultúrák reprezentációjáról szóló vita hozadéka? 
Úgy gondoljuk, hogy ez a kérdés a mai napig aktuális, amennyiben szeretnénk hang-
súlyozni az őslakos közösségeknek és általánosságban a kulturális örökség különbö-
ző nyilvános felhasználóinak szerepét a kurátorok itt összefoglalt együttműködési 
tapasztalatai alapján.

A tanácskozás alcímét kölcsönző és egész rendszerének jelentést adó harmadik 
szekció témája végül a következő kérdésben testesül meg: mennyire fontos az etnográfia 
elemző szerepe a kortárs világunkban, ahol általános igénnyé vált vagy válik a néprajzi 
múzeumok missziójának további kulturális és társadalmi megújítása?

Dióhéjban ez a konferencia struktúrája. Visszatérve a címhez – Beyond Modernity (A 
modernitáson túl) –, szeretném hangsúlyozni, hogy amikor azt javasoljuk, hogy tekint-
sünk valamin túlra („looking beyond”), akkor nem arról beszélünk, ami néhány kritikus 
szerint mostanában a posztmodernizmus követőit áthatja. Én személy szerint – Néstor 
García Canclinivel egyetértésben – úgy gondolom, hogy a modernitás 

„az átmenet véget nem érő helyzete, amelyben soha nem szűnik meg annak 
a bizonytalansága, hogy mit jelent modernnek lenni. A modernitás projektjét 
radikalizálni annyi, mint kiélezni és megújítani ezt a bizonytalanságot, új le-
hetőségeket teremteni a modernitásnak, hogy mindig valami más, valami több 
lehessen (García Canclini 1990:333).3

Ha ebben megegyezünk, akkor a modern néprajzi múzeum kánonja, amelyből az ant-
ropológia mint a másságról szóló diskurzus 19. századi projektje származik, nem 
tekinthető megmásíthatatlannak. Ráadásul nem ugyanez a modernitás fedte fel „a (bi-
zonytalan) bizonyosságát annak, hogy nincs olyan dogma, kőbe vésett igazság, amely 
száműzhetné a kétséget és az innovációt” (García Canclini 1990:333)?

A modernitás adta nekünk a múzeum intézményét, de azt a felismerést is, hogy 
a 20. század során ugyanezek a modernizáló mozgalmak már alapvetően megvál-
toztak. Ezért folytatnunk kell „a modernitás projektjének radikalizálását”, és ebben 
az értelemben kell kortársnak lennünk, vagy legalábbis túl kell lépnünk a néprajzi 
múzeumot létrehozó és folyamatosan irányító ideológiák történeti szemléletén.

Nos tehát, a tanácskozás megszervezésekor pontosan ebből a meggyőződésből 
indultunk ki, és az volt a célunk, hogy a kortársat megcélozva megtárgyaljuk közös 
nehézségeinket, illetve egy tágabb fogalmát a kulturális örökségnek, amely végre újból 
visszanyerte társadalmi élvezet (social enjoyment) funkcióját.
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Antropológia és múzeumok
Azoknak, akik manapság az úgynevezett „múzeumantropológiával” akarnak foglalkozni, 
érdemes tudniuk, hogy különös figyelmet kell fordítaniuk a kortárs múzeumra mint 
etnográfiai terepre. A „múzeumantropológia” kifejezést 1991-ben, Olaszországban 
vezették be, hogy utaljanak vele mind a néprajzi múzeumban megjelenő antropológiára, 
mind pedig a (nem csak néprajzi) múzeum antropológiai tanulmányozására.4

Számtalan előzmény irányította rá a figyelmet erre az új kutatási területre, de az 
igazat megvallva ezek nem mindegyike érdemes kritikai értékelésre. Az antropológia 
és a múzeum kapcsolata tulajdonképpen máig vitatott, és még mindig befolyásolja 
William Sturtevant 1969-es értelmezése. Éppen ezért szeretnénk ebből a történelmi 
nézőpontból elkezdeni a tanácskozást.5 A 20. század első felében tényleg teljesen 
kiüresedett az antropológia és a múzeumok kapcsolata? Amikor elkezdődött közöttük 
a párbeszéd, vagy kialakult a kölcsönös érdeklődés, milyen témák kaptak uralkodó 
szerepet? És mi történt az etnográfiai perspektívával?

Európában Sturtevant periodizációja alól egyértelműen a francia szituáció jelen-
tett kivételt (Dubuc 1998). De akárhogy is, ez sem változtatta meg a szerző általános 
értékelését, mert közvetlenül a háború utáni időszakban a Musée de l’Homme is akkora 
krízisben volt, hogy még Claude Lévi-Strauss is azt állította a néprajzi múzeumokról 
1954-ben, hogy azok egyszerűen „a terep kiterjesztései”, tekintve, hogy több ember 
keringett az interkulturális kommunikációs piacon, mint tárgy.

Mindent egybevetve az antropológia és a múzeum innovatív észrevételeken és köl-
csönhatásokon alapuló újbóli kapcsolata csak nemrégiben jött létre (Kaplan, ed. 1996). 
Ennek kiindulópontja lehet az 1980-as évek, melyek Nancy Lurie poszt-sturtevanti 
értékelésével indultak (Lurie 1981). Lurie amerikai antropológus az Amerikai Antro-
pológiai Társaság Múzeumantropológiai Tanácsának 1974-es megalakulását a két világ 
közti dialógus újrakezdésének tekintette, főként az őslakos kultúrák reprezentációs 
és kiállítási stratégiáiról szóló kutatások miatt. Ezt emelte ki George W. Stocking is 
a History of Anthropology című könyvének múzeumokról és anyagi kultúráról szóló 
harmadik kötetéhez írt bevezetőjében (Stocking, ed. 1985). Ez a könyv határozottan 
fontos fordulópontot jelentett az antropológia és a múzeum közti kapcsolat újrakez-
désében, jelezve a „múzeumantropológia” megszületését.

Az új nézőpont megszületésének és formálódásának intellektuális kontextusa 
Észak- Amerikához kötődik. Alapvetően befolyásolták azok a „kultúrkritikai” megkö-
zelítések (Marcus–Fischer 1986), amelyek a 20. század utolsó negyedében újrafogal-
mazták az antropológia kánonját, és amelyek – mint tudjuk – egyfelől a tudományág 
úgynevezett „repatriációját”, másfelől pedig a hagyományos etnográfiai reprezentáció 
krízisét (Clifford–Marcus, eds. 1986) eredményezték. A kultúrák értelmezéséről 
szóló vita és az „elferdített” etnográfiai igazságok vádja teljes mértékben érintette 
a néprajzi múzeumokat mint az antropológiai reprezentáció helyeit is (Karp–Lavine, 
eds. 1991).

Az őslakosok nyíltan kifejezett javaslataira reflektáló észak-amerikai posztmodern 
újhullámnak köszönhetően a nyugati múzeumok kiállítási struktúrája és kulturális 
politikája ismét a kutatások középpontjába került (Clifford 1988). A másság „politika-
ilag korrekt” reprezentációjának kérdése, illetve hogy a múzeumnak milyen társadal-
mi szerepe van az „identitástermelésben” (Kaplan, ed. 1994) és a nacionalizmusban 
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(Collomb, ed. 1999), szintén arra késztette az antropológiát, hogy a múzeumot újból 
érdeklődési körébe vonja.

A múzeumok antropológiai reflexiója tulajdonképpen nem tett mást, mint emblemati-
kusan kiemelte a kortárs episztemológia két logikai állítását: a) a múzeum úgy vesz részt 
az érdeklődési körébe eső tárgyak létrehozásában, hogy hozzájárul kulturális örökségi 
identitásuk kialakulásához; b) a múzeum nem a tudás „semleges”, megfigyelésének 
tárgyától teljesen elkülönült átadója, hanem sokkal inkább egy társadalmi-kulturális 
értékek közvetítésére szolgáló hely.

Ennek a kopernikuszi forradalomnak a gyökerei Európában nem kötődtek annyira 
az antropológiához, és kétségtelenül sokkal transzverzálisabbak is voltak. Az 1970-es 
években a múzeumot az örökség általános fogalmával való kapcsolata révén gondolták 
újra, aminek legmeghatározóbb eredményét a francia kanadai új muzeológia (nouvelle 
muséologie) adta (Desvallés, ed. 1992:24–26).

Két fontos állításuk volt: a) ha a múzeum az emberiség és a világ kapcsolatainak 
tanulmányozására szolgáló hely, akkor a muzeológia az a tudomány, amely az emberek 
világhoz való affinitását kutatja; b) az örökség egyfajta „identitásgyár”: olyan narratívák 
létrehozását szolgáló folyamat, amelyek segítségével az emberek magyarázzák a saját 
kulturális hagyatékuk természetét és történelmét (Desvallés, ed. 1992:21).

Azzal, hogy a múzeumokat összekapcsolták az örökség általános fogalmával, meg-
változtak a múzeumokról és társadalmi szerepükről kialakított elképzelések. Hugues 
de Varine francia muzeológus az új és a régi múzeum viszonyát egy hármas fogalmi 
rendszer szembeállításával szemléltette és megközelítése gyorsan klasszikussá vált: 
a hagyományos múzeum az épületen, a gyűjteményen és a látogatókon alapult, míg 
az új a területen, az örökségen és a népességen6 (de Varine 1979). A  múzeumok régi 
elképzelése forradalmian megváltozott: a hagyományos intézmény most már társa-
dalmi kérdésekkel, környezeti és közösségi problémákkal foglalkozott. Központivá vált 
a táj fogalma mint a természeti és emberi történelem kifejezője, a kultúra tükre. Így 
egy terület lakói már nem egyszerű közönségként, sokkal inkább az őket reprezentáló 
múzeum életének résztvevőiként jelentek meg. Az antropológia – nem kizárólagos sze-
replőként – szorosan követte az új múzeum víziójának fejlődését és sikerét, utóbbi pedig 
felmagasztalta az új globális örökségfogalom alapját képező holisztikus kultúrafelfogást.

A frankofón irodalom új kifejezést alkotott, amelynek segítségével az örökség fogalma 
új értelmezést kaphatott: ez a patrimonializáció (örökségesítés). A fogalom jelzi a múlt 
kisajátításának szándékát, vágyat ébreszt a történetek és hagyományok helyreállítására, 
hogy az idő – de legfőképpen annak jelenkori gyorsulása – fölött társadalmi kontrollt 
lehessen gyakorolni (Jeudy, ed. 1990; Fabre, ed. 1996).

A huszadik század utolsó húsz évében a múzeumok tervezésében és megnyitásában 
testet öltő viharos lendület ebből a kulturális változásból fakadt, és a múzeumok a 
társadalom és a kulturális örökség közötti kapcsolat fontos megfigyelőpontjaivá váltak. 
Sokan feltették a kérdést, hogy milyen viszony van az örökség fogalma és a helyi kö-
zösségek által működtetett múzeumok ideológiai stratégiái között. Milyen mértékben 
érinti a történelmi tárgyak és eszmék felhalmozása, illetve az archívumok és kulturális 
tulajdonok átcsoportosítása a kollektív önreprezentációkat és egy nemzeti identi-
tás legitimitását? Christopher B. Steiner elég világossá tette a Museum Anthropology 
című folyóirat egyik, múzeumok és nacionalizmus kapcsolatáról szóló számához írt 
bevezetőjében, hogy alapvetően „a tárgyak és reprezentációk nemzeti múzeumokban 
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történő elrendezése vagy átrendezése legitimálhatja és természetessé teheti a politikai 
autoritás egy adott formájának a kiépítését” (Steiner 1995:4).

Következésképpen a múzeumalapítás mindig egyfajta szimbolikus konstrukciós 
eljárás, ami ötvözi az etnicitás fogalmát és a különböző lokálpatrióta/nacionalista 
irányelveket. Az új múzeummodell adaptációja ezekben az években intenzív és széles 
körű volt. Az alpesi völgyektől az őslakos ausztrálok által lakott területekig a múzeumok 
mindenütt szaporodtak. Akár „múzeumoknak” hívták ezeket, akár még specifikusabban 
„megőrzőknek” (keeping place; Simpson 1996), Saputiknak vagy „határnak” (Graburn 
1998), az volt a legfeltűnőbb, hogy a múzeum mint forma szokatlanul hasznos és 
hatékony eszköznek bizonyult az idő és a modernitás kontrollálásában, illetve a kul-
túra átpolitizálásában és népszerűsítésében. A múzeum – az utolsó örökség, amit 
a neokoloniális nyugati kultúra a 20. század akkulturációs folyamatai által érintett 
emberekre hagyott – közös nevező lett, ami hasznos volt a legkülönbözőbb önreflexív 
élmények osztályozásakor, és amit bizonytalansága és kétértelműsége ellenére – vagy 
éppen azért – az egész bolygón referenciakategóriaként alkalmaztak (Lattanzi 2000).

Ebben az értelemben, ahogy Graburn is kifejtette:

„A marae Új-Zélandon, a haus tambarans Új-Guineában és a bai Mikronéziá-
ban egyaránt múzeumokká váltak, vagy múzeumokként építették újjá őket, hogy 
megőrizzék és kiállítsák a maorikhoz, a Sepik folyó mentén élő őslakosokhoz és 
a pápuákhoz tartozó örökség tárgyait. Ez részben a saját művelődésük érdekében, 
részben pedig a turisták-megfigyelők számára történt, akiknek a gazdasági „fejlő-
désétől” az őslakosok függtek. Így most az arktikus tárgyakat újra kezelésbe veszik, 
újracímkézik és újrarendezik az új, őslakos és nem őslakos közönség számára, 
akiknek még a közeli múlt is idegen ország.” (Graburn 1998:27.)

Az évek, melyek során ezek a sajátos tapasztalatok világszerte formálódtak, egy kivéte-
lesen életerős időszakot jelentettek. A számos helyi kezdeményezésnek köszönhetően 
új intézményes paradigma született, amely azon alapult, hogy a tárgyi örökségnek (egy 
tárgy, egy épület, egy helyszín) emblematikus funkciója lehet egy csoport számára, 
ennélfogva pedig védendő kincsként kell kezelni, mert a társadalmi csoport, amelyhez 
tartozik, az értékek generációk közötti átadására kívánhatja használni.

Olaszországban is (Togni et al. 1996) meghatározó volt a 20. század utolsó sza-
kaszában a múzeumok elszaporodása. A múzeumi tapasztalatok nagy többsége kicsi 
és helyi tevékenységekhez kötődött, vagy privát kezdeményezésekből született, és 
többé vagy kevésbé explicit módon azon a szándékon alapult, hogy a múzeumnak 
meg kell őriznie egy adott kulturális emlékezetetet. Ezeket a tapasztalatokat az olasz 
antropológia a lokális muzeográfia „spontán” formái közé sorolja (Clemente 1997). 
Máshol „bennszülött” vagy „őslakos” múzeumokként címkézték fel őket (MacDonald–
Alsford 1995) annak érdekében, hogy hangsúlyozzák az autonóm indíttatást, és hogy 
a múlt – néha nagyon személyes – reprezentációival helyreállítsák a hagyományo-
kat. Így megkülönböztették magukat a public museum-októl7, melyek ugyan szintén 
magukban foglalják és használják az őslakos nézőpontot, de a kultúrák tudományos 
reprezentációját kínálják fel, amiért pedig személytelennek tartják őket (Graburn 1998).

Ez a komplex és dinamikus szituáció felvet egy érdekes szempontot: amikor egy tár-
sadalmi csoport szimbolikus jelentést vagy értéket tulajdonít saját hagyománya egyik 
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darabjának, akkor úgy tűnik, hogy az adott társadalomban alapjában véve egymáshoz 
kapcsolódik az örökség és a múzeum, illetve a magántulajdon és a közintézmény. A fon-
tos európai és észak-amerikai múzeumokban tárolt tárgyak úgynevezett repatriációjához 
kapcsolódó viták pontosan a nyilvános és privát szektor súrlódásából adódnak. Ebben az 
esetben az emberiség kulturális örökséghez való univerzális joga kerül összeütközésbe 
az egyes kultúrák azon jogával, amely szerint ők jogosultak kezelni a saját emlékeiket 
és hagyományaikat. Ezek az ellentmondások különösen problematikussá váltak az 
elmúlt években, és mindez arra ösztönözhet minket, hogy újból vitassuk meg ezt 
a témát (amit én itt csak részlegesen érintettem) annak érdekében, hogy találjunk 
néhány összeegyeztethetőségi szabályt az örökség különböző interpretációi között.

A néprajzi múzeumi tárgy: leírás és értelmezés között

A korábbi időszakokhoz képest manapság sokkal nagyobb tere van a kulturális antro-
pológiai megközelítéseknek a múzeumi világban. Sőt, úgy tűnik, hogy időnként az 
etnográfiai és muzeográfiai tapasztalatokban összefüggő módszertant fedezhetünk fel. 
Mindkét esetben helyet kapnak a kortárs leíró gyakorlatai. Ezek részben a hagyományt 
tartják szem előtt, részben pedig a jövő felé tekintenek. Valójában a múzeumi tárgyak 
hatalmas mennyisége számos diskurzust hív életre. Egy ideig a néprajzi tárgyakat az 
archívumi adat vagy lelet státuszukon túl ürügynek (Hainard–Kaehr, ed. 1984), indok-
nak tekintették arra, hogy olyan narratívákat hozzanak létre, amelyek lehetővé teszik 
posztumusz munkák és szerzőik újrafelfedezését.

A muzeográfia, akárcsak az etnográfia, reflexív dimenziókat keres a mai tudáspa-
radigma értelmezésére. Valójában az etnográfiai dokumentumok felderítésének, azo-
nosításának és értékelésének paramétereit a posztmodern antropológia mélységesen 
megváltoztatta – és nem gondolom, hogy itt szükséges lenne mélyebben belemenni 
ebbe a témába. A (múzeum)antropológus tudásfolyamata már nem egy olyan meg-
figyelő tekintetén alapul, akinek hatalmában áll előre meghatározott kategóriák és 
klasszifikációk mentén leírni a világot. Ez a folyamat a „beszélgetésből” ered, amely 
által a mai tudásunkra alapozva képessé válunk arra, hogy a dolgok „pozitív” leírásán 
túl a világ egy lehetséges interkulturális értelmezését adjuk.

Az anyagi kultúra tárgyai nem idegenek ettől az új tudásállapottól. Valójában az 
antropológia megújult érdeklődése a múzeumok iránt pontosan azt a szándékot jelzi, 
hogy jussunk túl az anyagi kultúra régi szemléletén, és élesszük fel azt a fajta megkö-
zelítést, amelyben a tárgyak az elfeledett kontextusok, események és történetek (néha 
kellemetlenül) sokatmondó szemtanúiként szerepelnek.

A tárgyak mint szemtanúk vallatásában a múzeumantropológia különböző utakat járt 
be. Először is az egyes kultúrákból származó műtárgyakat a habitusra utaló jeleknek te-
kintettek: vagyis a valójában lokális használatuk mindig jellegzetes technikákra, tudások-
ra és életmódokra utalt. Amikor jelekként – és nem produktumként – tanulmányozzák 
őket, akkor ezek a tárgyak túllépnek az egyén „praktikus” szféráján, és egy sajátos 
kollektivitást „jelképeznek” (Solinas, ed. 1989).

Olykor a tárgy által felkeltett kulturális érdeklődés nem magára a tárgyra vagy annak 
jellegzetességeire (anyag-forma-funkció) irányul, hanem a testre és annak viselkedésé-
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re, gyakorlataira vagy társadalmilag kialakított technikáira: az anyagi kultúra – ahogy 
azt Warnier leszögezte (Warnier 1999) – soha nem válik el az egyénektől, hanem az 
emberek szubjektivitásában gyökerezik, azok képzeletén, praxisaik szimbolikáján és 
az őket körülvevő, bevonó és determináló valóság szubjektivitásán keresztül van jelen.

Az emberek így állandó performatív nyomokat, ujjlenyomatokat hagynak a tárgya-
kon, amelyek azután részt vesznek a szubjektumok és objektumok közti kapcsolatokat 
újrafogalmazó visszacsatolási folyamatokban. Ebben a cserefolyamatban a tárgyak 
kulturális életrajzzal ruházódnak fel, és – a témával kapcsolatos jelenkori irodalmakat 
alapul véve (Appadurai, ed. 1986; Clemente–Rossi 1999; Bodei 2009) – vizuális bizo-
nyítékot nyújtanak a valós élet eszmei dimenziójáról. A világ megértését és felfedezését 
szolgáló térképekké válnak.8

Mégis, a néprajzi múzeumok jelentős többségében a tárgyak továbbra sem többek 
fétiseknél (Bouttiaux–Seiderer, eds. 2011), így továbbra is azokat a modern illúzióinkat 
táplálják, amelyek szerint a tárgyak emblematikusan reprezentálják egy kultúra művészi 
géniuszát. Így azok jelképekké válnak, amelyeket a hagyományos múzeumok túlságosan 
gyakran állítanak ki, miközben figyelmen kívül hagyják a felvett jelentésükben történt 
változásokat. A tárgyak először az eredeti környezetükben vesznek fel jelentéseket, 
majd a kommunikációs piacon, amely a megjósolhatatlan változások okán – amelyeket 
James Clifford szemléletesen illusztrált Algirdas Greimas jól ismert strukturális modell-
jének újraértelmezésekor (Clifford 1988) – kiszolgáltatja őket az emlékezetnek vagy 
a feledésnek, és amely művészeti vagy kulturális tárgyként sorolja be őket.

Ezért az első szempont, amin érdemes eltöprengeni, az a „totálisan problémás” 
múzeumi tárgy kérdése (Guidieri 1989). A múzeumi tárgyak problematikus kánonja 
bizonyos értelemben hasonlít egy irodalmi szövegére vagy egy partitúráéra: kulturális 
termékek, amelyek mindig ki vannak téve a szerzőt és a használót összekötő herme-
neutikai játéknak (Baricco 1992). A múzeumi darabokat egy adott időben és helyen 
alkották, azonban ez a hely és idő nem az őket megőrző, „itt és most” kiállító múzeum 
helye és ideje. Ezért bele kell helyezni őket a múzeum helyébe és idejébe, ahol valami 
mássá alakulnak. Ezt a folyamatot a muzeográfiai mediáció biztosítja, ami kijelöli a kü-
lönbséget a tárgyakat létrehozó múlt, illetve az őket üdvözlő és értelmező jelen között. 
Az értelmezés feladata, hogy megszabadítsa a műveket a tradíciók által meghatározott 
identitásuktól, és ezáltal újrafogalmazza őket a kortárs kognitív tapasztalat alapján.

A néprajzi tárgy koordinátáit az őt őrző múzeumban az adatok fenomenológiája és 
a jelentés értelmezése közti reláció adja meg. A probléma lényegében az, hogy a tárgy 
múzeumi szerepe (mint kulturális jelenség) és a társadalmi valósága közt létező viszonyt 
kell értelmezni, vagyis a kapcsolatot „aközött, aminek jelenleg „tűnnek” (a megjelené-
sük) és amik valójában, vagy amik valaha voltak” (Cavicchi 2009:39).

A „megjelenés” és „létezés” közti különbség előzetes tudatosítása a maga baná-
lis és egyszerű logikájával döntő fontosságú bármilyen múzeumi gyűjtemény meg-
közelítésében, amennyiben szeretnénk elkerülni a régi leíró módszer buktatóit, és inkább 
egy teljesen antropológiai dimenziót részesítünk előnyben. Ez alkalmazható az összes, 
a múzeumban tárolt vagy kiállított tárgyakkal kapcsolatos kognitív folyamatra. Sőt már 
a kiállításuk előtt is (így a gyűjtemény korábbi, raktározási és megőrzési szakaszában) 
végigmegyünk a kortárs értelmezés problematikus útjain. A gyűjtemény rendszerezett 
leletek együttese, amely arra törekszik, hogy meghatározza az egyes tárgyak hátterét 
és leltárakat hozzon létre. Máshonnan közelítve: a katalógusok annak ellenére, hogy 



51

A
 le

he
ts

ég
es

 v
ilá

go
k 

m
úz

eu
m

a 
fe

lé

„befejezett” formát mutatnak, soha nem lesznek teljesek, és nem fognak a gyűjtemény-
nyel összhangban állni. Tulajdonképpen ezek nyitott, heterogén „repertoárok”, amelyek 
egyszerűen lefordítják a valóság kifejezhetetlen teljességét. Mégis – ahogy azt umberto 
Eco, akire érvelésünkben hivatkozunk, leszögezte (Eco 2009) – ezek a katalógusok min-
dig nyitva hagynak egy végtelen reprezentációs teret vagy inkább utalnak a „satöbbire”, 
aminek soha nem lesz befejezett formája, hacsak nem a kiállítási élmény bűvöletében.

Ebben az értelemben tehát amikor a múzeumi tárgyakra tekintünk, akkor az örökség 
egyfajta látványát teremtjük meg. Ezzel azt is állítjuk, hogy a valóság bármilyen meg-
formálása nem más, mint fikcióhamisítás (etno-logikus, naturalisztikus, archeo-logikus, 
muzeo-grafikus). Hogy bemutassak egy, a kiállítási logikához közvetlenül kapcsolódó 
példát, szeretném megemlíteni a [S]oggetti migranti kiállítást, amely a fent említett 
európai READ-ME 2 projektet foglalta össze.9

A részvételi folyamat fejlesztése során úgy döntöttünk, hogy egy „küszöbtárgyon” 
keresztül kiemeljük a Földanya és az Emberek és tárgyak útja kiállítási szekciók közötti 
útvonalat. A projektbe bevont diaszpóra képviselőinek instrukcióit követve választásunk 
egy henger alakú, kétfenekű szomáli dobra esett, amelynek az egyik membránja szakadt 
és restaurálatlan volt, de épp emiatt illusztrálta a megosztott, a törés gondolatára épülő 
múzeumi logika üzenetét, ahogy azt a következő szöveg is példázza:

„Töredékek. Okok a migrációra
Ha valaki távozik, mindig maga után hagy valamit. Olyan ez, mint egy törés, 
egy szakítás a saját anyaföldeddel és gyökereiddel, egy esemény, amely hasadást 
okoz – egy emblematikus emberi állapot, amelyet az itt kiállított afrikai dob testesít 
meg. A távozás arról szól, hogy elveszítjük a biztos tájékozódási képességünket, 
ami a jól ismert kulturális térképeken alapult. Az utazás azt jelenti, hogy elhagyjuk 
saját világunk otthonos küszöbét, átlépünk rajta, mint egy átmeneti rítusban. 
Azt jelenti, hogy új életkörülményekhez szokunk hozzá: migránsoknak születünk 
már annál a ténynél fogva is, hogy a világra jövünk. De annak érdekében, hogy 
elviseljük ezt az állapotot, utaznunk kell, és átlépnünk saját univerzumunk ha-
tárait.” (Munapé, ed. 2012:xxxix.)

A kiállított dob tárgyfelirata leírta annak fizikai jegyeit (megmunkált fa, növényi rost és 
bőr), méretét (55×35 cm), készítésének időszakát (19. század) és származási helyét 
(G. pantano Gyűjtemény), valamint a nyilvántartási számot, amelyen az a múzeum 
leltárában szerepel (89504). Majd egy rövid jegyzetben a kurátor kitért a tárgy kultu-
rális kontextusára:

„Afrikában a zene a kommunikáció egyik formája és szimbolikus nyelv, amit tánc-
mozdulatokkal fejeznek ki. A dobok általánosan elterjedtek Afrikában, és társa-
dalmi, ünnepi, vallásos, rekreációs, gazdasági, temetési és harci kontextusban 
is szerepet kapnak. Nincs más hangszer, amelynek annyi szentesített jelentése 
lenne, mint a dobnak. Minden hagyományos rítusban felbukkannak, mert úgy 
szólnak, mint a teremtés hangja.” (Munapé, ed. 2012:119.)

A projekt elején úgy döntöttünk, hogy nem fogjuk magunkat egy etnológiai leírásra 
korlátozni. Hogy a kiállított tárgynak kevésbé absztrakt jelleget adjunk, elhatároztuk, 
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hogy utat engedünk a diaszpóra hangjának (az afrikai komponens), ami ebben az eset-
ben a következő módon szólt a látogatókhoz:

„A rosszindulatot és a lehangoltságot a migráns állapothoz kötötték… A migráns 
vágya a belső összetörtség és a gondviselésszerű remény közé hullik. Olyan, mint 
egy kétfenekű dob: újra játszani rajta – ez a játékos reménye. A dob a migráns 
hangulatát mutatja, aki minden percben, még a kétségbeesés pillanataiban is arra 
gondol, amit a közmondás így fejez ki: Nem találhatsz a folyó mindkét oldalán 
sarat.” (Munapé, ed. 2012:119.)

Kiállításgrafikai szempontból a kognitív szakadék, ami egy kulturális kontextus etnográfi-
ai nyomvonala – ahol a dob még a sajátos megszállottsági rítusokhoz is köthető lenne 
(vagy volt kötve; Giannattasio 1988:85) –, illetve a diaszpóra által kialakított, kortárs 
hangulatú, melankóliával és reménnyel teli valóság között feszül, teremti meg egy olyan 
reprezentáció lehetőségét, amely a tárgy eredete mögé lát, hogy így hozza létre azt 
az etnográfiai terepet, ahol a tudás a tárgyra vetett különböző pillantásokon keresztül 
ragadható meg.

Ezen a delokalizált, hermeneutikai játékra nyitott terepen az expografikus szöveg 
lehetőséget ad a való világban történő létezés különböző módjainak összehasonlítására 
(Cavicchi 2009). Lehetővé teszi – még a definíciók tisztázatlansága, az identitáspo-
zíciók kényes egyensúlya, a kulturális aréna által provokált konfliktus dimenziója és a 
diszciplínák autoritásának előre kijelölt korlátai ellenére is –, hogy egy egyeztetett és 
megosztott kulturális örökséget hozzunk létre, amely ma a múzeum mint társadalmi 
intézmény végső célja.

A kortárs

A kortárs helye az örökség jelentéséről szóló, számos hang által létrehozott, többszó-
lamú játékban van. A 20. század második felében a néprajzi múzeumok konzervatív 
elhivatottsága szembekerült az őslakos vagy helyi közösségek és diaszpórák identi-
táskonstrukcióinak tapasztalatával.

Így a múzeum más megközelítésben újra felfedezte, hogy közvetítő szerepet játszik 
a kultúra létrehozásának azon folyamataiban, amelyek a múlt emlékein és társadalmi 
felhasználásán alapulnak. Néhány esetben a múzeum azért kezdte el újragondolni 
a küldetését, hogy közvetlenebbül bevonhassa a közönségét és az ő történeteit. Ez 
a megközelítés – amit sokkal inkább „együttműködőnek” tekintenek – érdekes ta-
pasztalatokat eredményezett, amelyek új szempontból erősíthetik meg a múzeumok, 
gyűjteményeik és kiállításaik jelentőségét, mivel a szakértelem előállításába bevont 
emberek követelni kezdték azt, hogy a kurátorok mellett ők is főszereplőkké váljanak.

Így a néprajzi múzeumot a sokszínűség felismerésére alkalmas konkrét térként kí-
nálják fel a látogatóknak, egy olyan küzdőtérként, amely lehetőséget teremt az össze-
hasonlításra és egyezkedésre a kulturális örökség szimbolikus szerepe iránt érdeklődő 
felek között. Végső soron nem pontosan ez az az út, amelyen a diaszpórákkal párbe-
szédbe elegyedő múzeumok is elindultak?
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Az algériai szociológus, Khaled Fouad Allam szerint az új nemzetközi rendnek két 
olyan paradigmája van, amelyre ma figyelnünk kell: a dialógus (vallások és kultúrák közt) 
és a demokrácia (Allam 2008). Bizonyos, hogy a múzeumok (főleg az antropológiaiak) 
stratégiai szerepet játszhatnak ebben a kontextusban. A múzeumok és a közönség 
közti dialógus (és főleg a múzeumok és a diaszpórák közötti) segíthet véget vetni 
annak a megközelítésnek, amely a kultúrákat megszilárdult és lezárt univerzumokként 
reprezentálja, és ehelyett megmutathatja, hogy magára a kultúrára egy többszólamú 
és dinamikus építkezési folyamatként tekintsünk. Amennyiben az örökség „az a mód, 
ahogyan egyének a múltbeli bizonyosságokat jelenbeli céljaik szerint értelmezik, melyek 
közül az egyik az önreprezentáció” (Matarasso 2006:53), akkor a múzeum az egyik 
olyan hely, ahol ez megvalósulhat, köszönhetően a sokféle közönséggel folytatott 
párbeszédnek. Természetesen fontos, hogy ne értsük félre a múzeumok társadalmi 
misszióját: meghívni, üdvözölni, felajánlani, meghallgatni és kommunikálni a látoga-
tóval, úgy, hogy ő váljon a történet főszereplőjévé. Mindenekelőtt el kell ismernünk, 
hogy az antropológiai múzeumok képesek voltak ezt a megközelítést jó gyakorlattá 
átfordítani, összhangban azzal, hogy a kulturális sokféleség bemutatásához újból 
összekapcsolták a tárgyakat és kontextusaikat, illetve bevonták az őslakosokat és 
a diaszpórák tagjait is. Az aktív állampolgárság megteremtéséhez – ami a modern 
demokrácia lényege – stratégiai lépés, hogy a közönség passzív felhasználóból az 
örökség képviselőjévé váljon. 

Az lenne a cél, hogy a múzeum demokratikus terében párbeszéd alakuljon ki a kul-
turális örökség jelentéséről. A hozzáférés, a részvétel és a reprezentáció/kommunikáció 
gyakorlatai kötik a múzeumot a társadalmi élet multikulturális dimenziójához. A mú-
zeum szándéka tehát az, hogy bevonja és ne kizárja az embereket az örökségképzés 
folyamatából. A múzeum egy lehetőség arra, hogy egymáshoz kapcsolódó kulturális 
identitásokat hozzon létre, a kortárs pedig a jelen tárgyaival és történeteivel operáló 
reprezentációk terepe.10 

Ha nem az igazgatók, a kurátorok vagy a gyűjtemények, hanem a közönség szemszö-
géből nézzük, akkor úgy tűnik, mintha a múzeum élete csak most kezdődött volna el. 
Valójában a kortárs múzeumi gyakorlatok teljes mértékben megcáfolják azokat a kije-
lentéseket, hogy a néprajzi múzeumoknak el kellett volna tűnniük a múlt század végén. 
Igaz, hogy manapság már inkább az emberek, semmint a tárgyak hozzák mozgásba a 
dolgokat, de nem kétséges, hogy a dolgok és emberek közti új és lehetséges kapcso-
latok alapján a 21. század – Lévi-Strauss híres próféciáját idézve – az antropológiai 
múzeumok évszázada lehet.

Az a tény, hogy a párbeszédet ösztönözzük, és azt akarjuk elérni, hogy a kulturális 
örökségre különböző módokon is rá lehessen tekinteni, erőt adhat a munkánkhoz, 
főleg a (most is tapasztalható) gazdasági válság idején. Hovatovább ebben a kritikus 
helyzetben, ami sok muzeológust arra késztet, hogy a raktárakba meneküljön és az 
általa kezelt gyűjteményekkel önreferenciális viszonyt alakítson ki, legalább mi nem 
áruljuk el a múzeumok legnemesebb feladatát.

Mint tudjuk, a demokráciának – amelynek a múzeum egy alapvető eszköze – jelen-
tős ára van, de a humán erőforrásokba történő folyamatos befektetéssel növelhetjük a 
civil társadalom szimbolikus tőkéjét, és a változás reményét nyújthatjuk a következő 
generációknak.

Ennek értelmében két egymással versengő múzeumtípust látok manapság:
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– Az önmagáért való múzeumot (Bravo–Cafuri 2004), amely a történelmet és 

a modernitás ideológiáit használja fel arra, hogy igazolja létezését, és a kurá-
torok – néha kritikátlan – etnográfiai autoritásának visszaállításával biztosítja 
túlélését.

– A lehetséges világok múzeumát (Cavicchi 2009), amely a gyűjteményeket arra 
használja, hogy azok lehetőséget teremtsenek a párbeszédre és az örökséggel 
kapcsolatos jelentések egyeztetésére, és amely megpróbálja megmutatni a lát-
hatatlant, illetve az egyszerűsítések ideiglenességét. Ez a múzeum elképzelt 
szcenáriókat épít és elhinti a reflexivitás magjait, amelyekből a tudás kisarjadhat 
a jövőben. 

Az utóbbi múzeumtípus az új muzeológia által az 1970-es években elindított törek-
véseket folytatja. Ma provizórikus logikát követ, és láthatóvá teszi a folyamatokat 
a közönség számára is, olykor még bizonytalan, mégis fenntartható terveket sző, 
miközben olyan ötletekkel és eljárásokkal kísérletezik, amelyek a jövőben talán sok-
kal szilárdabb formát nyerhetnek. Úgy hiszem, hogy ez a workshopszerű működés 
tökéletesen passzol a kortárs etnográfiához. Az elmondottakból egyértelműen az kö-
vetkezik, hogy – az etnográfiai gyakorlatnak köszönhetően – az antropológusok nem 
hoznak létre közvetlen tudást, hanem inkább lehetőségeket teremtenek egy elmélyül-
tebb és távlatosabb vitá ra. Így – utalva például paul Rabinow okfejtésére – lehetővé 
teszik az „alkut” a szub  jek tumok között, vagyis inkább hagyják, hogy „a bizonytalanság 
addig a pontig növekedjen, amíg az egyetlen értelmes opció az egymással való kom-
munikáció marad” (Rabinow 2008:60).

Rabinow definíciója szerint, ami nem meglepő módon összhangban van Garcia Cancli-
ni korábban említett állításával, a kortárs „a modernitás mozgó képmása, ami a közel-
múltból a közeli jövő felé haladva egy olyan térben mozog, amely a modernitást úgy 
értékeli, mint egy ethoszt, ami már történelemmé vált” (Rabinow 2008:2). Véleményem 
szerint a modernitás összes megjelenési formája közül egyértelműen a más kultúrákkal 
való összehasonlítás ethosza – amelyen az etnográfiai humanizmus alapszik – az, ami 
történetisége ellenére ma is értelmet ad az antropológia tudományának.

Az etnográfiának mint a modern humanizmus kiérlelt produktumának értéke alap-
vetően a kortárs szemtanúk meghallgatásának képességében és az antropológusok 
reflexív kritikájában rejlik. Ernesto de Martino olasz antropológus szerint éppen ez 
szolgál potenciális ellenszerül a nyugati gondolkodás kulturális arroganciája ellen, mivel 
„tudatosítja, hogy melyek a saját civilizációnk humanista korlátai, és arra ösztönöz, 
hogy lépjünk túl azon (…) a behatárolt humanizmusunkon, amit bizonyos történelmi 
körülmények megkérdőjeleztek” (de Martino 2005:3).

„Túllépni” történelmünk határain és szemügyre venni a „modernitáson túli” ho-
rizontot, és mindezt egy olyan összehasonlító gondolati keretben, amely a kortárs 
muzeográfia együttműködési formáira jellemző – ez a legkevesebb, amit elvárhatunk 
a jelenről és komplex, egymást keresztező útjairól szóló közös munkánktól.

Idejétmúltnak tűnhet, hogy itt és most az olasz etnológia egyik kiemelkedő alakja, 
de Martino gondolatait idéztem, aki szembehelyezkedett a háború utáni közvetlen 
időszak krízisével, de éppen az ő szavai kényszerítenek minket reflexív fordulatra, ami 
nagyon is kortárs (Agamben 2008). Hasonlóan ahhoz, amit Aimé Césaire néhány jól 
ismert verse vált ki belőlünk, és amivel zárni szeretném soraimat:
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Halljátok a fehérek világát,
A mérhetetlen erőfeszítéstől szörnyen kimerültet,
Merev ízületeik roppanását a kemény csillagok alatt,
A misztikus testen áthatoló kékes acél ridegségét,
Halld vereségeit kürtölő csalárd győzelmeit,
Halld szánalmas botlásainak nagyszerű magyarázatait,
Irgalom mindentudó és hiszékeny hódítóinknak!11 

(Césaire 1983:69)

Fordította: Foster Hannah Daisy és Szeljak György

JEGyZETEK

 1 A Beyond Modernity című konferencia, melynek nyitó előadásából a jelen tanulmány született, 
az Ethnography Museums & World Cultures RIME (Réseau International de Musées d’Ethnographie) 
elnevezésű, 2007 és 2013 között zajló európai uniós projekt keretében zajlott. Az itt említett 
hálózat ennek a projektnek a résztvevőit takarja. (A ford.)

 2 Ez a tanulmány a tanácskozáson tartott bevezető előadásom bővített verziója. Szükségesnek 
tartottam, hogy további információkkal és hivatkozásokkal egészítsem ki – amit akkor idő hiá-
nyában alig tudtam megtenni –, hogy az olvasók számára elősegítsem az itt tárgyalt téma jobb 
megértését, illetve, hogy belefoglalhassam azokat a tapasztalatokat is, melyeket a többi, a tanács-
kozáson megosztott muzeográfiai projektből tanultam. A modernitás témájához kapcsolódó 
további hivatkozásokhoz lásd a Fetish Modernity című kötetbe írt tanulmányomat (Lattanzi 
2011. 49–55).

 3 A tanulmányban spanyol nyelven közölt idézetet fordította Szeljak György (A ford.)
 4 A kifejezés megválasztásának alapja az volt, hogy az Amerikai Antropológiai Társaságon belül 

létezik egy úgynevezett Múzeum Antropológiai Tanács és ennek magazinja, a Museum Anthropo-
logy (Múzeum Antropológia), amely az 1970-es évek közepétől működik. 1991-ben az  Associa-
zione Italiana per le Scienze EtnoAntropologiche-ban (Szociokulturális Antropológusok Olasz 
Nemzeti Társasága, AISEA) is létrejött egy „múzeumantropológia” szekció. 2001-ben a Società 
Italiana per la Museografia e i Beni Demo-etno-antropologici (Múzeum és Örökségantropológia 
Olasz Társasága, SIMBDEA) is megalakult. Ahogy a megfigyelések is tanúsítják, ez az új tudo-
mányterület azonnal kifejezésre juttatta „ambiciózus projektjét: összekötni a hagyományos, 
folklórtanulmányokra és etnológiai muzeográfiára épülő olasz dokumentációt és filológiai kutatást 
a múzeum- és örökségantropológia (és a gyűjtemények, piacok stb.) újabb kutatási irányzatával. 
Egy olyan hibrid irányzat jött létre, amely felhasználta a már folyó etnográfiai, kritikai, kul-
túrakutatási és muzeológiai  megközelítéseket, ami eddig soha nem látott érzékenységet hozott 
a múzeumok területén” (padiglione 1996. 17, 18). (Az intézménynevek fordítása a szerző által 
megadott angol változaton alapul. – A ford.)

 5 Sturtevant kritikával illette Donald Collier és Harry Tschopik (1954) korábbi észrevételét, akik 
vele szemben még megengedtek maguknak némi reményt a néprajzi múzeumok újraindításával 
kapcsolatban.

 6 De Varine a népesség (population) kifejezést közösségi értelemben használta – A ford.
 7 Az angolszász gyakorlatban elkülönül egymástól magánmúzeum és közgyűjteményi besorolás 

alá eső múzeum. Ez utóbbit nevezik public museumnak. Ide tartozhatnak az állami múzeumok, 
a tartományi vagy városi múzeumok, a különböző tematikus múzeumok stb. – minden olyan 
nyilvános múzeum, ami nem magánkézben van és a „köz” számára hozzáférhető. (A ford.)
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 8 Ezzel az aspektussal részletesen és hathatósan foglalkozott a Read-Me 2 – [S]oggetti migranti 

(lásd Munapé, ed. 2012) kutatási program. A READ-ME (Réseau Européen des Associations 
de Diasporas & Musées ethnographiques) projekt 2007-ben indult a Musée royal de l’Afrique 
centrale (Tervuren, Brüsszel) kezdeményezésére a Musée du quai Branlyval (jelenleg Musée du 
quai Branly – Jacques Chirac – A szerk.) (párizs) és az Etnografiska Museettel (Stockholm) együtt-
működésben. 2009-ben [S]oggetti migranti címmel folytatódott a program, amelyben a tervureni 
és a párizsi múzeummal közösen a bécsi Museum für Völkerkunde (jelenleg Weltmuseum) is részt 
vett. A projekt számos diaszpóraegyesület képviselőjét is bevonta. Ők az egyes múzeumokkal 
együtt egy közös, részvételi kiállítás megvalósításán dolgoztak, amit a Museum „L. Pigorini”-ben, 
Rómában nyitottak meg 2012-ben.

 9 Lásd a 7. jegyzetet.
10 Ezeket a témákat különféle esszékben tárgyalja Bodo–Cifarelli, ed. 2006.
11 A francia eredetiből szabadon fordította Földessy Edina, az angol fordítással (Césaire 1983:69) 

összevetette Foster Hannah (A ford.).

IRODALOM

AGAMBEN, GIORGIO
2008 Che cos’è il contemporaneo? Roma, Nottetempo.

ALLAM, KHALED FOuAD
2008 Le religioni e il destino del mondo. L’Osservatore Romano, 29 novembre.

AppADuRAI, ARJuN (ED.)
1986 The social life of things. Cambridge, Cambridge university press.

BARICCO, ALESSANDRO
1992 L’anima di Hegel e le mucche del Wisconsin. Milano, Garzanti.

BODEI, REMO
2009 La vita delle cose. Bari, Laterza.

BODO, SIMONA – CIFARELLI, MARIA RITA (ED.)
2006 Quando la cultura fa la differenza. patrimonio, arti e media nella società multiculturale. Roma, 

Meltemi.

BOuTTIAuX, ANNE-MARIE – SEIDERER, ANNA (EDS.)
2011 Fetish modernity, Catalogue of the exibition. Tervuren, Lannoo print.

BRAVO, GIAN LuIGI – CAFuRI, ROBERTA
2004 Comunicare il passato. Appunti di metodo per una didattica museale sulle culture locali. Torino, 

Provincia di Torino.

CAVICCHI, IVAN
2009 In mezzo al petto tuo. Antropologia dei mondi possibili. Bari, Dedalo.

CÉSAIRE, AIMÉ
1983 The collected poetry. Berkeley – Los Angeles, university of California press.



57

A
 le

he
ts

ég
es

 v
ilá

go
k 

m
úz

eu
m

a 
fe

lé

CLEMENTE, pIETRO
1997 Graffiti di museografia antropologia italiana. Siena, protagon.

CLEMENTE, pIETRO – ROSSI, EMANuELA
1999 Il terzo principio della museografia. Antropologia, contadini, musei. Roma, Carocci.

CLIFFORD, JAMES
1988 The predicament of culture: Twentieth-century ethnography, literature and art. Harvard, uni-

versity press.

CLIFFORD, JAMES – MARCuS, GEORGE (EDS.)
1986 Writing culture: The poetics and politics of ethnography. Berkeley, university of California 

Press.

COLLIER, DONALD – TSCHOpIK, HARRy
1954 The role of museums in American anthropology. American Anthropologist, vol. 56. 768–779.

COLLOMB, GÉRARD (DIR.)
1999 Musée, nation. Après les colonies. Ethnologie Française, t. 29. no. 3. 

DE MARTINO, ERNESTO
2005 [1961] The land of remorse: A study of Southern Italian tarantism. London, Free Association 

Books.

DESVALLÉS, ANDRÉ (DIR.)
1992 Vagues. une anthologie de la nouvelle muséologie, 1. Savigny-le-Temple, W. Mâcon – MNES.

DE VARINE, HuGuES
1979 Le musée peut tuer ou… faire vivre. Techniques et architecture no. 326. 83–85.

DuBuC, ELISE
1998 Le futur antérieur du Musée de l’Homme. Gradhiva, no. 24. 71–92.

ECO, uMBERTO
2009 Vertigine della lista. Milano, Bompiani.

FABRE, DANIEL (DIR.)
1996 L’Europe entre cultures et nations. Acte du colloque de Tours, Décembre 1993. paris, Editions 

de la Maison des sciences de l’homme.

GARCÍA CANCLINI, NÉSTOR
1990 Culturas híbridas. Estrategias para entrar y salir de la modernidad. Mexico, Grijalbo.

GIANNATTASIO, FRANCESCO
1988 Strumenti musicali. In puglielli, Annarita (ed.): Aspetti dell’espressione artistica in Somalia. 

Roma, università di Roma „La Sapienza”, 73–89.

GRABuRN, NELSON
1998 Weirs in the river of Time: The development of historical consciousness among Canadian 

Inuit. Museum Anthropology, vol. 22. no. 1. 18–32.



58

V
ito

 L
at

ta
nz

i
GuIDIERI, REMO
1989 L’immaginario del museo. prometeo, n. 27. 40–49.

HAINARD, JACQuES – KAEHR, ROLAND (DIR.)
1984 Objets prétextes, objets manipulés. Neuchâtel, Musée d’ethographie de Neuchâtel.

JEuDy, HENRI pIERRE (DIR.)
1990 patrimoines en folie. paris, Editions de la Maison des Sciences de l’Homme.

KApLAN, FLORA E. (ED.)
1994 Museums and the making of „ourselves”. The role of objects in national identity. London, 

Leicester university press.
1996 Museum anthropology. In Levinson, David – Ember, Melvin (eds.): Encyclopedia of cultural 

anthropology. New york, Henry Holt and Company, 3/813–817.

KARp, IVAN – LAVINE, STEVEN D. (EDS.)
1991 Exhibiting cultures: The poetics and politics of museum display. Washington, Smithsonian 

Institutions press.

LATTANZI, VITO
2000 Il diritto alla memoria culturale e i processi sociali di patrimonializzazione. In pirani, Bianca 

Maria (ed.): L’abbaglio dell’Occidente. per il diritto alla differenza culturale. Roma, Bulzoni, 
205–218.

2011 Shifts of Modernity and Contemporary Ethnographic Museums. In Bouttiaux, Anne-Marie – Se-
iderer, Anna (eds.): Fetish Modernity, Catalogue of the Exibition. Tervuren, Lannoo print, 
49–55.

LÉVI-STRAuSS, CLAuDE
1954 place de l’Anthropologie dans les sciences socials et problèmes posés par son enseignement. 

Les Sciences Sociales dans l’enseignement supérieur. paris, uNESCO.

LuRIE, NANCy
1981 Museumland revisited. Human Organization, vol. 40. no. 2. 180–187.

MACDONALD, GEORGE F. – ALSFORD, STEpHEN
1995 Canadian museums and the representation of culture in a multicultural museum. Cultural 

Dynamics, vol. 7. no. 1. 15–36.

MARCuS, GEORGE E. – FISCHER, MICHAEL M. J.
1986 Anthropology as cultural critique: An experimental moment in the human sciences. Chicago, 

university of Chicago press.

MATARASSO, FRANçOIS
2006 La storia sfigurata: la creazione del patrimonio culturale nell’Europa contemporanea. In Bodo, 

Simona – Cifarelli, Maria Rita (ed.): Quando la cultura fa la differenza. patrimonio, arti e media 
nella società multiculturale. Roma, Meltemi, 50–62.

MuNApÉ, KuBLAI (ED.)
2012 [S]oggetti migranti: dietro le cose le persone. Catalogo della mostra. Roma, Espera.



59

A
 le

he
ts

ég
es

 v
ilá

go
k 

m
úz

eu
m

a 
fe

lé

pADIGLIONE, VINCENZO
1996 presentazione. In SAM (ed.): L’invenzione dell’identità e la didattica delle differenze, Sezione 

di Antropologia Museale dell’AISEA (SAM). Milano, E. T., 13–26.

RABINOW, pAuL
2008 Marking time: On the anthropology of the contemporary. princeton–Oxford, princeton uni-

versity press.

SAM (ED.)
1996 L’invenzione dell’identità e la didattica delle differenze, Sezione di Antropologia Museale 

dell’AISEA (SAM). Milano, E. T.

SIMpSON, MOIRA
1996 Making representations: Museum in the post-colonial era. London – New york, Routledge.

SOLINAS, pIER GIORGIO (ED.)
1989 Gli oggetti esemplari. I documenti di cultura materiale in antropologia. Montepulciano, Editori 

del Grifo.

STEINER, CHRISTOpHER B.
1995 Museums and the politics of nationalism. Museum Anthropology, vol. 19. no. 2. 3–6.

STOCKING, GEORGE (ED.)
1985 Objects and others: Essays on museums and material culture Madison, university of Wiscon-

sin. (History of Anthropology, 3.)

STuRTEVANT, WILLIAM
1969 Does anthropology need museums? proceedings of the Biological Society of Washington, 

vol. 82. 619–649.

TOGNI, ROBERTO – FORNI, GAETANO – pISANI, FRANCESCA
1996 Guida ai musei etnografici italiani. Firenze, Olschki.

TuRCI, MARIO
2008 Interrogarsi-interrogare. Qualità e politiche per il pubblico. In Bollo, Alessandro (ed.): I pubblici 

dei musei. Conoscenza e politiche, Milano, Franco Angeli, 41–64.

WARNIER, JEAN-pIERRE
1999 Construire la culture materielle. L’homme qui pensait avec ses doigts. paris, presses universi-

taires de France.



60

A
nn

e 
W

at
re

m
ez

ANNE WATREMEZ

Társadalmak és kultúrák  
újfajta megközelítései

Társadalmi múzeumi kísérletezések az elmúlt harminc évben*

A múzeumok első aranykorukat a 19. század utolsó negyedében élték, s a 20. század 
hasonló időszakától kezdődően egy második aranykorba léptek (Conn 2009). Valójában 
számos jelentős, a 19. században alapított múzeumot újítottak fel, alakítottak át vagy 
bővítettek ki ekkor, és néhány év óta a múzeumi intézmények általános átalakulásának 
lehetünk tanúi.

A változás az úgynevezett társadalmi múzeumokat is elérte. Ez utóbbi terminus 
az 1980-as években jelent meg Franciaországban, az Európában az 1970-es években 
kialakult, ám Észak-Amerikában már az 1960-as években kifejlődött „új muzeoló-
gia” farvizén. Ezek az új intézmények a művészeti és történeti múzeumok gyűjte-
mény-központúságának ellentételeként jöttek létre. Közéjük tartoznak az écomusée-k,1 
az etnológiai múzeumok, a tudományos és technikai kultúra központjai, valamint 
a legtöbb olyan szervezet, amely az örökséget a helyi fejlesztések szolgálatába állítja 
(Desvallées– Mairesse, dir. 2010).

Mostanáig (L’Estoile 2007) a társadalmi múzeumok elődeit, az etnológiai és antro-
pológiai múzeumokat az identitáshoz való viszonyuk alapján két kategóriába lehetett 
sorolni:

– A „Másik múzeuma”, amely nem a „mi”-re, hanem azokra utal, akik tőlünk 
különböznek. Ezekben a múzeumokban a Másik jellegzetesen egzotikusnak ítélt, 
vagyis távoli helyszínekről származó, és onnan hozzánk katonai expedíciók, 
missziók, kereskedelem, felfedezőutak, utazás révén vagy adminisztráció útján 
eljutott tárgyait állítják ki. Az ilyenfajta múzeumokban alakult az antropológia 
tudományos diszciplínává a 19. század végén.

– A „Mi múzeuma”, amely egy helyi csoport, közösség kincseit őrzi. Ezek egy kö-
zös múltban gyökerező kollektív identitás kifejezésének projektjeiből született 
társadalmi múzeumok, amelyekben a francia etnológia kifejlődött a 20. szá-
zadban.

Napjainkban a társadalmakkal és kultúrákkal foglalkozó múzeumok igyekeznek meg-
haladni ezt a felosztást. Az identitással olyan újfajta viszonyt alakítanak ki, amely 

* A szöveg eredeti megjelenése: Anne Watremez 2013. Des approches renouvelées des sociétés 
et cultures. Trente ans d’expérimentation pour les musées de société. In: Chevallier, D, dir.: 
Métamorphoses des musées de société. paris, La Documentation Franc̨aise, 21–34.
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figyelembe veszi a társadalmaknak a mondializációval összefüggő technológiai, demog-
ráfiai és szociológiai fejlődése nyomán bekövetkezett átalakulásait.

A 21. század fordulóján egyes társadalmi múzeumok olykor új múzeumi paradigmát 
dolgoztak ki, válaszul a 20. század utolsó évtizedeiben Európában és Észak-Amerikában 
kialakult, az intézményeiket sújtó válságra: a globalizáció hatásának vizsgálatát tűzték 
ki célul, főként az identitáskonstrukciókra vonatkozóan.

A Másik és a Mi múzeumainak válsága,  
valamint a civilizációs múzeumok2 megszületése

A társadalmi múzeumok átalakulását egy sor olyan gyökeres változás idézte elő, mint 
a népek politikai felszabadulása, a társadalmi emancipáció, a demokrácia és az em-
beri jogok tiszteletben tartásának elterjedése, a gazdasági globalizáció, az örökség 
fogalmának kiterjesztése és a kultúrához való szélesebb körű hozzáférés. Raymond 
Montpetit rámutatott, hogy ezt a fejlődést episztemológiai kritika is követte: eszerint 
az a diszciplináris tudás, amelyre alapozva a múzeumokat létrehozták, tulajdonképpen 
egy adott korhoz kötött és a kialakulásuk történetével, valamint a múltban betöltött 
állásfoglalásaikkal terhelt konstrukció (Montpetit 2000).

A kultúrákhoz való újfajta viszony

A múzeumok régebben kétségbevonhatatlan jogot formáltak arra, hogy az antropológia 
tudományára támaszkodva a Másik kultúrájáról igazságokat mondjanak ki. Ezt a jogot 
először Észak-Amerikában, Új-Zélandon, Ausztráliában, majd Európában is erősen 
megkérdőjelezték.

Észak-Amerikában a volt gyarmatosítók és a volt gyarmatosítottak térbeli közelsége 
miatt a múzeumok hajlamosak a hatalmi és identitásharcok szimbolikus arénájává válni. 
Az őslakosok olyan fontos kiállításokat bojkottáltak, mint például 1988-ban a calgaryi 
Glenbow Museumban a híres The Spirit Sings: Artistic Traditions of Canada’s First People 
(A szellem énekel: Kanada őslakosainak művészeti hagyományai) című tárlat. A wa-
shingtoni National Museum of Natural History (Nemzeti Természettudományi Múzeum) 
Afrika-termeit 1991-ben bezárták. A gyűjteményi tárgyak a múltra reflektálásuk révén 
a jelenkori identitáskifejező folyamatok fontos tétjeivé váltak. Jóllehet „mi” őrizzük, ám 
ezentúl a Másik követeli őket, és ezentúl figyelembe kell vennünk a forrásközösségek 
nézőpontjait. Egyes kutatók szerint ez a nézőpontváltás abból ered, hogy a tárgyakat 
készítő népek visszautasítják a nyugati fehér társadalom domináns antropológiai 
diskurzusát (Dubuc 2002:48). Az őslakosok követeléseivel szemben, miszerint részt 
kívánnak venni ezeknek a múzeumoknak az életében, háromféle stratégiát követtek az 
érintett országok, illetve a nemzetközi szervezetek.

Kanada a párbeszéd mellett döntött. A Calgaryban rendezett olimpiai játékok alatt 
a már említett kiállításnak az őslakosok nemzetgyűlése által elhatározott bojkottja 
lehetőséget adott a két diskurzust elválasztó távolság felmérésére (Dubuc 2002:51). 
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Duncan Cameron, aki a kiállítás idején a Glenbow Museum igazgatója volt, több más 
intézménnyel, köztük a vancouveri Museum of Anthropologyval (a továbbiakban: MOA) 
közös gondolkodást kezdeményezett a követendő cselekvési irányról, aminek ered-
ményeként a kanadai múzeumok még abban az évben javaslatokat fogalmaztak meg. 
A következő évben létrehoztak egy olyan munkacsoportot, amely a múzeumok és az 
őslakosok viszonyát vizsgálta, és amely egy, a mindkét fél által elfogadott dokumen-
tumot adott ki Turning the Page: Forging New Partnership between Museums and First 
Peoples (Lapozzunk: Új partneri viszony megteremtése a múzeumok és az őslakosok 
között) címmel. 1992-ben újabb együttműködést javasoltak, amelynek szellemében 
a múzeumoknak el kell ismerniük és meg kell erősíteniük az őslakosok azon akaratát 
és jogát, hogy önmaguk nevében beszélhessenek. Így az őslakos közösség akkreditált 
képviselői partnerként részt vesznek minden olyan kiállításban, programban és pro-
jektben, amely az őslakoskultúrával foglalkozik.

Az uSA a jogalkotás útját választotta. Az őslakosokra vonatkozó különféle szö-
vetségi törvényeket szavaztak meg, mint például a Native American Graves Protection 
and Repatriation Act (Az őslakosok temetkezési helyeinek védelméről és az emberi 
maradványok visszaszolgáltatásáról szóló törvény – a továbbiakban: NAGpRA) 1990-
ben. E folyamat részeként hozták létre 1992-ben a National Museum of the American 
Indiant (Amerikai Indiánok Nemzeti Múzeuma). A NAGpRA az érintett őslakos kö-
zösségek jogai alá rendeli a tudósok, régészek, antropológusok és múzeumok jogait. 
A törvény az emberi maradványokra és az emberi maradványokat tartalmazó tárgyakra 
vonatkozik (a sírokban talált és olyan tárgyakra, amelyeket elengedhetetlenül fontosnak 
tartanak a csoport vallási és kulturális identitása szempontjából). Benoît de L’Estoile 
szerint ez az új törvénykezés valójában kifordította az elidegeníthetetlenség elvét, mivel 
a nemzeti gyűjtemények elidegeníthetetlenségét ezentúl egy másik, korábbi elidege-
níthetetlenségi joggal ütközteti, azon közösségek örökségi jogával, amelytől a tárgyat 
elszármaztatták (L’Estoile 2007). Azzal, hogy elismerik a közösségek jogát a tárgyaik 
felett, egyúttal megkérdőjelezik a francia forradalom óta a nemzet elidegeníthetetlen 
örökségének őrzésére létrehozott nemzeti múzeum alapelvét. Ezen törvénykezés egyik 
következménye két legitimitásnak, az etnológus tudományos és a forrásközösség po-
litikai legitimitásának szembeállítása.

Végül 2006-ban az International Council of Museums (Múzeumok Nemzetközi Taná-
csa, ICOM) a világ múzeumainak (Louvre, Hermitage, British Museum) képviselői előtt 
az uNESCO-ban nyilvános vitán a tulajdonjog helyett az ismeretekhez való hozzá-
férésre helyezve a hangsúlyt, a tárgyak digitális restitúcióját javasolta. Ausztráliában 
például a múzeumok már hozzá is kezdtek a családi és törzsi történelem emlékeinek 
(archív anyagok, fotók, dokumentumok) visszaszolgáltatásához azon népek számára, 
amelyeket ezektől megfosztottak (Hochroth 2008).

A tárgyakhoz és a látogatókhoz fűződő új viszony

Steven Conn (2009) szerint a múzeumok válságát a tárgyalapú episztemológia (ob-
ject-based-epistemology) alapján működő intézmény megkérdőjelezése is magyarázza. 
A 19. század végi múzeumok kiállítási gyakorlata ugyanis a tárgyaknak arra a képes-
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ségére fókuszált, miszerint azok a gyűjteményeikről közvetítenek ismeretet, jelentést, 
értelmezést. A 20. században azonban mindvégig kétségbe vonták, hogy a tárgyak 
önmagukban képesek lennének történetet mesélni és a tárgykultúra kutatásának ered-
ményeit közvetíteni.

Megbomlott a múzeumoknak a nyugati hegemonikus rendszerből eredő nyilvános és 
modern formája, amely rendszer a hitelesítésen alapuló rangsorolás elvére épült (Dubuc 
2002:33). A hitelesítés elvét valójában a Nyugat fejlesztette ki, hogy a technikai érvelés 
elsőbbrendűségét bizonyítsa az ideológiai felett, ami tulajdonképpen politikai érv. „Ez 
a doktrína végeredményben azoknak a kisemmizéséhez vezet, akik nem rendelkeznek 
azokkal a technikai képességekkel, amelyekkel a tárgyak fennmaradását biztosíthatnák. 
[…] Ebben a folyamatban így az, amiben mindenki részesülhetne, végül is csak azok-
nak válik osztályrészévé, akik egy ilyen projekt ideológiai és technológiai eszköztárát 
kifejlesztették.” (Dubuc 2002:34.)

A kizárólag a tárgyhoz kapcsolt autentikusság koncepciója mára túlhaladottá vált. 
Benoît de L’Estoile szerint a Musée du quai Branlyba (jelenleg Musée du quai Branly – 
Jacques Chirac – A szerk.) látogatónak ugyanazt az autentikus élményt kellene megta-
pasztalnia, mint amit az ismeretlen népeket felfedező etnológus él át (L’Estoile 2007).

Az etnográfiai gyűjtemények tárgyai abban az értelemben autentikusak, amennyiben 
az európai gyarmatosítás nyomán kialakult civilizáció még nem „fertőzte meg” őket. 
A múzeumi tárgy egyik értékét éppen az jelentené, hogy megkönnyíti a hozzáférést 
az autentikushoz vagy az egzotikushoz. Főként akkor, ha a kiállítás módja a tárgy for-
mális tulajdonságait hangsúlyozza, mert ennek révén a látogató gyorsan kapcsolatba 
tud lépni a tárggyal, azonfelül pedig azzal a kultúrával, ahonnan a tárgy származik. 
A múzeum szerepe megváltozik, mivel a tárgy autentikusságát alapul vevő értékképzés 
helyett a látogatói megtapasztalás autentikusságán keresztüli élményképzővé válik. 
S ennek az egyik legfontosabb hatása, hogy az ismeretszerzés és a tudományos tudás 
másodrangúvá válik.

A tudományágakhoz fűződő új viszony

Sokszor az etnológia válságát tekintik az általános társadalmi múzeumi válság egyik 
oká nak. A magukat etnológiainak tartó múzeumok kutatási területe és kom peten  ciája 
a tudományág számára kijelölt mező megváltozásával párhuzamosan nagymértékben 
kiszélesedett, és szükségessé vált az egyéb tudományágak felé való nyitás. Így az 1980-as 
évektől kezdődően a társadalmi múzeumokban jellemzően más társadalomtudományok-
kal (szociológia, oral history, tudomány- és technikatörténet, régészet, ökológia stb.) 
ötvözték az etnológiát. Manapság Európa és a globalizáció kérdése még szélesebb nyi-
tásra sarkall, és olyan új kihívások elé állítja a múzeumokat, mint a Mi és a Másik közötti 
viszonyról alkotott nézetek megújítása, a globalizációs folyamatok következményeinek 
feltárása, az identitás és a másság kifejezésének újabb megközelítéseire teendő javas-
latok.



64

A
nn

e 
W

at
re

m
ez

A civilizációs múzeumok új paradigmái

A korábbiakban vázolt megújulás elemzéséhez a továbbiakban néhány, a civilizációs 
múzeum definíciójának megfelelő mai intézmény példáját idézzük, melyeknél több ten-
denciát lehet úgy tekinteni, mint a 21. század nagy kihívásaira adott megannyi választ.

A világ kulturális sokféleségének kifejezése saját térben

A régi etnológiai múzeumok átalakításának egyik lehetséges megoldása az, hogy a kul-
turális sokszínűséget a múzeumon belül mutassák meg. Ezt választotta például a Mu-
sée d’Ethnographie de Genève (Genfi Néprajzi Múzeum – a továbbiakban: MEG) és az 
amszterdami Tropenmuseum (Trópusi Múzeum).

A MEG az 1990-es évektől kidolgozta a kulturális változatosság megközelítésének 
humanista nézőpontból átgondolt megközelítését (Benkirane–Deurer Ziegler, dir. 2007). 
Ezzel egy olyan kortárs etnológiát képvisel, amely a Másikat nem egy tudományosan 
felépített kultúramodell alapján mutatja meg, hanem hangot ad a látogatóknak és 
a megélt tapasztalatok kifejezésének. Az etnológia minden közeli és távoli, jelenkori 
és hajdani kultúra felé fordul, és olyan típusú tárgyakat vizsgál, amelyek emberi cse-
lekedetekről tudósítanak. „A múzeum társadalmi, sőt politikai hivatásának tekinti az 
ember jobb megértését, valamint ennek a tudásnak megosztását a városban élőkkel 
annak érdekében, hogy kialakítsa a relativizmusnak egy olyan formáját, amely alkalmas 
az etnocentrizmus kezelésére.”3

A Tropenmuseum mélyreható változáson és átalakításon esett át a 20. század végén. 
Az intézmény a saját gyarmati örökségét és a gyarmatosítás történelmét aktualitásként 
építette be a múzeumok szerepéről folytatott diskurzusba. Immár a világ kultúráit helyezi 
előtérbe, a közöttük lévő dialógust és cserét, és globális módon tekint a volt gyarmatok 
kultúrájára a volt gyarmatosító országban. Miközben felidézi letűnt civili zá ciók dicső 
múltját, ugyanakkor megvitatja a gyarmatosítás fontos szakaszait, vala mint a falvak 
elhagyásával és a globalizációval összefüggő jelenbeli problémákat, ez utóbbit például 
egy trópusi nyomornegyed hiteles rekonstrukciójával. Célja, hogy el gon  dolkoztassa 
a látogatókat a köztük és más kultúrák közt lévő hasonlóságokról és különbségekről. 
Roger Somé szerint az a globális nézet köszön vissza a muzeográfiában, amelyet a gyar-
matosító országok a gyarmati kultúrákat illetően kialakítottak (Somé 2004:69). Itt a mai 
Afrikát is megtaláljuk az ősi Afrika mellett, a városok mellett a falvakat. A bemutatott 
kultúrák így nem süllyedtek el a régmúltban, hanem nagyon is élők maradtak.

Európa-múzeumok, avagy a múzeumok  
mint a szimbolikus téralkotás eszközei

Az elmúlt harminc évben nem kevesebb mint nyolc Európa-múzeumi projekt született, 
valósult meg vagy – leggyakrabban – esett kútba. Camille Mazé világított arra rá, hogy 
ezek a múzeumok miként járultak hozzá egy szimbolikus európai tér megteremtéséhez. 
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Meglátása szerint az Európa-múzeumok egyfajta megoldást kínálhatnak a nemzeti 
múzeumok hiányosságainak kiküszöbölésére, amelyek már nem tudnak megfelelni 
a társadalmi igényeknek. Az európanizálódás és a globalizáció jelenségével kapcsolatban 
azt feszegetik, hogy milyen módon lehet gondolkodni a tárgyakról, és milyen diskurzus 
folytatható a transznacionalizmus kontextusában.

Íme két példa arra, hogy ezek a múzeumok miképpen is foglalkoznak az európai 
civilizációkkal:

A berlini Museum Europäischer Kulturen (Európai Kultúrák Múzeuma) két másik mú-
zeum germán és európai népművészeti gyűjteményeiből jött létre. „Európa kulturális 
sokszínűségét helyezi a középpontba, megkérdőjelezve ezáltal a nemzeti identitások 
vegytiszta felfogását, és figyelmét Kelet-Európa, valamint Törökország és Izrael felé 
is fordítva.” (Mazé 2009:75.) A brüsszeli Musée de l’Europe (Európa Múzeum) ezzel 
szemben vándorkiállításokat rendez, és ezeken keresztül Európának egy olyan, kizárólag 
keresztény alapokon nyugvó történeti koncepcióját mutatja föl, amely figyelmen kívül 
hagyja a keleti, valamint a földközi-tengeri térségeket.

Tulajdonképpen hogyan lehet Európa-múzeumokat „csinálni”? Először is ki kell 
tágítani a gyűjtemények származási területét, aktualizálni, modernizálni kell őket, 
amibe beletartozik azoknak a tárgyaknak a meghatározása is, amelyek legitim módon 
beszélhetnek az európai örökségről. Ezt az örökséget pedig bele kell helyezni egy transz-
nacionális logikába, olyan összehasonlító módszert alkalmazva, amellyel „a nemzeti 
szintről kitekintő néző látószöge kiszélesíthető” (Mazé 2009:77). S végül „meg kell 
szabadulni a társadalom megragadására a maga jelenében már alkalmatlan archaikus és 
megkövesedett folklórparadigmáktól. […] Az Európa-múzeumok megszületése tehát 
elválaszthatatlan az alapjukat nyújtó tudományágak fejlődésétől, amelyek a múltban 
csakúgy, mint a jelenben megkérdőjeleződtek, és állandó kiigazításra szorulnak a náciz-
mus és a háború utáni időszak, a posztkolonializmus, Európa fejlődése, valamint a glo-
balizáció kontextusában” (Mazé 2009:77). Camille Mazé ugyanakkor aláhúzza, hogy az 
Európa-múzeumi projektek mindezen problémafelvetései korántsem csupán Európára 
érvényesek, hanem globalizált világunkban általános módon az összes kultúrát érintik.

A társadalom és a tudomány kapcsolatának kifejezése

E kérdés megvilágítására a 2014-ben új épületben megnyitandó lyoni Musée des  
Confluences4 példáját választottuk.5

A szóban forgó múzeum a tudományok és a társadalom közötti kapcsolatok bemu-
tatását tűzte célul, hangsúlyozva az egyik pluralizmusát, illetve a másik sokféleségét. 
Tudományos és kulturális projektjének megfogalmazása szerint „a tudományok – az 
ismeretek, megértés, technikák, használat révén – megvilágítják a társadalmakat, a tár -
sa dal mak pedig kihívásokat fogalmaznak meg a tudományokkal szemben, ilyenek a sze-
repek, a felhasználás, a hasznosulás, a hatások és a kockázatok kérdései. A múzeum 
e folyamat megvilágítására törekszik, a körülöttünk lévő világ megértésére és megér-
tetésére kíván sarkallni, kiszélesíti a tudományos kultúránkat, és alkotó, dinamikus 
kérdésfeltevésekre ösztönöz saját magunkról, társadalmunkról, környezetünkről, tet-
teinkről, szerepünkről, felelősségünkről.”
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A Musée des Confluences abban látja szerepét, hogy értelmezze az egyént és kör-
nyezetét, a természeti és a kulturális világot, és oly módon ragadja meg a valóságot, 
hogy közben elvekre, bizonyosságokra, kétségekre, ismereteink hiányosságaira mutat 
rá, és kérdéseket vet föl…

ugyanakkor a társadalom nem korlátozódik a nyugati világra, hiszen a világ nem 
zárt, és a nyugati társadalmon kívül más kultúrák is gondolkodnak magukról, válaszokat 
adnak, fejlődnek és a kulturális csere valóságával szembesítenek bennünket. A mú-
zeum a társadalmak fejlődő és dinamikus jellegét igyekszik kidomborítani, miközben 
a kulturális sokszínűség felmutatása mellett teszi le a voksát.

Ahelyett, hogy egy általánosnak és homogénnek felfogott közönséget célozva a taní-
tás és a domináns diskurzus helyszíneként határozná meg önmagát, inkább a többszó-
lamúságot vezeti be. Kiállítási témáinak megválasztásánál semmit nem tekint tabunak, 
és a párhuzamosan megrendezett kiállítások rendszere lehetővé teszi a kiegészítő 
témákban való gondolkodást, a választások kiegyensúlyozását és az eleve nehéz témák 
kockázatának csökkentését.

Részvételi muzeológia, avagy hogyan járul hozzá a múzeum  
a közösségekkel való kapcsolatteremtéshez

Itt olyan újonnan létrehozott vagy átalakított múzeumokról lesz szó, amelyek bevonják 
a programjaikba az azokban érintett közösségeket. A vancouveri National Museum 
of the American Indian (Amerikai Indiánok Nemzeti Múzeuma – a továbbiakban: NMAI) 
létrehozását törvény írta elő és így alapították 1992-ben, a szintén vancouveri Museum 
of Anthropologyt (Antropológiai Múzeum – a továbbiakban: MOA) pedig alapjaiban 
alakították át annak érdekében, hogy mondanivalója megújuljon. S végül a Musée dau-
phinois-t említjük, amely a Dauphiné-Alpok vidékén élő emberek és kultúrák bemuta-
tásának szenteli magát.

A forrásközösségek nézőpontjának bevonására többféle terminust használnak a szak-
irodalomban: Michael Ames a „belső nézőpont” (Ames 1992), Séphard Krech III a „ku-
bista megközelítés” (Krech 2004), Elise Dubuc pedig a „többszólamúság” (Dubuc 2002) 
megfogalmazással él. Az idézett kifejezések mind a részvételi vagy az együttműködésen 
alapuló muzeológiát jelölik, amelynek az az elve, hogy ki kell kérni mindazon, önmagukat 
társadalmi és kulturális egységként meghatározó csoportok véleményét minden olyan 
őket illető reprezentáció témájában, amely a múzeumban megjelenik.

Az 1980-as évek végétől Michael Ames, a MOA akkori igazgatója és a részvételi 
muzeológia egyik megalapítója öt javaslatot tett az őslakosok és a világ kultúráinak 
szentelt múzeumok együttműködésére:

– A múzeumoknak és a kurátoroknak jobban meg kell világítaniuk a kultúrák 
reprezentációjáról, a véleményalkotás monopolizálásáról és az ellentétes né-
zőpontok megjelenéséről szóló jelenkori diskurzusok társadalmi, gazdasági és 
történelmi kontextusát.

– Nagyobb jelentőséget kell tulajdonítaniuk a jelenkori társadalmak kulturális 
sokszínűségének.
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– Minden múzeumnak biztosítania kell olyan tereket, ahol lehetőség van vitákra 
és beszélgetésekre.

– Újra meg kell erősítenie a társadalom megismerésére és kritikus vizsgálatára 
való racionális törekvésének eszményét.

– El kell fogadnia a nyugati múzeumok által hirdetett esztétikai kritériumok meg-
kérdőjelezését.

A MOA jelenleg az őslakos közösségek („első nemzetek”) kultúrájának pluridiszcipliná-
ris megközelítését igyekszik megvalósítani meghívott művészek, szobrászok, táncosok, 
bohócok, művészettörténészek és az orális hagyomány szakértőinek bevonásával. 
Azáltal, hogy az őslakos (nem nyugati) civilizációkat kortárs mivoltukban ragadja meg, 
azok élőnek és teremtő erejűnek mutatkoznak. A múzeum olyan helyszínné válik, ahol 
a világ művészetét és kultúráit aktívan felfedezhetjük és szemlélhetjük. Ezt egy World Art 
Market (Világművészeti Vásár) létrehozása is bizonyítja, amelynek célja a világ őslakos-
művészetének és -kultúrájának propagálása. Ezenfelül az együttműködés elmélyítésére 
egy adatbázis felállítását is tervezik, mely a kanadai és amerikai múzeumi hálózattal 
kapcsolja majd össze a brit kolumbiai őslakos közösségeket. Ezáltal a tárgyakhoz való 
hozzáférésen kívül a digitális restitúcióhoz hasonlatosan az ismeretek megosztását is 
felkínálják (knowledge management).

A Smithsonian Institution kötelékébe tartozó NMAI 2004-ben Washingtonban, a Na-
tional Mall nemzeti parkban nyílt meg. Az amerikai indiánokkal kapcsolatban új politikát 
követ, amely az öldöklésekkel, egymás kijátszásával és megvetésével terhes hosszú 
múlt után egyfajta jóvátételt célzó projektnek felel meg. Bár nemzeti múzeumról van 
szó, magukat a gyűjteményeket nem a nemzet, hanem azon közösségek tulajdonának 
tekintik, amelyektől – gyakorlatilag a nyugati félteke egészéről – származnak. A mú-
zeum a gyűjtemények őrzője, amelyeknek tárgyait egyébként szertartások alkalmával 
a közösség rendelkezésére bocsátja.

A múzeum háromfajta célt tűzött maga elé, amelyeket a honlapján is világosan 
közzétesz: az egyenlőség elvén alapuló partnerkapcsolat kiépítése az indiánokkal; 
aktív kulturális szerepvállalás az őslakoskultúrák megőrzésében és fejlesztésében; 
hozzájárulás a múlt és jövő közötti kapcsolatok létrehozásához; az amerikai indiánok 
szóvivői tisztjének ellátása.

Ez az egyetlen olyan múzeum, amelyet az amerikai őslakosok életének, nyelvének, 
irodalmának, történelmének, művészetének megőrzésére, tanulmányozására és bemu-
tatására szántak. Az indián civilizációk előtérbe helyezéséről van szó, amit a politikai 
érvelés kulturális követelésnek tekint. Az intézményt 2004 óta igazgató Cheyenne 
Richard West6 számára a múzeum nem csupán a gyűjtemények letéteményese, hanem 
kulturális központként, az élő kultúra nemzetközi intézményeként is kell működnie. Oda 
belépni egyszersmind állampolgári cselekedet is. Szerinte a tárgyak kevésbé fontosak, 
mint azoknak a közösségeknek az élete, ahonnan származnak.

A múzeum együttműködik a nyugati partvidék őslakos népeivel annak érdekében, 
hogy – hagyományaik és életmódjuk megerősítésével – kultúrájukat védelmezze és 
felértékelje, valamint ösztönözze a kortárs művészi kifejezést is. West olyan új megkö-
zelítést szorgalmaz, amely szerint az amerikai indiánok véleményének és látásmódjának 
kell irányítania a kiállítási politika egészét. Ez az új hozzáállás teszi lehetővé a saját 
mondanivaló megjelenését tárgyaik és kultúrájuk interpretációjában. Ami pedig úgy 
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valósulhat meg, hogy audio- és videoeszközök segítségével minden egyes tárgyhoz 
hozzákapcsolják az antropológus, a művészettörténész és az őslakos nézőpontját.

Ám egyes szerzők szerint felvet bizonyos kérdéseket az őslakos közösségek véle-
ménynyilvánítását középpontba helyező módszer a NMAI kiállításaiban.

Először is – mivel a múzeumnak politikai üzenete is van – bizonyos történelmi 
igazságokat nem mondanak ki, inkább a közönség számára leegyszerűsített formában 
közlik őket. A múzeum a közösségek idealizált, pozitív jellemzőit kívánja láttatni, és 
így nem vesz fel kritikai attitűdöt a saját bemutatásával kapcsolatban, hanem implicit 
módon csatlakozik a reprezentált őslakosok elképzeléseihez (Martin 2007).

Továbbá, mivel az őslakosok nézőpontját tekinti egyedül autentikusnak és legitimnek, 
hallgatólagosan esszencialistává válik:7 a kiállítások kurátorai egyre inkább hajlamosak 
arra, hogy az indiánok és az indián kultúrák leegyszerűsített és túlspiritualizált változa-
tát kínálják (Mauzé–Rostkowski 2004). Teljesen átfordul a dolog, ami ahhoz az állás-
foglaláshoz vezet, hogy egy közösségen kívüli, egy nem indián nem is beszélhet az 
indián kultúrákról. Az antropológiai diskurzus autoritását vitató szándék meggyengült, 
s helyébe egy másik autoritás lépett.

S végül a nézőpontok párhuzamba állításának megvan az a veszélye, hogy azok 
tu lajdonképpen egymás mellé rendelt monológokká alacsonyodnak. Még ha a beszéd 
sokszólamú is, az alapját képező diskurzus ugyanaz. Az állandó kiállításokról szóló 
kritikák főként azt hangsúlyozzák, hogy a kiállítások nehezen értelmezhetők a nem 
indiánok számára. Mit tehetünk a kívülálló közönség érdekében? A múzeum azt koc-
káztatja, hogy már semmit sem állíthat ki, vagy éppenséggel a különböző csoportok 
identitásköveteléseinek puszta szócsövévé válik.

A Musée dauphinois részben a Georges Henri Rivière által kidolgozott écomuséologie8 
örökösének tekinti magát. Tematikus megközelítéssel dolgozik, és minden téma el-
mélyítése a múzeum és az érintett terület lakóinak együttműködéséhez vezet. Az 
intézmény honlapján olvashatók szerint „a Musée dauphinois szoros kapcsolatban 
képzeli el a tevékenységét a Dauphiné-Alpok őslakos és betelepült lakóival. Amellett, 
hogy az alpesi történelem minden korszakának vizsgálati helye, a jelenkorra való ref-
lexió helyszíne is. Évente két-három, tudományos kiadványokkal, konferenciákkal és 
vitákkal kísért kiállításban tárja fel hol a régészet, hol a regionális, vidéki vagy ipari 
örökség egyes területeit.”9

Ez a múzeum Franciaországban mintaértékűvé vált az úgynevezett „közösségi kiál-
lításaival”, amelyeket különböző bevándorlóközösségek – görögök, cigányok, olaszok, 
örmények, magrebiek és pieds-noirs-ok10 – közreműködésével készített. E közösségek 
hozzájárultak egy saját grenoble-i kultúra és identitás kialakulásához, és a múzeum 
ennek az elismertetését igyekezett elősegíteni. Túl azon, hogy a kultúrák és az emlékezet 
kapcsolatát vizsgálja, a kiállítás – a párizsi Nemzeti Bevándorlástörténeti Központhoz11 
hasonlóan – azoknak a történeteknek és tárgyaknak a felhasználásával készül, amelyek 
a közösségektől származnak. Válsághelyzet alakult ki két kiállítás párhuzamba állítá-
sával: mind az 1999 októberétől 2000 decemberéig bemutatott D’Isère et du Maghreb: 
mémoire d’immigrés (Isère-ről és a Magrebről: bevándorlók emlékezete) című kiállítás, 
mind a 2003 májusától 2004 szeptemberéig látható Français d’Isère et d’Algérie (Isère-i 
és algériai franciák) című tárlat személyes visszaemlékezések és privát fotók bemutatá-
sára épült. Meglehetősen éles vita kerekedett a kiállításokban képviselt eltérő emlékeze-
tek miatt, mivel az egyes közösségek a maguk emlékezetverzióját tartották igaznak.12
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E kiállítások további két kérdést vetettek föl: lehet-e önmagában múzeumi tárgy 
a történet? Mi történik, amikor a múzeum felvállalja az emlékező diskurzusának igazát, 
amikor éppen azáltal bizonyítja e diskurzus igazát, hogy kiállítja? A látogató tulaj-
donképpen a kurátor többnyire kognitív módon befogadható nézőpontjáról egy másik 
megszólalónak, magának a magrebi bevándorlónak a nézőpontjába csúszik át, amely 
inkább érzelmi vagy akár esztétikai befogadási módot feltételez. Ezeket a kérdéseket 
mindenképpen fel kell tennünk, amikor a múzeum a személyes visszaemlékezéseket 
nem csupán közvetítőeszközként, hanem múzeumi tárgyként kezeli.

A múzeumi reflexivitás feltételeinek megalkotása

A múzeumi reflexivitás az intézménynek az a képessége, amely lehetővé teszi, hogy 
kritikát gyakoroljon a saját, valamint gyűjteményeinek és tudományágának történe-
tét illetően. E témában két példát tanulmányozunk, a québeci Musée de Civilisationt 
(Civilizációs Múzeum), amely a tárgyat megfosztotta szakrális státuszától, valamint 
a Musée d’Ethnographie de Neuchâtelt (Neuchâteli Néprajzi Múzeum – a továbbiakban: 
MEN), amely egy új típusú muzeográfiát hozott létre.

A québeci Musée de Civilisation a muzeológiai koncepciójában a részvételre helyezte 
a hangsúlyt azért, hogy a múzeumból egy, a társadalomban gyökerező intézményt 
hozzon létre. És mint ilyennek főleg azt kell lehetővé tennie a látogató számára, hogy 
az akár kritikusan viszonyulhasson történelméhez, kultúrájához, és olyan, a múltra 
vonatkozó ismereteket kell nyújtania számára, amelyek a jelen problémáinak elemzésé-
hez segítik hozzá, és talán jövőbeli megoldásokkal is kecsegtetnek. A gyűjteményi 
tárgyakat megfosztotta szakrális jellegüktől azáltal, hogy kiállításaiban nem feltétlenül 
a tárgyakon alapuló nézőpontok kialakítását segítette elő. például a Mémoires (Emlé-
kezetek) című kiállításában a québeci társadalom fejlődését mutatta be mintegy száz 
visszaemlékezés videofelvételével olyan témákról, mint a környezet, a bevándorlás, 
a család vagy az akkulturáció. A látogató maga választhatta ki a videón beszélő alanyt 
annak neme, életkora, arca és kisebbségi hovatartozása szerint, valamint kérdés-felelet 
formájában megismerkedhetett a közönség által leggyakrabban felvetett kérdésekre 
adott válaszokkal. Ez a múzeum és a látogató közötti interakció olyan üzenetet tett 
lehetővé, amely egyfajta részvételi önantropológia (autoanthropology) formájában mind 
a közösség, mind az egyén számára kontextualizálható.

A MEN pedig az etnológia tudományágát próbálta továbbfejleszteni egy olyan újító 
muzeográfiával, amely keresztezi az etnológiát, a filozófiai esszét, a színházi megkö-
zelítést és a művészi installációt. Eszerint az etnológia megújítása érdekében fel kell 
vállalni annak történetét, és azt inkább elmesélni kell, mint elkendőzni vagy elhallgatni. 
A múzeumoknak pedig egy adott helyen és kontextusban kell elhelyezniük azt, aki be-
szél, aki a tárgyat bemutatja. Az etnológiai mondanivaló értékét növeli, ha a diskurzus 
rávilágít saját előfeltevéseire, saját történetére és a muzeológus nézőpontjára. Be kell 
illeszteni tehát a szcenográfiába a történetiség kérdését, amely kettős: a bemutatandó 
tárgyé és a bemutatás módozataié.

1984-ben az Objets prétextes, objets manipulés (Ürügytárgyak, manipulált tárgyak) 
című kiállítás ugyanabban a térben állított ki klasszikusnak mondott etnográfiai tárgya-
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kat és saját társadalmunk hétköznapi tárgyait. A kétféle tárgyak e konfrontációja vetette 
föl azt a kérdést, hogy „Mi egy múzeumi tárgy?”, illetve hogy „Mi a státusa?” Az így 
feltett kérdés végül annak a személynek a történetéhez vezet el, akinek hatalmában 
áll valamilyen státust adni a tárgynak. S a kiállítás kapcsán még további kérdések is 
felmerültek: „Ki gyűjti a mindennapi élet tárgyait?” A regionális, történelmi vagy az 
örökségvédelemmel megbízott múzeumokban ki az, aki kortárs tárgyakat – műanyagot, 
konzervdobozt, eszközöket – gyűjt? (Gonseth 1984.)

2012-ig volt látható a Retour d’Angola (Visszatérés Angolából) című kiállítás, ame-
lyen keresztül a múzeum csapata „az intézmény történetének egy kulcsfontosságú 
epizódjához tért vissza: ahhoz a második svájci tudományos expedícióhoz, amelyet 
neuchâteli kutatók 1932–1933-ban Angolában vezettek, és amelynek révén az afrikai 
gyűjtemények jelentős része a múzeumba került” (Gonseth é. n.). A kiállítás „ugyanúgy 
rákérdez a misszió céljára, mint a gyűjtött anyag tanulmányozásának és megőrzésének 
aktuális tétjeire. A tereptől a raktárig, a »sztártárgyaktól« az alig kicsomagolt gyűj-
teményekig az etnográfiai és múzeumi gyakorlat paradoxonjai rajzolódnak ki, és újra 
felszínre kerülnek az örökség felvállalásához szükséges eszközökre vonatkozó viták.” 
(Gonseth é. n.) Így arról van szó, hogy rákérdeznek a korabeli gondolkodási kategó-
riákra anélkül, hogy a jelenkori intellektuális hozzáállások alapján ítélkeznének az 
elődök fölött.

A neuchâteli az egyik első olyan múzeum, amely az etnográfiát tematikus kiállítá-
sokban, valamint többféle típusú és származású tárgy összevegyítésével művelte. Ez 
a kezdeményezés Jacques Hainard-tól származik, aki 1981 és 2006 között vezette az 
intézményt. A múzeum nem rendelkezett a jelen társadalmat leképezni tudó tár gyakkal. 
Ahelyett azonban, hogy ilyeneket kölcsönzött volna, inkább a nagyáruházakból szerezte 
be a tárgyakat, hogy – a kiállításaikkal összefüggésben – létrehozzon egy európai gyűj-
teményt. Kezdetben az egyes kiállítások bezárása után kidobták a tárgyakat, majd 
az Objets prétextes, objets manipulés című kiállítás után a többi múzeumi tárgyhoz 
hasonlóan kezdték kezelni őket. Ez az új szemlélet a gyakorlatuk megváltoztatásához 
vezette a kurátorokat, mégpedig ahhoz, hogy ugyanúgy írjanak le egy afrikai maszkot, 
mint egy szardíniás dobozt. Ezáltal csökkentek az utóbbi tárgytípusra vonatkozó elő  -
ítéletek, amelyek nyomán hosszú ideig hiányosan ír ták le őket, mert formájukat és 
jelentésüket is méltatlannak tartották arra, hogy magyarázzák, ellentétben azzal a lel-
kiismeretességgel, ahogyan a többi tárgyhoz viszonyultak. Mindezt azért tették, hogy 
rávilágítsanak a tudósok szubjektivitására és kulturális beidegződésére.

Az etnológia művelésének ezt az új múzeumi módját a „szakítás” vagy az „újrapo-
zicionálás muzeográfiájának” hívták, és ugyanazokat a tárgyakat eltérő jelentés köz-
vetítésére használták, más és más kontextusba és térbe helyezve őket. A tárgyaknak 
ez a dekonstruálása a tudás és a nyelv dekonstruálásához is elvezet. Jacques Hainard 
számára a tárgy nem tanú, hanem anyagi ellenállás, amely egy tekintetre vár. Még ha 
van is története, az túl gyakran hiányzik, vagy kevéssé ismert. Így a múzeumi tárgy 
felfedheti azt, hogyan látjuk a Másikat, sőt akár azt is, hogyan tekintünk a saját lá-
tásmódunk által felvetett kérdésekre. Laurent Aubert (2007) szerint ez az izgalmas és 
módszertanilag kihívó új muzeográfia beilleszthető a pascal Bruckner-féle „paradox 
Európa-centrizmus” (européocentrisme paradoxal) irányzatába,13 mely a nyugatiakat 
anélkül vezeti ki saját világukból, hogy önmaguk megtagadására vagy bűntudat érzésére 
kényszerítené őket az idegen területeken történt múltbeli cselekedetek miatt. Ez for-
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dulópontot jelent a tudományágban. Aubert ma egyfajta újító és szolidáris etnográfia 
kialakítását javasolja egy új helyszíneket generáló eljárás révén.

A különböző felsorolt példákban felmerülő alapkérdést úgy lehetne összefoglalni: 
„Kinek van joga a múzeum nevében beszélni?” Látható, hogy ez a jog már nem csak 
a tudósoké, mivel a múzeum a civil társadalom (közösségek, társadalmi csoportok, 
kisebbségek) szereplőinek is a szócsövévé vált.

Úgy tűnik, hogy napjainkban a múzeum egyre lényegbevágóbb szerepet játszik. 
A látogatók körében végzett vizsgálatok még arra is rámutatnak, hogy a múzeum 
valószínűleg az az utolsó hely, amelyben az állampolgárok megbíznak, hogy a világ 
és a jövő elképzeléséhez fogódzókat nyújt. Ez a megállapítás súlyos felelősséget ró 
ezekre a civilizációs múzeumokra, amelyeket éppen a kapcsolatépítésük alapján, társa-
dalomformáló képességük miatt szólítanak meg.

Fordította: Földessy Edina

JEGyZETEK

 1 Hugues de Varine és Georges Henri Rivière francia múzeumi szakemberek által kidolgozott fogalom; 
olyan intézményt jelöl, amely egy lokalitás vagy csoport örökségével kapcsolatos érdekeltségeit 
figyelembe véve működik, elősegítve a párbeszédet, együttműködést, valamint a helyi fel hasz-
nálásban és fejlesztésekben való részvételt. Ez a múzeumtípus az 1970-es években terjedt el 
a világon. (A ford.)

 2 A civilizációs múzeum kifejezést olyan múzeumokra használják, amelyek több tudományágra 
támaszkodva, sokféle (történelmi, antropológiai, művészeti) nézet és megközelítés lehetőségét 
igyekeznek nyújtani a látogatók számára. Továbbá olyan intézményként is meghatározzák, amely 
a társadalmi múzeum modelljének megfelelően és a helyi érdekeltségű múzeumokkal szemben 
időben és térben a lehető legszélesebben határozza meg az érdeklődési körét, az embert uni-
verzális és multikulturális megközelítéssel vizsgálva. (A ford.)

 3 Idézet philippe Matheznek, a MEG egyik kurátorának a marseille-i Musée des Civilisations de  
l’Europe et de la Méditérranée-ban (Európai és Mediterrán Civilizációk Múzeuma, MuCEM) tartott 
tudományos találkozón 2011 márciusában elhangzott beszédéből.

 4 A múzeum a nevét a Rhône és a Saône folyók összefolyásánál épült új épületének földrajzi 
elhelyezkedéséről kapta, amelyet szimbolikus értelmezéssel a múzeumi projektjére is alkalmaz 
(lásd a múzeum honlapját: http://www.museedesconfluences.fr/fr/le-projet – A ford.).

 5 A lyoni múzeum 2014. december 20-án nyitott meg. (A ford.)
 6 West ügyvédként ahhoz az indián elithez tartozik, amely lobbicsoportokhoz csatlakozva részt 

vett a jogaikat elismertető amerikai törvényhozási mozgalomban. 1989 óta a múzeum tervezésé-
nek előkészítését vezette.

 7 Az őslakos-kiállítások autentikus vagy nem autentikus mivoltának a kérdéséről lásd Krech 2004.
 8 Az écomuséologie célja, hogy hozzájáruljon az egyén és a közösség fejlődéséhez az idő és tér 

muzeográfiájának létrehozásával, amelynek a részvétel lehet a motorja, a tudományos inter-
diszciplinaritás pedig az eszköze. (A Musée dauphinois honlapjáról idézett meghatározás, in-
ternetcím: http://www.musee-dauphinois.fr/1093-1986-1992-l-heritage-ecomuseologique.htm.)

 9 http://www.musee-dauphinois.fr/145-musee-de-societe.htm. (A ford.)
10 A gyarmatosítás időszakában Észak-Afrikában élt európai származású francia megnevezése. 

(A ford.)
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11 2007-es megalakulásakor Cité national de l’histoire de l’immigration, majd 2013-tól Musée national 
de l’histoire de l’immigration elnevezésű intézmény. (A ford.)

12 Linda Idjéraoui-Ravez a doktori disszertációjában rámutatott arra, hogy a múzeum a kiállításaiban 
kommunikációs és értekező stratégiák mentén választ és rangsorol. A két kiállítás visszaemlékezé-
seit tehát nem lehet ugyanazon a szinten kezelni (lásd Idjeraoui-Ravez 2004).

13 Művében Bruckner kifejti, hogy a „paradox Európa-centrizmus” szemben áll az „Európa-cent-
rizmussal”: a gyarmatosítás és az imperializmus miatt az európaiak felelősnek tartják magukat 
a harmadik világban kialakult összes problémáért. A rossz lelkiismeret irányítja az önmagunkra 
és a világ ezen részére vetített tekintetet, főként az algériai háború után. A harmadik világbeliség 
olyan ideológia, amely kizárólag Európát és Amerikát okolja minden negatív dolog megtörténtéért 
a világban. A „paradox Európa-centrizmus” olyan új szemlélet, amely az Észak és Dél közötti 
kapcsolatokat helyezi középpontba (Bruckner 2002).
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ROBIN BOAST

Neokoloniális együttműködés

Múzeum mint kontaktzóna újragondolva*

Az 1990-es évektől a múzeumok a kiállításokhoz kapcsolódó részvételi programokon, 
a megosztott kurátori szerepen és a gyűjtemények használatán keresztül fejlesztették 
az újonnan felismert posztkoloniális státuszukat. Kiváltképp az olyan régészeti és 
antropológiai múzeumokban, ahol őslakosok érdekeltek a gyűjteményekkel kapcso-
latban, sok olyan programot indítottak el, amely bevonta a döntéshozatalba ezeket 
a forrásközösségeket. A bonyodalmak folytatódnak (phillips 2007), de az érdekelt for-
rásközösségek múzeumokban található örökségének menedzsmentjébe, használatába és 
prezentációjába történő bevonásának és döntési helyzetbe hozásának példátlan fejlő-
dését láthatjuk (phillips 2005). A hívószavak a dialógus és az együttműködés, és kevés 
olyan antropológiai – sőt régészeti – gyűjteménnyel rendelkező múzeum van, amely 
hajlandó lenne olyan kiállítást bemutatni, amelyben nem szerepel a konzultációnak 
valamilyen formája. James Clifford 1997-es Museums as Contact Zones című tanulmánya 
kétségkívül nagy hatású volt ezen a téren. Különösképpen Európában a kontaktzóna 
ma már többé-kevésbé szinonimája ezeknek a részvételen és együttműködésen alapuló 
programoknak. például a Manchester Museumnak 2004 óta van egy filmstúdiója, ahol 
a forrásközösségek szakértőivel folytatott, gyűjteményi tárgyakról szóló beszélgeté-
seket rögzítik. A múzeum honlapja szerint „A Kontaktzóna, a múzeum első állandó 
filmstúdiója 2007 szeptemberében nyílt meg egy joruba főnök vezette speciális ce-
remónia keretében, és a múzeum közösségi partnerei közül sokan részt vettek rajta. 
Szándékunk szerint a közös beszélgetések aktív, informális és nyugodt helye lesz.” 
(Manchester Museum 2006.)

A kontaktzóna-idea alkalmazásának egyik legismertebb példája a University of British 
Columbia Museum of Anthropology (British Columbia Egyetem Antropológiai Múzeuma, 
a továbbiakban: MOA) Megújulás Projektje, amely az A Partnership of Peoples (Emberek 
társas viszonyai) címet viseli. A projekt számos új helyet és törekvést foglal magában 
a múzeumi tárolással és prezentációval kapcsolatban, „beleértve egy új kutatóköz-
pontot, fő állandó kiállítási galériát és közösségi teret. Ezek együtt támogatják a helyi, 
nemzeti és nemzetközi határokon átívelő, együttműködésen alapuló, társadalmilag 

*  A szöveg eredeti megjelenése: Robin Boast 2011. Neocolonial Collaboration: Museum as Contact 
Zone Revisited. Museum Anthropology, vol. 34. no. 1. 56–70. Újraközlés az American Anthro-
pological Association (Amerikai Antropológiai Társaság) engedélyével. A szöveg újraközlése, 
sokszorosítása nem lehetséges.
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felelős és interdiszciplináris kutatást.” (MOA 2008.) A projektbe már a kezdetektől 
bekapcsolódott a Community Advisory Committee (Közösségi Tanácsadó Testület), 
amely az akadémiai diszciplínák, a Lower Mainland régió közösségi csoportjai és az 
amerikai őslakosok (First Nations) képviselőiből állt, és az volt a célja, hogy megírja az 
eredeti pályázatot. Ahogy Ruth phillips, a MOA egykori igazgatója is visszaemlékezik:

„Újragondoljuk hagyományainkat és az elmúlt huszonöt év intézményi tapaszta-
latait, amelynek során olyan sok változás történt a múzeumi praxisra és kutatásra 
vonatkozóan. Akkor látunk majd világosabban, ha két dolgot tisztázunk. Először 
is: az innováció helye végig itt volt előttünk az új közösségi partnerekkel végzett, 
együttműködő és multivokális kutatási modellekben, aminek a MOA segített 
utat törni. Másodszor pedig megfigyeltük, hogy míg az új technológiák képesek 
forradalmasítani a múzeumi gyűjteményekhez való hozzáférést és azok kutatását, 
a kulcsapplikációkat még nem fejlesztették ki.” (phillips 2005:106, 107.)

Egy másik intézmény, amely másoknál előrébb jutott az ilyen kontaktzóna-gyakorla-
tok megvalósításában, a National Museum of the American Indian (Amerikai Indiánok 
Nemzeti Múzeuma, a továbbiakban: NMAI) a Smithonian Institution-ben. Az NMAI 
küldetésnyilatkozatának és gyűjteményi szabályozásának részét képezi a dialógus és 
az együttműködés. Ahogy Rosoff rávilágít, az NMAI bátorítja

„az indiánok közvetlen és jelentésteli részvételét” a múzeumi tevékenységek min-
den aspektusában. Amellett, hogy a dokumentáció, szerzeményezés, repatriáció, 
kiállítás, kezelés és gondozás, illetve más múzeumi funkciók részletes műveleteit 
kínálja, a gyűjteményi szabályozás „respektálja és törekszik az individuumok 
kulturális egyezményeinek bevonására, amelyek megfogalmazzák a kulturális és 
vallási érzékenységeket, szükségleteket és normákat, a kulturális tudás és infor-
máció hasznosítását, valamint az egyes törzsi csoportok által megfogalmazott 
korlátozásokat” (Rosoff 2003:72).

Természetesen itt óvatosan kell bánnunk az együttműködés és konzultáció szavak 
használatával. Ennek a két fogalomnak a világ különböző részein különböző jelentései 
vannak. Én Európából írok, ahol a két fogalmat gyakran használják egymással felcse-
rélhetőként, viszont a konzultációnak sokkal informálisabb jelentése van, ugyanakkor 
kissé zavaró módon olyan értelemben is használatos, ahol a formális megegyezés a cél. 
Az Egyesült Államokban a konzultációnak a föderális törvényhozásban használva 
van egy kifejezett jogi jelentése, mint például a Native American Graves Protection 
and Repatriation Actben (őslakos amerikai temetkezési helyek védelme és az emberi 
maradványok visszaszolgáltatása), a National Environmental Policy Actben (nemzeti 
természeti környezet védelme), az Archaeological Resources Protection Actben (régé-
szeti erőforrások védelme) és a National Historic Preservation Actben (nemzeti műem-
lék megőrzés) (Bell–paterson, eds. 2009). Észak-Amerikában, ahol az indián törzsek 
függő szuverén nemzetek (dependent sovereign nation2), általánosságban a konzultáció 
sajátos törvényben rögzített és politikai jellegű jogokat jelent. Bár az együttműködés 
és a konzultáció közti változó kapcsolat megérdemelné, hogy külön foglalkozzunk vele, 
ebben a tanulmányban én főként együttműködésről beszélek.
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Noha remélem, hogy minden múzeum üdvözli ezeket a változásokat – és abban biz-
tosan egyetértünk, hogy az együttműködésnek ez az új szelleme sokkal igazságosabbá 
tette a gyűjtő intézmények és érdekelt csoportok közti kapcsolatot –, mindamellett 
sokkal inkább foglalkoztat a múzeum mint kontaktzóna ügye. Ezért eléggé pengeélen 
táncolok itt. Egyrészről üdvözlöm az új együttműködést, másrészről komolyan aggó-
dom, hogy a kontaktzóna neokoloniális természete szétrombolhatja a hatalommal való 
felruházást, amelynek létrehozása eredetileg szándéka volt. Tanulmányom visszanyúl 
Clifford, pratt és mások szövegeihez, hogy megvizsgálja: miért csak egy részleges és 
rózsás kép állandósult a kontaktzónáról? Célom nem az, hogy aláássam a jól elvégzett 
munkát, hanem hogy hangsúlyozzam a kontaktzóna sötét gyengepontját, ezáltal pedig 
a tartósan neokoloniálisnak tűnő múzeumi praxis felépítését.

Mi az a kontaktzóna?

Mary Louise pratt The Arts of the Contact Zone című cikkében úgy definiálja a kontaktzó-
nát, hogy az „egy olyan társadalmi terekre vonatkozó terminus, ahol kultúrák talál-
koznak, ütköznek és küzdenek meg egymással, gyakran erősen aszimmetrikus hatalmi 
viszonyokban, mint például a gyarmatosítás, a rabszolgaság vagy ezeknek a világ kü-
lönböző pontjain ma is létező utóhatásai” (pratt 1991:34). A kontaktzónák, amelyeket 
pratt az Imperial Eyes: Travel Writing and Transculturation című könyvében (pratt 1992) 
leírt, kiterjesztett és tárgyalt, nagyon erősen aszimmetrikus (értsd: egyenlőtlen) terek 
voltak, ahol egy domináns kultúra gondoskodott egy „egyezményes” térről, amely az 
imperialista program fenntartásához szükséges különféle kulturális cserék, tárgyalások 
és tranzakciók helye.

Az Imperial Eyesban pratt kifejtette, hogy az útleírás műfaja miképpen hozott létre 
egy kétirányú helyzetet, és ezáltal hatott az európai nagyvárosok és a nem európai 
periféria közötti kapcsolatokra. A korai 1990-es évek akadémiai érdeklődése az európai 
imperializmus történeti kontextusán belül a kritikai kultúrakutatások szöveges analí-
zisei felé fordult. Ezáltal képes volt lerombolni a nagyváros és periféria, maszkulin és 
feminin, fehér és nem fehér közti bináris oppozíciókat, hogy megteremtse a kultúraközi 
fordítások és alkuk sokkal finomabb kapcsolatát. pratt fő témája ebben a könyvben 
a transzkulturáció folyamata volt – egy fogalom, amelyet Fernando Ortiz kubai szo-
ciológustól kölcsönzött (Ortiz 1940). pratt kezdetben úgy írta le a transzkulturációt, 
mint „egy olyan folyamat[ot], amelyben alárendelt vagy marginális csoportok tagjai 
egy domináns vagy nagyvárosi kultúra által közvetített anyagokból merítenek” (pratt 
1991:35). Ezek az erősen szelektív, kölcsönös, de egyenlőtlen cserék kétirányú dialó-
gust hoznak létre, amely egyszerre fogalmazza meg a koloniális Másikat, és definiálja 
újra, hogy mi a nagyvárosi.

A posztmodern múzeumtudomány és múzeumantropológia pratt Imperial Eyes 
köny ve értelmében használta a kontaktzónát. Láthatjuk ezt a kisajátítást phillips mú-
zeumfogalmában, amit „a kontaktzóna és transzkulturáció újabb konstrukciói alapján 
fogalmazott meg” (phillips 2005:93), és Mason múzeumfogalmában mint a „transzkul-
turális találkozások átjárható teré[t]” (Mason 2006:25). Még Clifford eredeti szövegének 
masoni alkalmazása is hangsúlyozza a transzkulturálist. Clifford így ír: 
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„a kontaktperspektíva minden kultúragyűjtő stratégiára a dominancia, a hierar-
chia, az ellenállás és a mobilizáció bizonyos történeteire adott válaszként tekint” 
(Clifford 1997:213). Ebből a megvilágításból a múzeum fogalmán a kultúrák és 
történelmek értékelését, gyűjtését és kiállítását körülvevő kapcsolatok és aktivi-
tások egész sorának sokkal rugalmasabb és kiterjedtebb leírását értjük (Mason 
2006:25).

Ami közös és újabb keletű ezekben, az az, hogy a múzeum mint kontaktzóna leírásakor 
a kontaktzónát a transzkulturáció dialogikus tereként kezelik. ugyanakkor éppen ez 
az, ami problematikussá teszi az ilyen zónákat.

Múzeum mint kontaktzóna

Ahogy Ruth phillips is utalt rá a második múzeumkorszakról írt szövegében (phillips 
2005), az elmúlt harminc évben a múzeumok alapvető változásokon mentek keresz-
tül. Ezek a változások az 1970-es évek végén, a múzeum fő céljának irányváltásával 
kezdődtek, amit „új muzeológiának” neveztek el. Bár az eredeti kifejezés már népsze-
rűtlen, a mozgalom jellemzésére továbbra is hasznosnak bizonyul az implikációk és 
hatások közti útkeresésben. Néhányan azt mondják, hogy a mozgalom az ICOM 1974-
es múzeum-újradefiniálási kísérletéhez kapcsolódik (ICOM 2009), mások a Varine-féle 
definícióból eredeztetik (Varine 1978), megint mások pedig peter Vergo azonos című 
szerkesztett kötetéből (Vergo 1989). Eltekintve az eredetkereséstől, az új muzeoló-
gia középpontjában az a feltételezés áll, miszerint a múzeum nem kutatóközpont és 
nem elsődlegesen gyűjtőintézmény, hanem oktatási eszköz. Az új muzeológia célja 
az volt – és nagyjából még most is az –, hogy a múzeumot az egyéni szakértői ered-
mények bemutatásából különböző oktatási programok helyévé változtatva átformálja 
a társadalmi gyakorlatokat is.

Ebből az átrendeződésből – és ez állt az elmúlt húsz évben végzett múzeumtudo-
mányi kutatás középpontjában – számtalan feltételezés fakadt annak a folyamatnak 
a társadalmi és politikai természetére vonatkozóan, amelynek során termelődik és 
újratermelődik a múzeumi tudás. Ezeket a feltételezéseket a következőképpen lehetne 
összefoglalni:

– A tudás alapvetően relatív. A valóság természete függ megfigyelésének néző-
pontjától.

– A folyamatok és praxisok, amelyek során egy egyén tudáshoz jut, alapvetően 
társadalmiak. Minden beszélgetés, amelynek során egy egyén tudást termel 
vagy oszt meg, hozzájárulás olyan összetett, szimultán, folyamatban lévő 
diskurzusokhoz, amelyek viszonzásképp a kapcsolatok többszörös átfedésben 
lévő hálózataiba ágyazódnak be dinamikus formában.

– A tudásigény minden részlete egy narratíva vagy történet formáját ölti, amely 
által tárgyak természete érthetővé, elmagyarázhatóvá vagy igazolhatóvá válik.

– A tudás tárgyak tudása vagy tárgyakról való tudás, a tárgyak dolgok, melyeket 
a tudás hordozói ismernek (vagy amelyekről tudásuk van). Ebben az értelemben 
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mondhatjuk, hogy a tudás a tárgyakban testesül meg. A tudás fejlesztésének 
szükséges feltétele a tárgyakkal való foglalatoskodás.

Az új muzeológia relativista és posztmodern alapjai ellenére (Macdonald, ed. 1998; 
Macdonald–Fyfe, eds. 1996; kritikájához lásd Lonetree 2006) a múzeumi gyakorlat és 
a múzeumtudomány ezeket az elveket nagyrészt a pedagógus szemüvegén keresztül 
interpretálta. Mindegy, hogy a múzeumtudomány milyen erősen érvelt az interpretáció 
és prezentáció pluralisztikus megközelítése mellett, az intellektuális kontroll főként 
a múzeum kezében maradt. Az új muzeológia múzeumi térhódítása az elmúlt harminc 
évben olyan rendszert vezetett be, ahol a pedagógus és a marketingmenedzser – a kul-
turális politikában a „múzeum mint díszlet” megváltozott eszközszerűségén keresz-
tül – kontrollálja a múzeum prezentációjának hangját a „társadalmi” érdeklődés egy 
relatíve szűk és válogatott nézete számára (Shelton 2001).

Ahogy Macdonald és phillips is felismerte (Macdonald, ed. 2006; phillips 2005), az 
új muzeológia 2000-es években induló második hullámának központi eleme a kutatás 
és gyakorlat újbóli összekapcsolására irányuló, megújult motiváció volt. Néhány azok 
közül a műveletek közül, amelyeket új nézőpontokból vizsgáltak meg, és amelyek az 
ilyen analíziseknek köszönhetően átalakultak: gyűjteményfejlesztés, kiállítási display, 
restaurálás, raktározás és múzeumpedagógia. A muzeológusi stáb például már régeb-
ben felismerte, hogy azzal, hogy csak néhány fajta tárgyat választanak ki beszerzésre, 
megőrzésre és nyilvános bemutatásra, a múzeumok csupán néhány közösség iden-
titását veszik figyelembe, reprezentálják és erősítik meg. Továbbá megértették, hogy 
a szerzeményezési folyamatokat – a döntéseket arról, hogy mit válasszanak ki, és 
ki vegyen részt a választásban – folyamatosan felül kellene vizsgálni és meg kellene 
kérdőjelezni.

Ezzel a fejlődéssel együtt – vagy éppen emiatt – azóta, hogy James Clifford első 
ízben összekapcsolta Mary Louise pratt kontaktzóna-fogalmát a múzeumokkal, egyre 
növekszik az igény az idea hozzáigazítására – explicit és implicit módon – a poszt-
modern új muzeológia céljaihoz. Az elmúlt tíz év kulcsmunkái voltak: Sharon Mac-
donald The Politics of Display című könyve (Macdonald, ed. 1998), Andrea Witcomb 
Re-imagining the Museum című munkája (Witcomb 2003), Ruth phillips Re-placing 
Objects (phillips 2005), Anthony Shelton Museums and Anthropologies (Shelton 2006) 
és Rhiannon Mason Culture Theory and Museum Studies című könyve (Mason 2006), 
illetve a rengeteg szöveg, melyből Laura peers és Alison Brown Museums and Source 
Communities című kötete létrejött (peers–Brown, eds. 2003).

Ami ezekre a munkákra mind jellemző, az a múzeumi reprezentáció új kollabora-
tív megközelítésének természetével kapcsolatos általános optimizmus. Ruth phillips 
például felismerte, hogy „a partnerség és együttműködés új modelljei egyre több le-
hetőséget biztosítanak a nyugati múzeumok hagyományos irányultságába történő 
beavatkozásra a vizuális megtapasztalás és élmény terén” (phillips 2005:96, 97). To-
vábbá az együttműködő kultúrák között új társulási formákat fedezett fel. „A koloniális 
kontaktzónák és a transzkulturáció újabb formáit nézve ezek a tárgyak más módokon 
is részei ugyanennek a történeti világnak.” (phillips 2005:93; kiemelés az eredetiben.)

Laura peers és Alison Brown múzeumokról és forrásközösségekről szóló kulcsfon-
tosságú munkájukban hangsúlyozták, hogy „a múzeumokban lévő műtárgyak egy-
szerre testesítik meg a helyi tudást, az őket kitermelő történelmet, illetve a nyugati 
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terjeszkedés globális történelmeit, aminek eredményeként gyűjteményekbe, majd mú-
zeumokba kerültek, és új tudományos, illetve hétköznapi tudás forrásaiként működ-
tek” (peers–Brown 2003:4). Úgy fogalmaztak, hogy a „műtárgyak »kontaktzónaként« 
funkcionálnak – mint a tudás forrásai és új kapcsolatok katalizátorai – a közösségeken 
belül és a csoportok között egyaránt” (peers–Brown 2003:4). ugyanebben a kötetben 
John Stanton leszögezi, hogy

„a múzeumok helyzete ideális ebben a paradigmában, mivel a történeti gyűj-
teményeikkel való munka újra megerősíti a kortárs bölcsességet és megértést, 
tovább folytatva ezzel a történelem, kultúra és identitás természetéről szóló 
belső diskurzusokat… A múzeumi gyűjtemények újra megerősített tárgyai friss 
jelentéseket kapnak, és újszerű módon válnak mind a látogatói, mind a kutatói 
foglalatosság új elemévé.” (Stanton 2003:151.)

Andrea Witcomb a Re-imagining the Museum című munkájában azt írta: „Ahelyett, hogy 
a hatalom központjában álló, statikus és monolitikus intézményként értelmeznénk 
a múzeumot, inkább egy bizonytalan intézménynek tűnik, amely próbál megbirkózni 
a koloniális találkozások következményeivel, vagy egy olyan kísérletnek, amelynek 
egyszerre vannak negatív és pozitív hatásai a vele együttműködőkre” (Witcomb 
2003:89). Rhiannon Mason Witcomb könyvéről írt ismertetőjében megismételte azt 
az interpretációt, hogy „a múzeum kontaktzónaként sokkal inkább a kultúrák közötti 
találkozások átjárható tereként, mintsem egy erősen korlátolt, a látogatók számára 
tudást közvetítő intézményként funkcionál” (Mason 2004:25).

Néhányan azonban kételkednek a kontaktzónának ebben az optimista felfogásában. 
Clifford tanulmányának megjelenése után nem sokkal Tony Bennett úgy nyilatkozott, 
hogy a múzeumok és a forrásközösségek közti együttműködés egy kicsit olyan volt, 
mint egy csel, bár valószínűleg egy hasznos csel. Bennett úgy látta a multikultura-
lizmusként kifejezett kontaktzónát, mint a kultúraközi dialógus és a forrásközössé-
gi szakértelem helyét, amely csupán a múzeumnak mint a kormányzás eszközének 
kiterjesztése. Bennett a következőt kérdezte: „A múzeumok vajon még mindig nem 
érdekeltek abban, hogy a kulturális toleranciáról és diverzitásról szóló, egyre meggyő-
zőbb üzeneteiket olyan messzire sugározzák a civil társadalom számára, amennyire 
csak tudják?” (Bennett 1998:213.)

Andrea Witcomb könyve (Witcomb 2003) megpróbálta Bennett negatív diskurzusát 
oly módon visszafordítani, hogy a múzeumot mint kultúraközi közvetítőt pozitív szerep-
be helyezte. Bennett kritikájával szemben azzal érvelt, hogy a múzeumok hatalmi pozí-
ciója sokkal bizonytalanabb, mint amilyennek gyakran mutatják, és hogy az a folyamat, 
amelynek során a múzeumok kiállításokkal és dokumentációkkal reprezentálnak, sokkal 
szövevényesebb annál, semmint hogy így le lehessen egyszerűsíteni – a múzeumok 
nem csak szimplán kiterjesztik az elit befolyását. Továbbá „a múzeumok funkciójának 
van egy sor lehetséges interpretációja” (Witcomb 2003:17). Witcomb szerint a kortárs 
múzeumokról az egyik destruktív feltételezés éppen a modernitás narratíváival való 
kapcsolatuk. Szerinte a múzeumok megrekedtek a tradicionális civilizáló intézményi 
pozíció és a „Nyugat bűneivel” azonosított szerep között. Végül azzal érvelt, hogy 
ugyanúgy, ahogy a múzeumok sem tudják többé totalizáló szemléleteken keresztül 
reprezentálni az általuk gyűjtött világot, úgy a világ sem tudja múltjának, jelenének 
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és jövőjének totalizáló szemléletén keresztül reprezentálni a múzeumot (Witcomb 
2003:18).

Rhiannon Mason egy késői munkájában beemelte a „közt” a múzeumnak mint poszt-
koloniális intézménynek ebbe a változatosságába. Azzal érvelt – ahogy arra Clifford is 
rámutatott –, hogy a múzeumon kívüli világ múzeumokra gyakorolt nyomása erőteljes 
kritikát fogalmaz meg Bennett irányítási modelljével szemben, „nevezetesen, hogy a fo-
lyamat túl nagy hangsúlyt helyez a múzeumok fogyasztási oldalára, a termelési oldal 
kárára. Ennek eredményeképp a látogatókat gyakran figyelmen kívül hagyják, vagy túl-
zottan leegyszerűsítik reakcióikat. Bár mint azt egyre többen elismerik […] a látogatók 
nem teljesen passzívan vagy tiszta lappal érkeznek a múzeumokba” (Mason 2006:25).

Végül a legutóbbi, a múzeum mint posztkoloniális intézmény miatti szabadkozás 
Anthony Sheltontól származik. Kísérletében, hogy megerősítse állítását, mely szerint 
a múzeumantropológia még létezik, és jól működik – főleg az antropológián belül –, 
Shelton a következőket mondja:

„A múzeumok a tágabb társadalom olyan mikrokozmoszai, amelyekben az in-
teretnikus kapcsolatok az interpretáció és a kulturális források kontrollja feletti 
harcon keresztül játszódnak le. […] Az antropológiának ez az új, revitalizált 
szubdiszciplínája az, amely dialektikus elkötelezettsége és tárgyának átalakítása 
révén sokat tett – és várhatóan még többet fog tenni – új irányok kijelölésében 
nemcsak az etnográfiai, hanem a más jellegű múzeumi reprezentációk esetében 
is.” (Shelton 2006:79.)

Amit mindezek a felhívások képviselnek, az a múzeumok – különösképpen az ant-
ropológiai múzeumok – kísérlete egyrészt arra, hogy a posztmodern kritikán belül 
átalakítsák magukat, másrészt hogy visszaállítsák az antropológia elveszettnek vélt 
pozícióját a Nyugat és a Másik közti közvetítőként (Blaut 1993; Clifford 2004; Dicks 
2000). Ebben az értelemben az új hullám múzeuma kontaktzónává – az együttműkö-
dés, a diszkusszió és a konfliktusmegoldás – helyévé válik. Ez a forrásközösségek és 
az érintettek hangjainak múzeumi integrációjára törekvő mozgalom – csakúgy, mint 
a megnövekedett igény a tárolás, konzerválás és hozzáférés kérdéseinek megtárgyalására 
a forrásközösségekkel (peers–Brown 2003) – az egyik fő érvvé vált a múzeumi közös-
ségek folyamatos relevanciáját, sőt jogait illetően a hatalmas gyarmati gyűjtemények 
kezelésével kapcsolatban (Shelton 2006).

Ám pontosan mi is az állítás a múzeum mint kontaktzóna jellemzésében? Hogy 
megválaszolhassuk ezt a kérdést, újra meg kell néznünk, mit értett pratt kontaktzónán, 
és mit állított Clifford annak múzeumi alkalmazásáról.
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A kontaktzóna harmadik irodalmi műfaja

pratt eredeti szövegében egy másik jelenséget is definiált (pratt 1991), ami ugyanúgy 
integráns része a kontaktzónának: az autoetnográfiát. Az autoetnográfia 

„[…] olyan szöveg, amelyben az emberek arra vállalkoznak, hogy olyan módon 
írják le magukat, hogy ezáltal összekapcsolódjanak azokkal a reprezentációk-
kal, amelyeket mások alkotnak meg róluk. Így ha az etnográfiai szövegek azok, 
amelyekben európai nagyvárosi szubjektumok reprezentálják önmaguk számára az 
ő Másikjaikat (jellemzően a meghódított Másikjaikat), akkor az autoetnografikus 
szövegek olyan reprezentációk, amelyeket az úgynevezett mások konstruálnak 
válaszképpen vagy dialógusban azokkal a szövegekkel.” (pratt 1991:34.) 

pratt úgy definiálta az autoetnográfiát, mint a kontaktzóna egyik „irodalmi műfaját”. 
A The Artsban (pratt 1991:35–37) Guaman poma Új krónikáját használta példaként egy 
korai autoetnografikus szövegre. poma levele egy 1600 és 1615 között írt kérés a spa-
nyol királyhoz két részben és két nyelven: spanyolul és kecsua nyelven. pratt szerint 
ez ugyanannyira íródott a perui kecsua nyelven beszélő embereknek, mint a spanyol 
királynak, és az európai krónikát használja mint irodalmi műfajt. pratt érvelésének 
lényege nemcsak az volt, hogy poma egy európai irodalmi műfajt használt a kecsua 
nyelv és kultúra szerepeltetésére, hanem hogy ez egyszerre szólt a spanyol koronának 
és a kecsuáknak, ez utóbbiaknak mint népnek a kulturális és történelmi jelentőségük 
elismerése érdekében. A felhívás sikertelen volt, és az Új krónika évszázadokon keresztül 
elfeledetten hevert a spanyol archívumokban. Azáltal, hogy pratt felelevenítette, poma 
krónikája az autoetnográfia prototipikus példájává vált.

Richard Millerrel egyetértésben azonban úgy gondolom (Miller 1994), hogy a The Arts 
of autoethnographyban nem poma levele és felhívása a kulcspélda. poma levelével az 
a baj, hogy a koloniális kontextus annyira prototipikus, hogy nem is kérdőjelezi meg 
elképzeléseinket a kontextusról, amelyben a kontaktzóna működik. A kortárs autoet-
nográfia túl világos, túlságosan is kolonializált jellegű felhívás egy gyarmati környezet-
ben, túlzottan irodalmi beavatkozásszerű. A múzeumok esetében: az autoetnográfia 
elveszíti szerepét, ha ilyen környezetekre alkalmazzák (bár egyértelműen nem ez volt 
pratt célja), mert túl egyszerű a múzeumra olyan helyszínként tekinteni, ahol ilyen do-
kumentumokat őriznek, reprezentálnak és értelmeznek újra. Mivel nem válik világossá, 
hogy a kontaktzóna tárgyai milyen szerepet kapnak a posztkoloniális kontextusokban, 
a múzeumok vagy archívumok szerepe elhomályosul. Sokkal hasznosabb Manuel (pratt 
fia) tapasztalata, aki diákként napi szinten benne volt a kontaktzónában, amit okta-
tásnak hívunk (pratt 1992:38).

pratt felelevenítette, hogy fia az új „nyitott” iskolájában töltött első napjaiban tisz-
tán felismerte, hogyan működnek az ő iskolájához is hasonló nyitott és multivokális 
terek. Amikor anyja megkérdezte, hogy milyen volt az új iskolájában, ezt válaszolta: 
„»sokkal kedvesebbek, és sokkal kevesebb szabály van. De tudod, hogy miért kedve-
sebbek?« »Miért?« – kérdezte az anyja. »Hogy engedelmeskedj az összes nem létező 
szabályuknak« – válaszolta.” (pratt 1991:38; kiemelés az eredetiben.) pontosan ez az, 
ahogy szerintünk a múzeum mint kontaktzóna működik. Referencia, megfelelőség és 
legitimitás: ezeket mindig az autoriter fél szempontjai szerint keretezik, „függetlenül 
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attól, hogy a többi szereplő hogyan látja magát cselekvés közben” (pratt 1991:38). 
pratt kiemelte számunkra, hogy az iskolában „ha egy osztályt mint a tanárra tekintettel 
egyesített és homogenizált társadalmi világot elemzünk, akkor bármi, amit a diákok 
a tanár által megnevezetteken túl tesznek, az láthatatlan vagy rendellenes marad a vizs-
gálat számára. Ez a gyakorlatban is igaz lehet” (pratt 1991:38).

Ahogyan Clifford a kontaktzónát alkalmazta – mint az új múzeumon (most egyfajta 
osztálytermen) belüli konzultatív teret –, egy sokkal bonyolultabb történetet prezentált, 
mint ahogyan az általában a későbbi munkákban megjelenik. Az általában hivatkozott 
Museums as Contact Zonesban, amelyben a Rasmussen-gyűjteménnyel kapcsolatban 
a Portland Museum of Arts konzultál a tlingit vénekkel, Clifford egyértelműen jelezte, 
hogy „ami a Portland Museum alagsorában történt, az nem redukálható egy gyűjtési 
tanácsadás [kiemelés az eredetiben] vagy tájékoztatás folyamatára. A konzultációnál 
valami több történt. Egy üzenet hangzott el és került előadásra egy folyamatban lévő 
kontakttörténelmen [contact history] belül.” (Clifford 1997:193, a szerző kiemelése).

Amit a múzeum gondolt arról, hogy mi történik, az a gyűjteményt gazdagító további 
kontextusok és információk magyarázata volt. Amit a tlingitek képviselői csináltak, az 
sokkal tágabb volt. A tárgyak – számukra „a küzdelem folyamatosan zajló történe-
tei” – annak lehetőségét jelentették, hogy emlékeztessék a múzeumot a törzsi tárgyak 
gondozásának felelősségére, és hogy felhívják a múzeum figyelmét arra, hogy a „puszta 
megőrzésen” és kontextualizáción túl is felelős a tárgyakért (Clifford 1997:193).

Autoetnográfia és a kisajátítás retorikája

„Örülök, hogy a tudomány elfogadta az őslakosok tudását, de miért kellett etno-
tudományokat létrehozni belőle, hogy elmagyarázzák azt önmaguknak? Az »ős-
la kostudomány« területét számos oknál fogva kiterjesztették őslakos oktatóink ra, 
akiknek így majd beletelik egy kis időbe, mire a dolgok mögé látnak.”

(Jim Enote, személyes beszélgetés, 2008.)

A probléma nem annyira a transzkulturáció egy új módja körüli alku vagy a Portland 
Museum of Art munkatársainak a kontaktzóna szükségességével kapcsolatban tanúsított 
értetlensége volt. Valami sokkal nehezebben kezelhető dolog merült fel: a koloniális 
intézmények és a kontaktzóna egy aspektusa, amely nagymértékben kimaradt a poszt-
Clifford/pratt-értekezésekből. Ez a kontaktzóna és a kontaktzónaszerű együttműködések 
harmadik vonása: az autoetnográfia.

Az autoetnográfia a transzkulturációval együtt része a kontaktzónának. Ám ez az 
elfeledett része. Ez egyszerre meglehetősen furcsa ugyanakkor sokatmondó is, mert 
mind Clifford (1997:213), mind pedig pratt (1991:34) nyilvánvalóvá tette, hogy az 
autoetnográfia az egyik legjelentősebb, leginkább neokoloniális aspektusa a kontakt-
zónának (Clifford 1997:213; pratt 1991:314).

pratt elmagyarázta, hogy az autoetnografikus szövegek nem az önreprezentáció vagy 
az autochton kifejezés formái. Sokkal inkább azok a Másik által írt szövegek, amelyek 
vegyítik a bennszülött kifejezésmódokat a nagyvárosi és tudományos módokkal. Jóllehet 



83

N
eo
ko
lo
ni
ál
is
eg
yü
ttm

űk
öd
és

pratt úgy érvelt, hogy „az ilyen szövegek gyakran alkotják egy marginalizált csoport 
belépőjét a nyomtatott kultúra domináns köreibe” (pratt 1991:34), ez világosan rá-
mutat egy tágabb jelenségre, sőt a dominancia egy módjára, amely akkor figyelhető 
meg, amikor a Másik rájön, hogy önmagát kell prezentálnia.

Lehet, hogy azért volt az autoetnográfia a kontaktzóna jelentős mértékben elhanya-
golt vonása, mert pratt az autoetnográfiát textuális módként vagy műfajként definiálta. 
Az eredeti The Arts of the Contact Zone-jában az autoetnográfia „egy szöveg” volt (pratt 
1991:34). A következő nagy kontaktzóna munkájában, az Imperial Eyes-ban (pratt 1992) 
az autoetnográfiát csak irodalmi műfajként említette. Mindez annak ellenére van így, 
hogy pratt felismerte, hogy – csakúgy mint a transzkulturáció – „az autoetnográfia 
a kontaktzóna egy jelensége” (pratt 1991:34).

Ha visszatérünk Clifford Museums as Contact Zone-jához és a rengeteg példához, 
amelyet bemutatott, úgy tűnik, hogy a tanulmány fő fókusza az volt, hogy emlékez-
tessen arra, hogy az autoetnográfia nem egyszerűen szöveges, hanem talán retorikai 
műfaj is. Bár a tanulmány elsődleges szándéka a múzeumok figyelmének felhívása volt, 
hogy engedjék el „központi jelentőségüket, és az átjárás, az interkulturális határok és 
az eltérő közösségek egymás közti kommunikációjának és küzdelmeik kontextusának 
speciális helyeként tekintsenek magukra” (Clifford 1997:213). Mindezek mellett úgy 
tűnik, hogy szövegében végig azt is sugallta számunkra, hogy léteznek alapvető aszim-
metriák: „Egy kontaktperspektíva minden kultúragyűjtő stratégiára úgy tekint, mint 
a dominancia, a hierarchia, az ellenállás és a mobilizáció egyes történelmeire adott 
válaszokra.” (Clifford 1997:213.)

Clifford számára a decentralizált múzeum potenciálja lehetőség:

„Elemzésem olyan demokratikus politika mellett érvel, amely szembemegy a kü-
lönböző találkozási helyek hierarchikus értékelésével. Kiáll a gyűjtemények de-
centralizációjáért és multiplex nyilvános terekben történő körforgásáért, olyan 
dolgok körének kibővítéséért, amelyek egy múzeumban vagy múzeumjellegű 
környezet ben történhetnek.” (Clifford 1997:214.) 

Clifford számára a politika és e környezetek demokratizációja lehetőség – és ez a ta-
nulmány központi eleme. Mindemellett az elmúlt tíz évben egyre inkább világossá 
vált, hogy a kontaktzónát a múzeum (Bennett 1998:212, 213), az „őslakostudo-
mány” (Enote, személyes beszélgetés, 2008) és a bennszülött népesség önkormányzata  
(Hemming–Rigney 2008) folyton mint neokoloniális műfajt használja. Amellett érvelek 
itt, hogy a kontaktzóna koloniális kontaktzónaként való hagyományos újraértelmezé-
sének problémája részben annak köszönhető, hogy az autoetnográfia mint alapvető 
neokoloniális retorikai műfaj és ráadásul mint a kisajátítás eszköze mostanra teljesen 
ignorált pozícióba került.
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A stanfordi Papuan Sculpture Garden és a Collaborative 
Exhibition tanulságai3

Az egyik, szekunder irodalomban ritkán említett elbeszélés Clifford kontaktzónák ta-
nulmányából a saját beszámolója a Stanford University (Stanford Egyetem) Papuan 
Sculpture Gardenjének fejlesztéséről (Clifford 1997:195, 196). Clifford elmondása szerint 
1994-ben Jim Mason, egy akkori antropológushallgató a Stanfordon elegendő pénzt 
gyűjtött össze arra (főként adományokból és kisebb összegekből), hogy nagyjából egy 
tucat szobrászt elhozzon a pápua felföldről palo Altóba. Azon a nyáron a szobrászok, 
akik helyi barátoknál és támogatóknál laktak, pápua Új-Guineából hozott farönkökkel 
és Nevadából származó megfelelő kövekkel dolgoztak, hogy „állatokkal összefonódó 
emberi alakokat, fantasztikus mintákat” hozzanak létre (Clifford 1997:195). 

„A munkahelyük minden arra járó számára nyitva állt, és csak péntek esténként 
alakult át barbecue-val, arcfestéssel, dobolással és tánccal összekötött partivá. 
Az új-guineai művészek megtanították mintáikat az érdeklődő palo Altó-iaknak. 
Egyre több ember jött hétről hétre, hogy együtt legyenek, alkossanak és ünne-
peljenek.” (Clifford 1997:195.)

Clifford azzal folytatja elbeszélését, hogy amikor 1994 őszén meglátogatta a szobor-
parkot, a szobrászok már hazatértek pápua Új-Guineába. A New Guinea Sculpture 
Gardent már csak a kábelekkel kikötözött és műanyaggal borított különböző faragott 
tönkök és kövek alkották, amelyeket szétszórtak a többi fa között. Jim Mason újabb 
adománygyűjtésbe kezdett, ezúttal arra gyűjtött, hogy felállítsák és biztosítsák a szob-
rokat, és egy rendes szoborparkot létesítsenek. Egy éven belül a kert formálódni kezdett 
(Clifford 1997:195, 196). Most ott áll a Stanford University Humanities Center (Stanford 
Egyetem Humántudományi Központ) mellett – a faragott oszlopok és kövek betonba 
ágyazva, fényekkel megvilágítva és magyarázótáblákkal ellátva.

Feltehetnénk a kérdést: miért került a világ egyik leggazdagabb egyetemének olyan 
nagy erőfeszítésébe idehozni ezeket a művészeket, és megadni a minimális kiállítási 
támogatást munkáiknak? Túllépve ezen, mindenképpen tiszteletet érdemel Jim Mason 
és támogatói közössége, akik ilyen nagy gonddal és vendégszeretettel segítették a pá-
pua művészeket. Engem itt az érdekel, amit James Clifford az írásában elmulasztott 
kommentálni, mert úgy gondolta, hogy még túl korai ezzel foglalkozni. Ez pedig nem 
más, mint az, hogy végtére is miképpen birtokolták és használták a kertet (Clifford 
1997:196).

Amikor a feleségemmel és James Clifforddal 2008 nyarán végül meglátogattuk az 
új-guineai szoborparkot, a palo Altó-i kampusz egy jól prezentált, gondozott és állandó-
nak tűnő attrakcióját találtam. Míg Clifford nem emlékeztetett cikkének egy részére, amit 
majdnem elfelejtettem, a sikeres kontaktzóna egy majdhogynem tökéletes példájának 
tűnt számomra. Olyan projekt volt, amely direkt módon támogatott bennszülött mű-
vészeket azzal, hogy közvetlen és jelentésteli kapcsolatba hozta őket emberek sokszínű 
csoportjával a világ másik felén. Ez lehetőséget adott számukra, hogy a maguk nevében 
szóljanak, és demonstrálják művészi termékeiket – hogy ezeket a műalkotásokat kiállít-
sák az utókor számára a kampusz egy állandó helyszínén. Mi többet kívánhatnánk egy 
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kontaktzónától? Talán ez az, amiért olyan keveset beszélnek Clifford tanulmányának 
erről a bizonyos részéről, mert annyira egyértelműen modellértékű. Olyan modell, 
amelyet mostanában nagyon gyakran reprodukálnak, főleg múzeumokban.

A kertben való sétálgatás közben azonban valami, amit Clifford – úgy gondolom, 
szándékosan – mondott, kiragadott ebből az önelégült hangulatból. Miközben a kiállított 
szobrok közt sétáltam, és a mára már állandóvá vált interpretációkat olvastam, Clifford 
azt mondta, hogy a pápua művészek valami többre számítottak, a cserekapcsolaton 
túllépő, hosszabb távú valamire. Bár sokáig tartott, hogy ennek az egyszerű kijelentésnek 
a jelentőségét felismerjem, azt hiszem, Clifford arról beszélt, hogy bár a kontaktzóna egy 
tökéletes példáját szemléltük, az nem az általában feltételezett, kellemes kontaktzóna 
volt – az egyenlő és kölcsönös előnyök kontaktzónája.

Clifford megmutatta számomra, hogy a kontaktzónák nem a kölcsönösség valódi tere-
pei. Az olyan emberek, mint Jim Mason legjobb törekvései ellenére is, ezek a kisajátítás 
aszimmetrikus terei. Bármennyire próbálunk tereket felhasználóbaráttá tenni, olyan 
helyek maradnak, ahova azért jönnek a Mások, hogy nekünk, nem pedig hogy velünk 
szerepeljenek. Úgy gondolom, hogy amit a pápua szoborpark létrehozása és stabili-
zálása kapcsán látunk, éppen olyan, mint a többi, a palo Altó-i kampuszon szétszórt 
együttműködési projekt, amelyeknek szintén vannak komplex rejtett történeteik – olyan 
helyek, amelyeket szintén az utókor számára stabilizáltak és honosítottak a kampusz 
tájképén –: kevés jele van a pápua művészeknek, hacsak nem a szobraik. Annak sincs 
semmilyen nyoma, hogy magukon a művészeken kívül bármi más visszament volna 
pápua Új-Guineába.

Amit a Stanford Egyetem New Guinea Sculpture Gardenjében láthatunk, az nem 
csak egy olyan kontaktzóna, amely végül is nem tudott eleget tenni a pápua művészek 
várakozásainak. Amit láthatunk, az az együttműködések céljait illető két alapvetően 
eltérő felfogás konfliktusa. A pápua művészek elvárásaiba egy sor kölcsönös – ám 
soha meg nem valósuló – kötelezettség tartozott ajándékba adott idejükért, erőfe-
szítéseikért és munkájukért. Az ilyen együttműködések az emberek közti folyamatos 
kötelezettségekkel járnak együtt, amelyek részei a megegyezésnek, hogy jönnek és 
segítenek. Azoknak az embereknek, akik 1994-ben palo Altóban részt vettek és 
segítettek, lehetőségük volt arra, hogy együttműködjenek ezekkel a tehetséges mű-
vészekkel, hogy beszéljenek velük, és megismertessék őket a kaliforniai kultúrával, 
de főként arra, hogy népszerűsítsék őket azzal, hogy műveiknek állandó kiállítási 
lehetőséget biztosítanak.

Felelőtlenség lenne azt állítani, hogy a palo Altó-iak tévedtek, vagy érzéketlenek, 
esetleg naivak lettek volna. Az alku során mindkét félnek kulturálisan specifikus elvá-
rásai voltak, amelyeket nehéz volt egymáshoz idomítani. Azt is mondhatnánk, hogy 
a pápua szobrászok naivak voltak a művészeti cserével kapcsolatban, amelynek részesei 
voltak – ez olyan naivitás, amely zömében már nem létezik a bennszülött művészek 
körében. Arra próbálok rávilágítani, hogy bár ilyen módon minden egyes kontaktzó-
na-együttműködés összemérhetetlen, ami számít, az az, hogy egy összemérhetetlen 
közegben a dominancia győzedelmeskedik. Ez a kontaktzóna valódi tanulsága.

Mary Louise pratt is megpróbált megtanítani minket erre a leckére, amikor arról 
értekezett, hogy fia az A grate adventchin című esszéjére egy elképzelt, az iskolát 
szükségtelenné tévő vakcináról megkapta a szokványos, de egészen csendben átnyújtott 
piros pontot. Ezzel pedig feltárta, hogy a kontaktzónán belüli versengés miképpen tud 
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szó szerint eltűnni. Richard Miller későbbi kritikája pratt esszéjéről szellemesen foglalta 
össze az elhallgattatás programját a kontaktzónában:

„pratt számára a tanári dicséret megpróbálja elrejteni azt az osztálytermi konflik-
tust, hogy mely munkák értékelhetők és miért. Ehelyett azt a képet mutatja, hogy 
minden rendben van: a diákok írnak, és a tanárok értékelnek. Létezik azonban más 
stratégia is a nehezen kezelhető dolgokra: ignorálni a tartalmat, és csak a szófoga-
dó magatartás külső formáira fókuszálni – ez elgondolkodtatta prattet a kéretlen 
kritikai diskurzus [unsolicited oppositional discourse4] helyéről az osztályteremben. 
Manuel valódi osztálytermi közössége esetében a kérdésre adható válasz egyér-
telmű: a kéretlen kritikai diskurzus helye egyáltalán nem számít helynek.” (Miller 
1994:390; a szerző kiemelése – R. B.)

Az autoetnográfia szerepe a kontaktzónában nem szimplán a fordítás és a transzkultu-
ráció, hanem a megnyerés is. A kontaktzónán belül az autoetnografikus megközelítés 
„önreprezentációkat kínál azzal a szándékkal, hogy beavatkozzon a nagyvárosi (vagy 
autoriter) intézmények megértési módjaiba. Az autoetnografikus munkák gyakran 
szólnak mind a nagyvárosi közönségeknek, mind a beszélők saját közösségeinek. Re-
cepciójuk éppen ezért meglehetősen bizonytalan.” (pratt 1991:34.)

Ahogy Manuelnek a tudomány fensőbbségének megszüntetésére tett kísérlete is 
mutatja, a kontaktzóna megengedi, sőt ösztönzi is a részvételt, megköveteli a pár-
beszédet, feltételezi az együttműködést (néhány formáját), de mindezt majdhogy-
nem lehetetlen megvalósítani. Amikor – mint általában – a kontaktzónát a tudomány 
közegébe helyezik, főleg amikor a múzeumban alkalmazzák, láthatjuk, hogyan kerül 
előtérbe a párbeszéd és az együttműködés, de végül mindig működésbe lép a kéretlen 
kritikai diskurzus elnyomása. Mindenkinek pragmatikus agonizmust kínálnak, de csak 
addig a szintig, ameddig hasznát veszi vagy megerősödik tőle a tudomány.

Új múzeumi korszak vagy neokolonializmus

„A múzeumok az őslakosok számára kétségtelenül nagyon fájdalmas helyszí nek, 
hiszen közvetlenül kötődnek a gyarmatosítás folyamatához.” 

(Lone tree 2006:632.)

„Minek az önreprezentáció játékát űzni? Ilyen látogatók, az ő vendéglátóik és imp-
resszárióik nem szabadok a kommodifikáció egzotista és neokoloniális folyamatainak 
gyarmati örökségétől… Szembe kell nézni a kontakt kapcsolatok – negatív vagy 
pozitív – történelmi lehetőségeivel.” 

(Clif ford 1997:200.)

Az, hogy a múzeumok voltak az első koloniális intézmények, amelyek a 19. századot 
és a 20. század elejét jellemző paternalista imperializmus számára megrendelt repre-
zentációk létrehozásával fenntartották, tárgyiasították és redukálták a gyarmatosított 
világot, vitán felül áll (Bennett 1995; Harrison 1997:45–47; Hooper-Greenhill 1992; 
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young 1990; 2001). Létezik azonban olyan álláspont is, amely kitart a múzeumok 
posztkoloniális intézményként való értelmezése mellett, amelyek a késő 20. század-
ban, a gyarmatok megszűnése után képesek voltak rekonstruálni önmagukat (prasad 
2003; Shelton 2000; 2001). Ahogyan azt korábban is említettem, ez a vízió a múze-
umokról – posztkoloniálisan – az új muzeológiában reprezentálódott (Macdonald, ed. 
2006), egy olyan muzeológiában, amely előrébb helyezi az oktatást a kutatásnál, az 
együttműködést a doktrínáknál, a multivokalitást a műértésnél.

A nyitott posztkoloniális múzeumi szerep felé való elmozdulás szorosan kapcso-
lódott a késő 20. századi neoliberalizmushoz és absztrakt posztmodernizmushoz. 
Az új muzeológia neoliberális abban az értelemben, hogy fő premisszaként magáévá 
teszi a szabad információcserét és az információhoz való szabad hozzáférést. Abszt-
rakt posztmodern pedig abban az értelemben, hogy elfogadja a múzeumi pozíciók és 
definitív interpretációk kritikai bizonytalanságát (Lonetree 2006:642).

E pozicionálások igazolása azért fontos, hogy jóvátegyük a „koloniális” múzeum 
egyetemes tipologikus beosztáshoz való hozzáállását, ahol a tárgynak önmagáért kel-
lett beszélnie egy olyan kiállítási térben, amely meghatározta a tárgynak a civilizáció 
mértékéhez való viszonyát – így hozva kapcsolatba azt a nyugati típusú imperializmus 
alapjait jelentő előmenetel, paternalisztikus irányítás és a társadalmi haszon kötelező 
programjaival. Ezekkel – ahogy Susan Ashley rávilágított – a baj az, hogy

„[…] nagy kéztördelés volt a múzeumok új, posztkoloniális szerepével és azzal 
kapcsolatban, hogy miképpen működnek a reprezentáció, a szocializáció és a kom-
modifikáció helyeként (Hallam és Street, eds. 2000; Hein 2000; Karp és Lavine, eds. 
1991). Sok minden történt az együttműködés és a bevonódás biztosítására azzal 
a céllal, hogy elfogulatlan kulturális reprezentációt biztosítson, és új, nem fehér 
közönséget alakítson ki (Sandell, ed. 2002). De legbelül a múzeumok megtartot-
tak két alapvető kompetenciát, amely a gyarmati idők maradványa: gyűjtenek és 
kiállítanak.” (Ashley 2005:31.)

A múzeumok oktatnak is – ez szintén a gyarmati idők maradványa, és az új muzeológia 
alapvető célja. Susan Ashley tovább spekulált azon, hogy mi történne, ha nem nyugati 
etnicitású közösségek lépnének kölcsönhatásba a múzeummal. Arról is töpreng, hogy 
mi történne, ha a gyűjtést és a kiállítást is végképp elutasítanák (Ashley 2005:31)? 
Engem azonban az érdekel, hogy milyen praxisok képezik a három megmaradt koloniális 
kompetenciát: a gyűjtést, a kiállítást és az oktatást. Természetesen amit itt állítok, sőt 
talán bizonygatok is, hogy azonfelül, hogy ezek a koloniális kompetenciák maradvá-
nyai, inkább adaptálódtak a neokoloniális világhoz (Marshall 1998; Nkrumah 1965; 
yew 2002), mintsem meghaladták volna őket. Így ahelyett, hogy puszta maradványok 
lennének, ezek az új múzeum neokoloniális pozicionálásának új platformjai lesznek 
az ex-koloniális Másikkal kapcsolatban.

Természetesen egy mélyreható elemzés részleteiben tárgyalna minden ezzel kap-
csolatos témát. Kitérne a múzeumi praxis és a jelenlegi múzeumtörténet valamennyi 
részletére. Foglalkozna a felmerülő összes lehetséges ellenvetéssel. De valójában ez 
a centrum fő védekezési módja azon állításokkal szemben, hogy központosított. A cent-
rum folyamatosan általánosít, összegez és szabványosít. Ez adja létjogosultságát, hogy 
az összegző szabványosítással hitelesítsen (Latour 1987; 1988; Law 2004; pickering 
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1995). Továbbá amikor a periféria megkérdőjelezi ezeket az összegző taktikákat, azt 
állítja, hogy a végső igazság nála van (Hemming–Rigney 2008). Én mindenesetre meg-
próbálom valamilyen mértékben megindokolni saját állításaimat.

Amikor Tony Bennett megkérdőjelezte a szerinte túlságosan optimistának titulált 
„kultúrák közti dialógust” Clifford kontaktzónáiban, a múzeumok új inkluzivitását 
emelte ki mint a múzeumnak a kormányzás eszközeként való újabb megtestesülését 
(Bennett 1998:12). Bennett számára ez az alulról építkező kiállításfejlesztési és együtt-
működési modell a fentről lefelé irányítottal szemben nem több kibúvónál (Bennett 
1998:213; lásd még Harrison 2005a; 2005b:31). Bár Bennett explicite nem tekintette 
a közreműködést a neokolonializmus egy formájának, nem nehéz belátni, hogy mi 
megtehetnénk ezt. pontosan az ilyen, az együttműködés és felhatalmazás kibúvóit 
használó források kisajátításának programjait nevezzük neokolonializmusnak (Marshall 
1998; Nkrumah 1965). Az az intézmény, amely a hitelesítést és a használatot kont-
rollálja, magát a forrást kontrollálja. Ez az, amire Bennett utal.

Hilden és Huhndorf továbbmenve azt állították, hogy az ilyenfajta múzeumi üzene-
tekben nagyon kevés pozitív lehetőség van. Szerintük azzal, hogy a múzeumok meg-
szólaltatják a forrásközösségek hangját, egyszerűen folytatják az erőszak és degradáció 
történeteinek elhallgatását, melyek a koloniális múlt részei voltak (Hilden–Huhndorf 
1999). Amy Lonetree egyetértene ezzel a kritikával, mert ő így fogalmazott: „A túl-
élésünk, ahogy azzal sokan egyetértettek, az egyik legnagyobb elmondatlan történet, 
de ennek a nehéz és szégyenteljes történetnek minden sajátosságát el kell mesélni.” 
(Lonetree 2006:640, 641.) Amellett érvel, hogy a posztmodern absztrakciók áthatják 
a modern, inkluzív múzeumi kiállítástervezést:

„Már régóta kritizáljuk a nyugati intézmények elitizmusát és bennfentes termé-
szetét. De az olyan múzeum létrehozásával, amely csak a kurátorok vagy a poszt-
modern elméletben jártas kutatók számára könnyen befogadható kiállításokat 
mutat be, nem egy újabb elitista intézményt kreálunk? Véleményem szerint 
a mú  zeum azért, hogy egy elhomályosított absztrakt üzenetet prezentáljon az 
amerikai kultúrában régóta domináns indián történelemről és kultúráról szóló 
sztereotípiák eloszlatására, fontos lehetőséget veszteget el: hogy oktasson.” 
(Lonetree 2006:642.)

persze az együttműködést arra találták ki, hogy megoldja ezt a dilemmát. Lehetséges, 
hogy a bevonás nemcsak a forrásközösségek hangjára vonatkozik, hanem a tényleges 
együttműködés is azért van, hogy biztosítsa a jelentésteli társnarratívák létrehozását 
(Clifford 2001; Cooke–McLean 2002; peers–Brown 2003)? Talán. Nem állítom, hogy 
nem az a múzeumi szakemberek intenciója, hogy egy jelentésteli és inkluzív társ-
narratívát érjenek el az együttműködés ezen programjain keresztül. ugyanakkor úgy 
hiszem – és ezt is tapasztaltam –, hogy a múzeumi szakemberek majdnem minden 
esetben teljesen őszintén vágynak arra, hogy egy inkluzív narratívát találjanak, hogy 
valódi partneri viszonyt engedhessenek meg a forrásközösségnek. Akárhogy is, úgy 
gondolom, hogy a Tony Bennett, patricia Hilden, Sherry Huhndorf, Amy Lonetree által 
fentebb – és korábban James Clifford által is – megfogalmazott aggályok egy struktu-
rálisan neokoloniális intézményt és szakmát tárnak elénk.
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A múzeum dekolonizációja

2008 végén kollégámmal és barátommal, Jim Enote-tal, a zuni (Új-Mexikó) A:shiwi 
A:wan Museum & Heritage Center igazgatójával egy sor alapelv megfogalmazásán dol-
goztam egy projekt elindításához. Arról beszéltünk, hogyan lehetne beépíteni a pro-
jektbe a múzeum mint kontaktzóna elveit. Mivel ezeket Jim nem ismerte, megkért, 
hogy magyarázzam el a részleteket, hogy ez pontosan mit is jelent. Két olyan dolog 
történt a beszélgetésünk során, ami hatással volt ennek a szövegnek a megírására. Az 
egyik, hogy miközben próbáltam elmagyarázni Jimnek, mit is jelent a múzeum mint 
kontaktzóna, rájöttem, hogy magyarázataim némiképp zavarosak és összefüggéstelenek. 
Felismertem, hogy a kontaktzónáról vallott elképzelésem tele volt hézagokkal és belső 
ellentmondásokkal. A másik pedig, hogy amikor egy nagyjából értelmes magyarázatát 
adtam a kontaktzónának, Jim egyszerűen azt válaszolta, hogy az elmélet meglehetősen 
sterilnek tűnik.

Jim Enote fejtegetéseimre adott reakciója aggasztott. Talán nem értette, hogy mit 
értek kontaktzónán? Hiányos lett volna a leírásom? Vagy a saját kontaktzóna-koncep-
cióm bizonyult túl gyengének vagy félreérthetőnek? Csakúgy, mint a pápua szoborpark 
esetében, Jim megjegyzése ismét arra késztetett, hogy végiggondoljam, mi is az általam 
elképzelt kontaktzóna. Azt mondom, „elképzelt”, mert később szembesültem azzal, 
hogy az én koncepcióm a kontaktzóna egy elképzelt definíciója. Azzal a prekoncepcióval 
olvastam Clifford cikkét és a róla szóló későbbi értekezéseket, hogy a múzeum egy 
dialogikus hely lehetne – és annak is kell lennie –, hogy annak érdekében, hogy jelentést 
és értéket adjon a tárgyaknak, meg kell hívnia a forrásközösségek tagjait a múzeumba, 
hogy saját hangjukkal hozzátegyenek a tárgyakhoz. Ez a sűrítés volt az egész múzeum, 
tárgy, forrásközösség és közönség számára a lényeg. Ahová azonban ez a két talál-
kozás és ennek a szövegnek az előmunkálatai vezettek, az annak a felismerése volt, 
hogy a kontaktzóna egyfajta steril együttműködés, konzultáció, amit a kezdetektől 
úgy terveztek meg, hogy a tudomány számára szükséges forrásokat kisajátítsák, és 
a szükségteleneket elhallgassák. Ez volt az a steril együttműködés, amire Jim Enote 
olyan jól érzékelhetően utalt.

Amellett érveltem, hogy a Stanford Egyetem pápua szoborparkja sokkal prototipiku-
sabb példája a kontaktzónának, mint sok más együttműködési gyakorlat. Ilyen esetekben 
az alapvető hatalom nemcsak a tárgyak és a támogatói rendszer – a tulajdon és a tőke 
– kontrolljában rejlik, hanem a megszilárdítás és bemutatás hatalmában is (Geismar 
2008:113). A stanfordi párbeszéd és szimmetrikus performance rövid nyara a dokumen-
táció erejének engedett. A pápuák, sőt tulajdonképpen azoknak a nyári eseményeknek 
minden résztvevője most a dokumentáció, a leírások és a tudományos diskurzus rabjai.

Ráadásul a megvalósult diskurzus még csak nem is autoetnográfia pratt Guaman 
pomája vagy Clifford pápua szoborparkja értelmében. Felszívódott a centrum, a nagy-
város gyűjteményeibe. A nemzetközi dokumentációs sztenderdek mentén kalibrálták, 
a tudomány kifejezéseivel értelmezték, és a centrum forrásainak felhasználásával ál-
lították ki. Ezért a kontaktzóna mindig aszimmetrikus tér, ahová a periféria azért jön, 
hogy kicsi, pillanatnyi és stratégiai előnyhöz jusson, de ahol végül a centrum tesz 
szert előnyökre.

Ez az aszimmetria képletesen és a szó szoros értelmében is beépült az intézmé-
nyeinkbe (Chakrabarty 1992; Shelton 2001). Támogatói rendszereink, előírt szakmai 
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gyakorlataink és betöltött múzeumi szerepeink – a gyűjtés, a dokumentálás és a kiál-
lítás – határozzák meg:

„Ahogy ez az új múzeumi korszak kiteljesedik, meglehetősen gyakran, a létező 
múzeumi infrastruktúra a korábbi vonalak mentén újul meg. A múzeumok nyugati 
tipológiáját és a karakterisztikusan felvonultatott művészet és műtárgy kiállítási 
paradigmáit valójában a világ minden táján olyan közösségekre és országokra is 
kiterjesztik, amelyeknek nincsen korábbi múzeumi hagyományuk. […] Rugal-
masságának és életképességének egyértelmű bizonyítéka az a sok milliárd dollár, 
amelyet a kormányok és magánszemélyek a régi és új múzeumokba invesztálnak.” 
(phillips 2007:18.)

A jó törekvéseknek kevés erejük van ennek az intézményesült gyülekezetnek a hatalmá-
val szemben. Ha alaposan olvassuk Clifford tanulmányát és Mary Louise pratt írásait, 
számos figyelmeztetést találhatunk bennük erre vonatkozóan:

„Elemzésem olyan demokratikus politika mellett érvel, amely szembemegy a kü-
lönböző találkozási helyek hierarchikus értékelésével. Kiáll a gyűjtemények de-
centralizációjáért és multiplex nyilvános terekben történő körforgásáért, olyan 
dolgok körének kibővítéséért, amelyek egy múzeumban vagy múzeumjellegű 
környezet ben történhetnek. […] A kontakt perspektíva a bevonásra, integritásra, 
párbeszédre, fordításra, minőségre és kontrollra vonatkozó nehézségek és döntések 
lokális/globális egyediségét hangsúlyozza. Emellett a források (médiafigyelem, 
társadalmi és privát finanszírozás) olyan elosztását is fontosnak tartja, amely 
felismeri a sokszínű közönségeket, és megsokszorozza a találkozások közpon-
tosított történeteit.” (Clifford 1997:214.)

Ez azoknak a kontaktzónáknak a leírása, amelyeket a mai múzeumok szívesen fogad-
nának, és amelyből néhány – legalábbis részben – meg is valósult.

Clifford esszéje központi részében mégis arra figyelmeztetett minket, hogy „A múze-
umi kontaktmunka sokkal több konzultációnál és érzékenységnél, noha ezek is nagyon 
fontos dolgok. Aktív együttműködéssé és az autoritás megosztásává válik.” (Clifford 
1997:210; a szerző kiemelése.) ugyanitt azt is mondja, hogy a centrum, a tudományosság 
most új kihívókra talált a törzsi múzeumokban és kisebbségi kulturális központokban, 
és hogy „a hatalom, a kontroll és a költségvetés különbségei határozták meg, hogy kik 
lehetnek gyűjtők, és kik a gyűjtöttek” (Clifford 1997:195). Nagymértékben a létező 
múzeumokkal való együttműködés okozta frusztrációk következtében (Lonetree 2006) 
vagy ezeknek az intézményeknek a közösségek számára való teljes jelentéktelensége 
miatt (Mithlo 2004:753) a bennszülött múzeumok és kulturális központok saját gyűj-
tő, performatív és prezentációs központjaikat alakítják ki. Egyre inkább lemondanak 
a tudomány különböző hangokat akkumuláló szerepéről, és a múzeumi technológiát 
saját céljaikra használják.

Mi is tehát a kulcsprobléma a múzeummal mint kontaktzónával? Nem annyira az, 
hogy a kontaktzóna eredendően aszimmetrikus, hanem inkább az, hogy olyan hely, 
amely a centrumban és a centrumért van. Ez könnyen átfordítható. Egészen biztosan 
nem arról van szó, hogy a múzeumokban zajló együttműködés rossz lenne, vagy el 
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kellene hagyni, ahogy néhányan értelmezhetik érvelésemet. Éppen ellenkezőleg: ez 
nagyon fontos elem azon közösségek megerősítésében, amelyeknek örökségét a mú-
zeum őrzi.

Ahogyan én látom, a fő probléma ennél sokkal mélyebben gyökerezik: mélyen azok-
ban a feltételezésekben és gyakorlatokban, amelyek a múzeumot a múltban és a je-
lenben meghatározták. Ahogyan Ruth phillips (2007:18), Tony Bennett (1998), Amy 
Lonetree (2006), Nancy Mithlo (2004) és Susan Ashley (2005) különböző módokon 
megvilágították, arról van szó, hogy az új múzeumot, a múzeumot mint kontaktzó-
nát eszközszerűen használják és fogják használni sokkal alapvetőbb aszimmetriák, 
kisajátítások és torzulások elmaszkírozására. A múzeumot mint a felhalmozás helyét, 
az autoritás és szakértői vélemények kapuőrét, a tárgy végső őrzőjét, identitásának 
végső döntőbíróját, mint dokumentálót, sőt még mint oktatót is teljesen újra kell 
fogalmazni. Ahol az új muzeológia úgy látta, hogy a múzeum a tanulás helyéből az 
oktatási együttműködés helyévé válva átalakulóban van, ott a 21. századi múzeumoknak 
szembe kell nézniük ezzel a mélyebb neokoloniális örökséggel. Ez nemcsak lehetséges, 
de meggyőződésem szerint visszaállíthatná a múzeumot olyan intézménnyé, amely 
a gyűjtemények gazdagodását támogatja az autorizációval szemben. Ahhoz azonban, 
hogy ez megtörténhessen, a múzeumoknak meg kell tanulniuk elengedni forrásaikat, 
sőt néha tárgyaikat is a közösségek hasznára és használatára, illetve elfogadniuk olyan 
dolgokat, amelyek messze meghaladják saját tudásukat és kontrolljukat.

Fordította: Foster Hannah Daisy

JEGyZETEK

 1 Az uSA-ban élő őslakos törzsekre vonatkozó jogi formula, amely szabályozza a szövetségi 
kormánytól való függésüket és függetlenségüket. (A ford.)

 2 A Papuan Sculpture Garden, teljes nevén Papua New Guinea Sculpture Garden a Stanford Egyete-
men épült pápua szoborpark, a továbbiakban így hivatkozom rá. A Collaborative Exhibition szó 
szerinti fordításban együttműködés alapú kiállítást jelent. (A ford.)

 3  A fogalmat Mary Louise pratt vezeti be Arts of the Contact Zone című szövegében, ahol elsősorban 
osztálytermi környezetben használja. Később azonban ő is és mások is kiterjesztik tágabb 
társadalmi közegre is. Az unsolicited oppositional discourse olyan viselkedés- és/vagy beszédmódot 
takar, amelyben egy elnyomó/hatalmi diskurzust folytató fél pozitív önértékelését támadják meg 
az elnyomó diskurzussal szembeni tiltakozás jegyében. Ez a jelenség elemi része a kontaktzónának 
is. (A ford.)
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BAMBI CEuppENS

Gyarmati alattvalóktól  
és tárgyaiktól az állampolgárokig
A Királyi Közép-Afrika Múzeum mint kontaktzóna*

2013. december 1-jén, történetében először, a belgiumi Tervurenben található Musée 
royal de l’Afrique-centrale (Királyi Közép-Afrika Múzeum) felújítás miatt három évre 
bezárt. Az új állandó kiállítás forgatókönyve alapvető változásokon ment át azóta, 
hogy Camilla pagani publikálta tanulmányát (pagani 2013), és a mostani állapot már 
jelzi végső formáját. Mielőtt azonban bemutatom az aktuális változatot, röviden át-
tekintem és elemzem a múzeum ellentmondásokban bővelkedő történetét. Ezután 
felhívom a figyelmet néhány inspiráló időszaki kiállítására, amelyek utat mutattak 
a megújuláshoz, majd röviden összefoglalom az aktuális forgatókönyv néhány fontos 
elemét. A tanulmány végén az egykori gyarmati múzeumok és a korábbi gyarmatokról 
érkezett diaszpórák kapcsolatát tekintem át.

Az a tény, hogy tanulmányomban csak a múzeum humán tudományi kiállításaival 
foglalkozom, megerősítheti azt a téves benyomást, hogy a Királyi Közép-Afrika Múzeum 
néprajzi múzeum. Témaválasztásomat elsősorban antropológusi végzettségem, illetve 
a természettudományi gyűjtemények történetének és kiállításainak szakirodalmában 
való viszonylag kis jártasságom indokolja, valamint az, hogy a múzeumban Belga Kongó 
gyarmati történelmét és az afrikaiak reprezentációját kutatom.

Az aktuális forgatókönyv terveinek kivételével a tanulmány a saját elképzeléseimet 
tükrözi, amelyek nem feltétlenül egyeznek a múzeum igazgatójának és kollégáimnak 
a véleményével.

„A világ utolsó gyarmati múzeuma”

A Királyi Közép-Afrika Múzeum története 1897-ben kezdődött, tizenkét évvel azután, 
hogy II. Lipót megalapította, majd szuverén királya lett a Kongói Szabadállamnak. Ebben 
az évben adott otthont Brüsszel a világkiállításnak, II. Lipót pedig megragadta a kínálkozó 
alkalmat, és propagandisztikus, illetve kereskedelmi célból megszervezett egy kiállítást 
Brüsszel közelében, a tervureni királyi birtokán. Amíg a brüsszeli világkiállításon az ipari 

*  A szöveg eredeti megjelenése:  Bambi Ceuppens 2014. From Colonial Subjects/Objects to Citizens: 
The Royal Museum for Central Africa as Contact Zone. In: Francesca Lanz – Elena Montanari 
(eds): Advancing Museum practices. Torino, umberto Allemandi & C., 83–99.
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forradalom csodáit mutatták be (Couttenier 2010b:124), addig a tervureni neoklasszikus 
stílusban épült, belül szecessziós díszítésű Gyarmati palotában Kongó etnográfiáját, 
földrajzát, biológiáját, ipari termékeit, valamint a Kongói Szabadállam katonai akcióit 
tárták a látogatók elé. A palota melletti parkban 267 kongói lakos életképekben jelení-
tette meg az ottani falvak mindennapjait. Heten közülük meghaltak, a testüket először 
egy közösségi gödörbe dobták, majd végül a falu temploma körül hét sírba temették 
el (Wynants 1997).1

A kiállítás több mint 1,2 millió látogatót vonzott, és hatalmas siker lett. Később 
állandó kiállítássá alakult át, évente 150 ezer látogatóval. Ahogy a gyűjtemények nőt-
tek, Lipót elhatározta, hogy új múzeumot építtet, amit a Fondation de la Couronne, 
a Kongóban elterülő 25 millió hektáros királyi magánbirtoka jövedelméből finanszírozott 
(Couttenier 2010a:15; 2010b:124). A brutális mértékű gumikitermelés – amely kongói 
alattvalóinak kizsákmányolásán alapult – mérhetetlen vagyont biztosított számára. 
1908-ban azonban a belga állam kötelezte a királyt, hogy adja át neki a magánbirtokát. 
Egy évvel később Lipót meghalt, még mielőtt 1910-ben a Belga Kongó Múzeum meg-
nyitotta volna kapuit, amely hosszú ideig a legnépszerűbb múzeum maradt Belgiumban 
(Couttenier 2010a:155).

Egy 1910-es királyi rendelet kikötötte, hogy minden Belga Kongóból származó 
tárgy nak a tervureni múzeumba kell kerülnie. Az első világháború után népszövetségi 
mandátumként Ruanda-urundi is Belgium fennhatósága alá került. A múzeum neve 
ugyan nem változott meg, de ettől kezdve innen is kerültek be tárgyak a múzeumi gyűj-
teményekbe, habár jóval kisebb mennyiségben, mint Kongóból (Couttenier 2010a:71).

1. kép. Az állandó kiállítás üresen álló terei a felújítás kezdetekor, 2013 decemberében.
J. Van de Vijver felvétele. A Királyi Közép-Afrika Múzeum tulajdona
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Két hónappal azután, hogy a múzeum 1960 áprilisában megünnepelte születésének 
ötvenedik évfordulóját, Kongó függetlenné vált (Couttenier 2010a:55). Átmeneti idő-
szak híján a belga társadalom nem egészen tudta, hogyan viszonyuljon az új helyzethez. 
A Kongó iránti tudományos érdeklődés gyorsan lehanyatlott, és az antwerpeni Belga 
Gyarmati Egyetem, illetve a Leuveni Katolikus Egyetem Afrika Intézete bezárta kapuit 
(Couttenier 2010a:55). Maga a múzeum túl nagy volt ahhoz, hogy bezárják, viszont 
ettől kezdve már nem a Gyarmati Minisztérium felügyelte, így finanszírozása drámai 
módon lecsökkent.2 Ezzel egy időben sok olyan kutatót helyeztek át a múzeumba, 
akik előzőleg belgiumi vagy kongói nemzeti gyarmati intézményekben dolgoztak. Mi-
vel már nem volt szükség arra, hogy a múzeum a gyarmati propaganda eszközeként 
működjön, elvesztette korábbi létjogosultságát, és újból ki kellett találnia önmagát. 
Folyamatos működését ezért a továbbiakban úgy legitimálta, hogy előtérbe állította 
tudományos küldetését (Van Impe 2003:12), eközben azonban nem volt képes lépést 
tartani a múzeumi világban bekövetkezett fejlődéssel.

A Királyi Közép-Afrika Múzeumot nevezték már korosodó anakronizmusnak (Ewans 
2003:170) vagy éppen a világ utolsó gyarmati múzeumának (Gryseels et al., eds. 
2005; Hasian–Wood, eds. 2010). Az utóbbi kifejezés kétféleképpen is értelmezhető. 
Először is az intézmény egyike annak a néhány gyarmati múzeumnak, amely megőrizte 
eredeti formáját, és mind múzeumként, mind pedig humán és természettudományi 
kutatóközpontként máig – ha nem is kizárólag – azt a gyarmati múltat helyezi érdek-
lődése középpontjába, amelynek létrejöttét köszönheti.3 Az itt dolgozó kutatóknak, 
éppúgy ahogyan a hasonló múzeumokban tevékenykedő kollégáiknak, történetileg az 
volt a feladatuk, hogy osztályozzák és beleltározzák az összes természeti és humán 
jelenséget, amelyet a tengerentúli gyarmatokon találtak. A tárgyak összegyűjtése volt 
az elsődleges cél, ami elsőbbséget élvezett az emberek és dolgok in situ megfigyelésé-
hez képest. Másodszor „a világ utolsó gyarmati múzeuma” kifejezés korábban utalt 
a múzeum állandó kiállítására is, amely egészen az intézmény bezárásáig megőrizte 
gyarmati szellemiségét. A mostanit megelőző utolsó nagyobb felújítás az 1958-ban 
Brüsszelben rendezett utolsó világkiállítás apropóján történt, két évvel a kongói füg-
getlenség kikiáltása előtt.

A múzeum története során különböző tudományos osztályok voltak felelősök az 
egyes kiállítási termekért (Rahier 2003:76), így az állandó kiállítás sohasem válhatott 
koherens, egységes, integrált elképzelést tükröző tárlattá. „A kiállítás egészének tuda-
tos és egyidejű megújítása helyett az történt, hogy a különböző osztályokon dolgozó 
kutatók a maguk részén cserélték új szerzeményekre a korábbi tárgyakat, és változtatták 
meg az arculatot” (Couttenier 2010a:133; lásd még Couttenier 2010b:147). Ennek 
eredményeként különböző generációk hagytak nyomot a tárlaton, akár egy pergamenen 
(Couttenier 2010a:131). Az állandó kiállítás így a 20. század nagy részében divatos-
nak számító, de egymástól különböző kiállítási módok zűrzavaros egyvelegévé vált 
(Wastiau 2000:45), miközben az eredeti kerettörténet a maga koloniális üzenetével 
szilárdan fennmaradt (Couttenier 2010a:137), ha maga a forma változott is. például 
az etnográfiai tárgyakat kezdetben a gyarmati propaganda érdekében használták fel, 
később azok segítették elő Kongó és lakosai populáris képének kialakítását, majd ezt 
követően a „primitivizmust”, az „autenticitást” és a „stílust” illusztrálták (Wastiau 
2000). A tárgyak tehát ugyanazok maradtak, az értelmezésük azonban úgy változott 
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meg, hogy továbbra is megmaradt a (volt) gyarmatosítók és a (volt) gyarmatosítottak 
közötti szakadék.

Sok kritikus olvasta az utolsó állandó kiállítást olyan szövegként vagy színtérként, 
amely a múzeum bejáratául szolgáló rotundában kezdődik (Rahier 2003:65–66; Saunders 
2001:22). Sok látogató megrökönyödött azon az ellentéten, amely a magasban elhelye-
zett, Kongó belga „civilizálásának” üzenetét hordozó aranyszobrok, illetve az alattuk 
látható, „tradicionális” tevékenységekbe merülő kongóiakat ábrázoló fekete szobrok 
között feszült. Ráadásul az utóbbi szobrok jóval később kerültek oda, és a főrotunda 
is csak az 1980-as években lett a múzeum főbejárata (Couttenier 2010a:115; Rahier 
2003:69). Tehát annak ellenére, hogy a gyarmati múlttól időben eltávolodtunk, és annak 
emléke elhalványult, a múzeum bizonyos szempontból még inkább koloniálissá vált.

Az új történelmi terem 2006-os létrehozása előtt nem kapott helyet a múzeumban 
az a fizikai és szimbolikus erőszak, amely II. Lipót, illetve a belgák Kongó, valamint 
Ruanda-urundi fölötti uralmát jellemezte (Couttenier 2010b:125). Azt sem említet-
ték meg soha közvetlenül az állandó kiállításban, hogy az intézmény múzeumként 
a gyarmati propaganda eszköze volt, tudományos központként pedig a gyarmati ad-
minisztráció működését segítette. Emiatt a Királyi Közép-Afrika Múzeumot nevezték 
a tagadás emlékművének (Adam Hochschild kifejezését idézi Hasian 2012:477), a ha-
mis emlékezet helyének (Boris Wastiau kifejezését idézi Ewans 2003:70), és sokszor 
kritizálták (Asselberghs–Lesage, eds. 1999; Aydemir 2008; Bragard–planche 2009; 
Hasian 2012; Hasian–Wood, eds. 2010; Morris 2003; Rahier 2003; Saunders 2001; 
2005; Silverman 2013).4

Azokkal szemben, akik azt állítják, hogy a belga társadalom gyarmati amnéziá-
ban szenved, és a II. Lipót uralkodása idején elkövetett kegyetlenségekkel nem képes 
szembesülni (Ewans 2003; Hasian 2012), vagy akik szerint ez az időszak történelmi 
tabunak számít (Van den Braambussche 2002), hasznosabbnak vélem, ha amellett 
érvelek, hogy a II. Lipót uralkodása alatt Kongóban történtekre a Benjamin Stora által 
használt „kolostorba zárt emlékezés” kifejezés a megfelelő. A kolostorba zárt emlékek 
megcsonkítottak, egyoldalúak és töredékesek, melyeket az igazságtól való félelem miatt 
legendákból és sztereotípiákból alkottak meg (Derderian 2002:31). Stora szerint a Kongó 
Szabadállamban elkövetett erőszakot a belgák sosem felejtették el (Stora 1998), csupán 
hosszú időn keresztül a „kolostorba zárt emlékezet” beszűkült, leegyszerűsített és 
mitologizált formáin keresztül értelmezték. Ezek valójában azoknak az egykori gyar-
matosítóknak az emlékei voltak, akik számára II. Lipót a mai napig Belgium gyarmati 
történelmének megteremtője, egy előrelátó géniusz, aki a kis Belgiumnak hatalmas 
gyarmatot „adott” (Derderian 2002:39).

Ahogy az egykori gyarmatosítók megöregedtek, egyre inkább azok a fiatalabb szerzők 
kezdték uralni a korszakról folytatott nyilvános diskurzusokat, akiknek nem voltak köz-
vetlen emlékeik a gyarmati múltról. A kommunikatív emlékezetet fokozatosan felváltotta 
a kulturális emlékezet, vagyis a közelmúlt közvetlen (életrajzi) emlékeinek kortársak 
közötti kicserélése helyett magának a történelemnek a felidézése vált elsődlegessé (Jan 
Assmannt idézi pearce 2007:26; vö. Van Doorslaer 2003), ahol már nem arról volt szó, 
hogy ezek a fiatal szerzők folyamatos nosztalgiával gondoltak volna vissza a gyarmati 
múltra (Ceuppens – De Mul 2009a; 2009b).
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Templom vagy síremlék?
A Királyi Közép-Afrika Múzeumot hasonlították már olyan templomhoz (Saunders 
2005:79), amelyet II. Lipót és követői dicsőítésére építettek abból a célból, hogy legiti-
málja Kongó gyarmatosítását (Morris 2003). De lehet azoknak a gyarmati alattvalóknak 
a síremléke is, akiknek az anyagi kultúráját itt állították ki, és amit úgy jellemeztek, 
mint „emléktárgyak, kitömött állatok, holttestekről leszedett ruhák, csontvázak és 
sírokból kiásott dolgok tárháza” (Morris 2003. iii). Az „etnográfiai” kiállítások a meg-
mentés paradigmájának (Clifford 1987) megfelelően készültek: előtérbe állították azokat 
a gyarmatosítás előtti „etnográfiai” tárgyakat, amelyek feltehetően elpusztultak volna 
a gyarmati befolyás következtében. A tárgyakat tanulmányozó antropológusok hasonló 
módszerekkel dolgoztak, mint természettudományos kollégáik: a tárgyak anyagi (és 
esztétikai) tulajdonságait meghatározva és összehasonlítva anélkül állítottak fel taxo-
nómiákat és osztályozási rendszereket, hogy figyelembe vették volna azt a kontextust, 
amelyben a tárgyakat létrehozták, használták, és azok jelentést kaptak (Fabian 2004:49; 
Saunders 2005:75). Eredeti helyzetükből kiragadva – amelyre semmilyen utalást nem 
tettek – ezek a tárgyak némák maradtak. Néha szó szerint is, például a hangszerek eseté-
ben, amelyeket úgy állítottak ki, hogy a hangjukat nem lehetett megismerni. Szimbolikus 
értelemben azonban mind néma maradt, mivel csupán a szemlélődés tárgyai lehettek, 
és nem mutathatták be azokat a funkciókat, amelyekért létrehozták őket. A múzeum 
így a hiány helyévé vált: névtelen tárgyakat állított ki, és „minden identitást egy elő-
re rögzített, statikus törzsi kategóriához” rendelt hozzá, a tárgyak létrehozóit pedig 
„láthatatlanná tette, és a történelmen kívülre helyezte […] egy időtlen múlthoz kötve 
őket, és megtagadva tőlük a cselekvés és a változás lehetőségét” (Saunders 2005:91). 
A múzeum emellett azért is lett a hiány helye, mert nem mutatta be sem magát az 
erőszakot, amely együtt járt az intézmény születésével, sem a posztkoloniális afrikai 
kultúrákat (Morris 2003. iii; Saunders 2001:26).

„A Királyi Közép-Afrika Múzeumnak sikerült elfelejtenie Afrikát, mivel megtagadta a 
»hagyományos« Afrika egyidejűségének elismerését” (Fabian 2007:70; lásd még Saun-
ders 2005:75). Az első évtizedekben a múzeum olyan tárgyakat szerzett be, amelyek 
bemutatták a Nyugat hatását a kongói kultúrára és társadalomra. Ezekkel a tárgyakkal 
egykor azt akarták bizonyítani, hogy a gyarmati alávetettek fogékonyak az európai 
„civilizációra” (Couttenier 2010b:133). Az utolsó állandó kiállításban azonban már 
kevés tárgy volt ezek közül kiállítva; a kiállítás etnográfiai része olyan benyomást kel-
tett, mintha a gyarmatosítás vagy a gyarmati elnyomás alóli felszabadulás sohasem 
történt volna meg. Ezt a nyilvánvaló ellentmondást az „imperialista nosztalgiával” 
magyarázhatjuk: „valaki szándékosan megváltoztat egy életformát, majd utána azon 
bánkódik, hogy a dolgok nem maradtak olyanok, mint amilyenek a beavatkozása előtt 
voltak” (Rosaldo 1989:107). Ez a nosztalgia mindig öncélú: a „civilizálatlan” gyarmati 
alávetettek létezése igazolja a „civilizált” és „civilizáló” gyarmatosítók folyamatos 
jelenlétét. „A változás miatti bánkódás pedig nem más, mint a dominancia elvesztése 
feletti bánkódás” (Dembour 2000:148). „Afrika elfelejtése” az imperialista nosztalgia 
egyik formája, amely megerősíti a gyarmatosítottak „primitív” kultúráiról vallott tör-
ténelemellenes nézeteket, és igazolja a folyamatos gyarmatosítást.



101

G
ya

rm
at

i a
la

ttv
al

ók
tó

l é
s 

tá
rg

ya
ik

tó
l a

z 
ál

la
m

po
lg

ár
ok

ig
 

A tudomány és a populáris kultúra közötti kölcsönhatás
A Királyi Közép-Afrika Múzeum és a hasonló gyarmati múzeumok a humán és a ter-
mészettudományi ágak kapcsolata által formálódtak. Ez a viszony érhető tetten abban 
az általános megközelítésükben is, ahogyan igyekeztek egy típust bemutatni és azt 
a fejlődési sorrendnek megfelelő helyére illeszteni a kiállításban (Bennett 1988:87, 88). 
Habár tudományos igényekkel léptek fel, ezek a múzeumok ideológiai határukat a po-
puláris kultúrára is kiterjesztették azáltal, hogy gyarmati alávetetteket mutattak be 
„emberi állatkertekben”, amihez cirkuszi előadásokból merítettek ötleteket (Bennett 
1988:96). Az 1897-es világkiállítás alkalmából élőben bemutatott gyarmati alávetettek 
mellett a múzeum működése során folyamatosan a látogatók elé tárta azokat a kongói 
szobrokat is, amelyek a mindennapi életből vett jeleneteket ábrázoltak. A történelmi 
szereplők emlékére állított európai szobrok különböztek ezektől az afrikai szobroktól, 
amelyek a világos rasszbeli és nemi dichotómia által egy időtlen jelent ábrázoltak: az 
afrikai alakok mindig név nélküliek és félig meztelenek, olykor gyengék, vadak vagy 
elnyomottak voltak, a nők és a férfiak pedig a maguk hagyományos mindennapi tevé-
kenységeit végezték. Mindez éles ellentétben állt a nyugati férfiak ábrázolásával, akiket 
egyértelműen beazonosítottak, egyéni vonásokkal láttak el, teljesen felöltöztettek, 
erősnek, civilizáltnak és dominánsnak mutattak, és modern, univerzalista, valamint 
hősies szerepbe helyeztek (Morris 2003; Rahier 2003, Saunders 2001:22, 23).

Az ilyen típusú szobrok, valamint a valódi afrikaiakat és „etnográfiai” tárgyaikat 
bemutató kiállítások segítségével a gyarmati alávetettek az evolúciós elmélet példá-
zataivá váltak. A haladás retorikáját – amelyet a különböző termelési szakaszok kö-
zötti kapcsolatokra építettek – kísérte és gyakran felülírta egy hasonló taxonómia, 
ami a „fajok” és a nemzetek közötti kapcsolatokon alapult. A gyarmati alávetettek 
egyszerre jelentették az anyagi kultúra és a „faji” fejlődés legalsó szintjét (Bennett 
1988). Hegel kijelentésével összhangban, mely szerint „Afrikának nincs történelme” 
(Saunders 2005:91), az Afrikát tanulmányozó történészek is sokáig a történelem hiá-
nyának tekintették az írott dokumentumok hiányát (Couttenier 2010b:130). A Királyi 
Közép-Afrika Múzeum ezért sokáig úgy reprezentálta a gyarmati alávetetteket, mint-
ha „teljes egészében kimaradtak volna a történelemből, hogy ezáltal elfoglalhassák 
a természet és a kultúra közötti homályos zónát” (Bennett 1988:90; Aydemir 2008; 
Saunders 2005:91), és történelmüket csak a 19. század végétől megjelenő nyugatiak 
tevékenységére korlátozta.

Múzeumok versus kiállítások

Sok látogató és új munkatárs megütközött azon az éles ellentéten, amely az állandó 
kiállítás időkapszulája, illetve a színfalak mögött végzett tevékenységek között feszült. 
Az utolsó állandó kiállítás nem tartott lépést az intézményben folyó tudományos 
kutatással, az iskolások és felnőttek számára tartott foglalkozások szemléletével, az 
afrikai partnerekkel közösen megvalósított fejlesztési programokkal és együttműkö-
dési projektekkel, valamint a Belgiumban élő afrikai diaszpórákkal közös kulturális 
projektekkel.
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Az időszaki kiállítások tekintetében a megújulás 2000-ben kezdődött el az ExitCon-
goMuseum: A Century of Art with/without Papers (KijáratKongóMúzeum: Egy évszázad 
művészete iratokkal/iratok nélkül) kiállítással, amely igyekezett bemutatni a múze-
um számos, „kincsként” kezelt hagyományalapú tárgyának első utazását Kongóból 
Tervurenbe, kihangsúlyozva azt a fizikai és kulturális erőszakot, amely ezt az uta-
zást körülvette (Wastiau 2000). A hagyományalapú tárgyak (Boris Wastiau általi) és 
a kortárs művészet (Toma Muteba Luntumbue, a múzeum történetének első afrikai 
származású kurátora általi) egymás mellé helyezése elismerő kritikákat kapott (Arnaut 
2001; Brincard 2001; Corbey 2001; Saunders 2005), miközben kiváltotta egy korábbi 
kurátor haragját (Corbey 2001:26), és parlamenti interpellációhoz is vezetett (Bout-
mans 2001:8, 9).

A Kongó emlékezete: a gyarmati időszak című időszaki kiállítás – amely 2005-ben, 
Belgium függetlenné válásának 175. évfordulóján nyílt meg – volt az első olyan tárlat 
a múzeum történetében, amely Kongó gyarmatosításával foglalkozott. Miközben nagy 
sikere lett a látogatók körében, szakmai fogadtatása ellentmondásos volt (Castryck 
2005; 2006; Chrétien 2005; Gewald 2006; Vanderpoel 2006).

2010-ben kettős évfordulót ünnepelt az intézmény: száz éve nyílt meg a jelenle-
gi múzeum, és ötven éve vált függetlenné a Kongói Demokratikus Köztársaság. Én 
voltam a kurátora a Függetlenség! Kongóiak történetei a függetlenség ötven évéről című 
kiállításnak, amely a múzeum történetében először megpróbálta kongói nézőpontból 
elbeszélni a kongói történelmet, és foglalkozott a Belgiumban élő kongóiakkal is. A be-
mutatott tárgyak, képek és hangzó anyagok nagyjából kilencven százalékát kongóiak 
készítették, vagy az afrikai piacra készültek, és a populáris kultúra körébe tartoztak 
(Enwezor 2001). A bemutatott tárgyaknak csak egy kis része származott a múzeum 
gyűjteményeiből: a gyűjtemények többsége ugyanis a gyarmati időszakban jött létre, sok 
közülük eurocentrikus és férfiközpontú megközelítést tükröz, kevés tárgy kapcsolódik 
a populáris kultúrához, és még kevesebb hozható kapcsolatba Kongó gyarmatosítás 
utáni történelmével. A kiállításhoz ezért hetvenöt intézménytől, belgiumi és külföldi 
magánszemélyektől kölcsönöztünk tárgyakat és énekeket. Ez a tény eléggé megkérdő-
jelezte a múzeum azon állítását, mely szerint Közép-Afrika legnagyobb gyűjteményeit 
birtokolja. Ez a kis kiállítás nem lett akkora közönségsiker, mint a Kongó emlékezete, és 
szinte kivétel nélkül elkerülte a kutatók figyelmét, akik abban az időben meglátogatták 
a múzeumot (Silverman 2013). Sokkal inkább méltányolták viszont a kongói látogatók és 
azok az intézményen kívüli muzeológusok, akik értékelték a múzeum 2010-es időszaki 
kiállításait, illetve az a kutató, aki ismertetést írt róla (Bragard 2011).

Végül meg kell említenünk a Kongó Távol-Nyugat: művészetek, tudományok és gyűj-
temények című 2011-es kiállítást, a múzeum történetének első olyan tárlatát, amely 
két afrikai művész, a kongói Sammy Baloji és patrick Mudekereza munkáján alapult 
(Baloji–Couttenier 2014; Lagae–Cornelis, eds. 2011).

Tony Bennett alapján, aki szerint alapvető eltérés van aközött, ahogyan a közgyűjte-
mények meghatározzák azoknak a dolgoknak a körét, amelyeket meg kell őrizni, illetve 
ahogyan a tárlatok új élettel töltik meg a kiállítási komplexumot (Bennett 1988:93), 
Rahier amellett érvel, hogy az időszaki kiállítások a tokenizmus egyik formáját képviselik 
(Rahier 2003:77). Ebből a nézőpontból a Királyi Közép-Afrika Múzeum megújítása már 
régóta esedékes volt.
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Újjászervezés és megújulás
2002-ben a múzeum felkérésére a jól ismert kongói művész, Chéri Samba elkészítette 
az Újjászervezés című festményét. A képen az a viaskodás látható, ahogyan a belga 
múzeumi munkatársak megpróbálják a hírhedt leopárdember szobrát visszatartani, míg 
a kongóiak ugyanolyan elszántsággal igyekeznek kihúzni azt a múzeumból. A szobor, 
amelyet a Gyarmati Minisztérium rendelt meg 1913-ban a múzeumnak, a kongóiak-
ról készült belga gyarmati reprezentációk emblematikus tárgya. A jelenet a jelenlegi 
múzeumigazgató, Guido Gryseels éber tekintete előtt zajlik, aki középen áll, de nem 
foglal állást.

A teljes megújulási folyamat összefoglalása helyett azonban, ami Gryseels ösztön-
zésére több mint tíz évvel ezelőtt kezdődött el, e helyütt inkább az új állandó kiállítás 
legfrissebb forgatókönyvének bemutatására szorítkozom. Ahogy eddig is, úgy a jövőben 
is kizárólag Afrikára összpontosít majd a múzeum, és egyre jobban előtérbe akarja he-
lyezni a transzatlanti rabszolga-kereskedelem következtében kialakult, illetve az újabb 
diaszpórákat. Afrika az emberi történelem tekintetében a legrégebbi kontinens, míg 
mai népességének összetétele alapján a legfiatalabb, miközben az afrikai diaszpórák 
fontosságát sem szabad alábecsülni. Mégis, Belgiumban a látogatók csak mérsékelten 
ismerik a kontinens kultúráit és történelmét. A legtöbb belga először a múzeumban 

2. kép. Chéri Samba kongói művész festménye, 2002: Újjászervezés.
A Királyi Közép-Afrika Múzeum tulajdona
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tett iskolai vagy családi látogatása alkalmával találkozik a fenti témákkal. A Szövetségi 
Tudományos Intézetek Látogatói Figyelése nevű intézmény által készített felmérés azt 
is jelezte, hogy azok, akik tervezik, hogy meglátogatják a múzeumot, alapos ismeretek-
kel rendelkeznek Afrika földrajzáról és biológiájáról, miközben az afrikai kultúrákat és 
történelmet alig ismerik. A felmérés megállapította, hogy a flamand középiskolás diákok 
szinte semmit sem tudnak Afrikáról, de ez nem akadályozza meg őket abban, hogy 
határozott véleményt formáljanak a kontinensről (Kindt 2006). Sok belga gúnyolódik 
azon, hogy az iskolákban mennyire figyelmen kívül hagyják a gyarmati történelmet; sok 
kongói származású belga pedig fájlalja, hogy az afrikai történelem és kultúra ennyire 
hiányzik az iskolai tananyagból (Remy 2010; Theus et al., eds. 2011:112), és a belgákat 
hibáztatja azért, hogy mellőzik ezeket a témákat (Jamoulle–Mazzocchetti 2011:84).

Amíg az időszaki kiállítások az egész afrikai kontinenssel és az onnan származó 
diaszpórákkal is foglalkozhatnak történeti és kortárs nézőpontból, addig az új állandó 
kiállítás középpontjába a korábbi Belga Kongó (Burundi, a Kongói Demokratikus Köz-
társaság és Ruanda), valamint annak történelmi és kortárs diaszpórái kerülnek. A di-
aszpórák vizsgálata azért is fontos, mivel azok cáfolják meg azt a koloniális elképzelést, 
miszerint a gyarmati alávetettek „helyhez kötöttek” (Malkki 1992).

A múzeum épületét védettnek nyilvánították, ahogyan néhány vitatottabb gyarmati 
tárgyát is, így a négy aranyszobrot a rotundában, a Kongó Szabadállamban meghalt 
belgák emléktábláját és a régi üvegszekrényeket, amelyeket azért készítettek, hogy 
taxonomikus rendbe állítsák a kongói természetet és kultúrát. A múzeum így azzal 
a hatalmas kihívással szembesült, hogy egy olyan épületben kell posztkoloniális kiál-
lítást készítenie, amely alapvetően megmaradt koloniálisnak.

A látogatók egy új bejárati pavilonba lépve kezdhetik majd meg a látogatást. Ez egy 
föld alatti átjárón keresztül kapcsolódik össze a múzeum főépületével, ahol az időszaki 
kiállítások és az új állandó kiállítás első része lesz látható. A földszinti állandó kiállítási 
rész a kis rotundában kezdődik, ahol a földrajzi bevezetés talál helyet. A kiállításban 
a hangsúly a mai Afrikára kerül, ha szükséges, akkor a jelenből közelítünk a múlt felé. 
Az új tárlat interdiszciplináris lesz, az embereket állítja középpontba, és elsőbbséget 
ad az afrikai nézőpontoknak.

3. kép. A Charles Girault által tervezett múzeumépület, 1910. Az épülettől balra látható  
a Stéphane Beel Architects által tervezett új fogadópavilon, 2009, A TV Beel tulajdona
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Az útvonalat lerövidítettük, és most jobban hasonlít az első állandó kiállításé-
hoz. A négy sarokszoba már nem része a tárlatnak. Ezekben a szobákban egy ze-
nei és nyelvi sarkot, egy kreatív stúdiót, egy archívumi és egy tudományos sarkot 
rendezünk be, ahol a látogatók közvetlenebb kapcsolatba kerülhetnek a különböző 
gyűjteményekkel. A Művészet, kifejezésmódok és reprezentációk, illetve a Társadalmak 
(pagani 2013:295) témákat kihagytuk, és helyükre a Közép-afrikai társadalmak téma 
került, amely két részre oszlik a kis rotunda két oldalán: a Mindennapi élet: globális, 
városi, vidéki és az Ünnepek, rítusok és szertartások részre, amely a mindennapokat 
megszakító kitüntetett eseményeket jelzi.5 A kis rotunda bal oldalán nyíló szobát 
szenteltük a gyarmati történelem bemutatásának, ami a gyarmatosítást megelőző 
transzatlanti rabszolga-kereskedelemmel kezdődik, és a gyarmati felszabadítással ér 
véget. Egy másik szoba foglalkozik majd Közép-Afrika hosszú (emberi) történetével, ez 
a rész nagyjából hetvenezer évvel ezelőtt kezdődik, és a 19. századig tart. A „kroko-
dilszoba”, amely máig leginkább megőrizte az eredeti, 1910-es elképzelést, megmarad 
egyfajta „múzeumnak a múzeumban”. A biológiával és a földtudománnyal foglalkozó 
részek a Tájkép és biodiverzitás, illetve a Források témákra összpontosítanak (pagani 
2013:295). ugyanebben a szárnyban az oldalgalériák egyikét időszaki kiállításoknak 
tartjuk majd fenn, és arra bátorítjuk a látogatókat, hogy az alagsorból menjenek fel 
a földszintre.

Hangsúlyoznunk kell, hogy a forgatókönyvön még dolgozunk, és még e szöveg nyom-
dába kerülése után is lehetnek benne változások.

Számos fontos kérdéssel szembesültünk munkánk során. Mivel a múzeum gyűjtemé-
nyei sokkal többet mondanak el nekünk magáról az intézményről, mint Afrikáról, ezért 
át kellett gondolnunk, hogyan találhatjuk meg a múzeum és az afrikaiak nézőpontja 
közötti helyes egyensúlyt. A gyűjtemények vagy a narratíva formálja-e az állandó 
kiállítást? Hogyan készíthetünk kiállítást a kortárs Afrikáról gyarmati gyűjtemények 
segítségével? Hogyan egyeztessük össze a látogatók elvárásait a múzeum által ösz-
tönzött üzenetekkel? Ha a korábbi állandó kiállítások enciklopédikus megközelítésben 
mutatták be Közép-Afrikát (leginkább Kongót), mivel a tudomány segítségével is hoz-
zá akartak járulni Belgium tengerentúli területeinek fizikai ellenőrzéséhez, akkor egy 
posztkoloniális múzeum állandó kiállításának szabad-e megteremtenie a művészeti és 
tudományos teljesség illúzióját (Saunders 2005)? Csábító lenne azt mondanunk ebben 
a helyzetben, hogy mivel természetéből fakadóan minden tudás részleges és esetleges, 
ezért elég létrehoznunk egy olyan kiállítást, amely csak részleges és esetleges tudást 
nyújt a kiválasztott témákról. De éppen azért, mert minden tudás részleges és esetle-
ges, a Királyi Közép-Afrika Múzeumnak világosan pozicionálnia kell önmagát, és ezt 
a pozíciót világosan meg kell fogalmaznia. Ezért ha továbbra is különböző múzeumi tu-
dományos osztályok feladata lesz az egyes termek berendezése, fennáll a valós veszély, 
hogy néhány terem tudatosan vagy véletlenül megőrzi gyarmati lelkületét. Ehelyett az 
új állandó kiállításnak erős történeti narratíva mentén kell tagolódnia (Wastiau 2000), 
és egyszerű, koherens elképzelést kell tükröznie.
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A Királyi Közép-Afrika Múzeum mint kontaktzóna
Miközben nagyon kevés afrikai él Tervurenben és a szomszédos településeken, a mú-
zeum magára vállalta azt a feladatot, hogy a Belgiumban élő afrikaiak „közösségi 
mú    zeuma” legyen. 2003-ban megalakult a Comraf, a múzeum afrikai konzultációs 
bizottsága. A szervezettel való együttműködés keretében jött létre egy új történeti 
terem 2006-ban, a Kongó emlékezete kiállítás nyomán. A Függetlenség! kiállítás előké-
születei során – a múzeum történetében először – a Comraf egyik tagjával egészült 
ki a tudományos tanács, míg egy másik tagjuk a társadalmi nem és populáris kultúra 
témák szaktanácsadójaként dolgozott a kiállításban. 2008 és 2010 között a szervezet 
egyik tagja aktívan részt vett az új állandó kiállítás kerettörténetének fejlesztésében. 
2014-ben pedig a Comraf hat afrikai származású szakértőt választott, hogy szorosan 
együttműködjenek a projektcsapattal.

2007-ben a múzeum akkori etnográfiai szekciója elindította a Réseau Européen 
des Associations de Diasporas et Musées d’Ethnographie (Diaszpóraszervezetek és nép-
rajzi múzeumok európai hálózata, READ-Me) című kétéves, Európai unió által finan-
szírozott projektjét. Az etnográfiai szekció szintén részt vett a Réseau International 
de Musées d’Ethnographie (Etnográfiai Múzeumok Nemzetközi Hálózata, RIME) című 
európai uniós pályázaton, amelyet azért hoztak létre, hogy elkezdjék újragondolni 
azoknak az etnográfiai múzeumoknak a helyét és szerepét, amelyek figyelmet szentelnek 
a diaszpóráknak és a kulturális dialógusoknak.

Mary Louise pratt a kontaktzónát azokra a társadalmi terekre alkalmazta, „ahol kul-
túrák találkoznak, ütköznek és küzdenek meg egymással, gyakran erősen aszimmetrikus 
hatalmi viszonyokban, mint például a gyarmatosítás, a rabszolgaság vagy ezeknek a 
világ különböző pontjain ma is létező utóhatásai” (pratt 1991:34). A kontaktzónán 
belüli távolság lehet társadalmi és földrajzi is. Így az elképzelés alkalmazható egy adott 
államon belüli kulturális kapcsolatokra is, akár a (korábbi) birodalmak központjaiban, 
ahol ezek a kapcsolatok nemcsak a tárgyak, üzenetek, áruk és pénz, hanem az emberek 
kölcsönös mozgása, vagyis a bevándorlás által is létrejöhetnek (Clifford 1997:195, 204). 
Mint például a Belgiumban élő kongóiak esetében.6

4. kép. A régi és az új épület kapcsolatát illusztráló átlós metszet
A TVBeel tulajdona
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A gyarmati időszakban a hagyományalapú tárgyak szabadon áramlottak a gyarmatról 
a metropoliszba, miközben készítőik és más gyarmati alávetettek beutazását szigorúan 
korlátozták (Wastiau 2000). A kongóiak bevándorlása Belgiumba ezért elsősorban 
posztkoloniális jelenség. Jelenleg hivatalosan mintegy hetvenezer kongói származású 
él az országban. Megközelítőleg ötven százalékuk Brüsszelben telepedett le, a többiek 
nagyjából egyenlő arányban oszlanak el Flandria és Vallónia területén.

Kongó adta a múzeum alapításának értelmét, és a múzeumi gyűjtemények többsége 
ebből az országból származik. Amíg azonban a kongóiak rendkívül büszkék országuk 
kulturális örökségére, a Királyi Közép-Afrika Múzeummal való kapcsolatuk összetett. 
Sokan gondolják közülük, hogy az máig inkább a volt gyarmatosítók, mint a kongóiak 
érdekeit képviseli, megvádolják, hogy elrabolta Kongó kulturális örökségét, és alapve-
tően reménytelen helynek tekintik: olyan intézménynek, amelyet nem lehet rendbe 
hozni és visszaszerezni.

Azok hozzáállásában, akik mégis érdeklődnek a múzeum iránt, generációs különbsé-
geket is felfedezhetünk. Az idősebb kongóiak azt követelik, hogy a múzeum ne állítson 
ki hagyományalapú tárgyakat művészeti kontextusban, hanem előállításuk, használatuk 
és jelentésük lokális kontextusát emelje ki. A fiatalabb kongóiak pedig országuk hosszú 
történelmének bemutatására helyezik a hangsúlyt. Mindez jelzi a kommunikatív és 
a kulturális emlékezet közötti különbséget is (ahogy erről már korábban beszéltem). 
A témában folytatott kutatásom még folyamatban van, de eddig az látszik, hogy sem 
az idősebb, sem a fiatalabb generáció nem gondolja elsődleges célnak, hogy a mú-
zeum hitelesen mutassa be Kongó Szabadállam és a Királyi Közép-Afrika Múzeum 
létrejöttének erőszakos jellegét. Mi több, néhány belgiumi kongói nem érti, hogy sok 
nyugati megszállottan aggódik azokért a kongóiakért, akik több mint száz évvel ezelőtt 
haltak meg, miközben a nemzetközi közösség teljesen érzéketlen emberek millióinak 
halála iránt, akik az utóbbi két kongói háborúban veszítették el az életüket, valamint 
nem érdekli őket a folyamatos erőszak, beleértve a szexuális erőszakot is, amit Kelet-
Kongóban háborús fegyverként alkalmaznak.
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A kontaktzóna: neokoloniális együttműködés?

James Clifford hangsúlyozza, hogy

„[…] sem a közösségi »tapasztalat«, sem a kurátori »autoritás« nem formálhat 
automatikusan jogot arra, hogy kontextualizálja a gyűjteményeket, vagy elmesélje 
a kapcsolatok történeteit. A helyzet megoldása elkerülhetetlenül részleges és poli-
tikai: azt az adott közönségek által mobilizált hatalom, az alku és a reprezentáció 
határozza meg.” (Clifford 1997:208)

A múzeumoknak nem elég csupán konzultálni a diaszpórák tagjaival: mivel máig a mú-
zeumok ellenőrzik a gyűjteményeket, és tervezik a kiállításokat, ezért „paternalisz-
tikusnak érzékelik őket azok az emberek, akiknek a múzeumokkal való tapasztalatát 
történetileg a kizárás és lekezelés élménye határozza meg” (Clifford 1997:207, 208).

pratt az autobiográfia kifejezéssel egy olyan szövegre utal, „amelyben az emberek arra 
vállalkoznak, hogy ezáltal összekapcsolódjanak azokkal a reprezentációkkal, amelyeket 
mások alkotnak meg róluk” (pratt 1991:34). Ha a kongóiakat arra kérjük fel, hogy egy 
ilyen autobiográfia keretében kapcsolódjanak a múzeum kiállításainak kontextusához, 
akkor csak megerősítik a múzeum döntési jogát abban, hogy saját terminusai szerint 
„teremtsen” és határozzon meg másokat, és csak a válaszadás lehetőségét hagyja 
meg nekik. A kongóiak bevonása ezért nem jelentheti az etnomimézist, a kultúra és 
a hagyomány performance-át (Robert Cantwellt [1993] idézi Clifford 1997:200).

A KijáratKongóMúzeum volt az első kísérlet arra, hogy kontaktzónává váljon a Királyi 
Közép-Afrika Múzeum (Luntumbue 2001:15), amelynek „gyűjteménnyé szerveződé-
sét egy olyan folyamatos történelmi, politikai és morális kapcsolatrendszer határozta 
meg, amelyet a hatalmi helyzetekből adódó, kényszerítő és vonzó cserék határoztak 
meg” (Clifford 1997:207; kiemelés az eredetiben). Habár Clifford nem utal arra, hogy 
a kontaktzóna múzeumi modellje a kölcsönösségen alapul, Robin Boast megállapít-
ja, hogy a kontaktzóna elképzelése egészen addig neokoloniális jellegű marad, amíg 
továbbra is a múzeumok ellenőrzik és jelölik ki a különböző típusú együttműködé-
sek idejét és feltételeit (Boast 2011; pratt 1991:38). Addig a múzeumok a kisajátítás 
aszimmetrikus terei maradnak, olyan helyek, ahova mások szerepelni jönnek, és nem 
válnak igazi múzeumi munkatársakká, így az intézmények legfeljebb a „neokoloniális 
pozicionálásának új platformjai lesznek az ex-koloniális Másikkal kapcsolatban” (Boast 
2011:65).7 A kongóiak (társ)kurátori vagy művészi felkérése nem igazán jelent kölcsö-
nös munkakapcsolatot. Elkerülhetetlenül egyenlőtlen hatalmi kapcsolatok alakulnak 
ki az állandó munkatársak és a rövid ideig alkalmazott kongói együttműködők között. 
Az előbbiek ugyanis közvetlenül hozzáférnek a gyűjteményben lévő szaktudáshoz, 
ellenőrzik a gyűjteményeket, és tőlük függ, hogy az utóbbiak mennyire jutnak hozzá 
az archívumokhoz és a gyűjteményekhez.

A kölcsönösség így elérhetetlen ideál marad: a múzeum és a forrásközösségek közötti 
kiegyenlítettebb kapcsolatok megvalósításának egyetlen módja Belgiumban és azon túl 
is, ha az utóbbiak vendégből bennfentesekké válnak, vagyis munkakörileg meghatározott 
döntéshozó helyzetbe kerülnek olyan területeken, mint a múzeumi menedzsment, 
a kurátori kontroll, a tudományos kutatás és a kiállításszervezés. A „közös kulturális 
hagyomány” fogalma mindaddig problematikus marad, amíg az afrikaiak tulajdonjoga 
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jórészt szimbolikus, míg a múzeum általi ellenőrzés valóságos. A francia patrimoine 
culturel partagé (megosztott kulturális örökség) kifejezés ennél pontosabban fejezi ki 
a kapcsolat jellegét, amennyiben a partagé kifejezés egyszerre utal arra, ami közös, 
illetve ami elkülönült.

Miközben szükség van arra, sőt elkerülhetetlen, hogy az afrikaiak sokkal közvetlenebb 
részesei legyenek a Királyi Közép-Afrika Múzeum munkájának, azzal is tisztában kell 
lennünk, hogy maga az intézmény marginális helyzetben van a belga társadalomban. 
Éppen ezért az afrikaiak továbbra is a belga társadalom fősodrának perifériájára szorul-
nak, ha nem kapnak egyidejűleg helyet a múzeumnál elismertebb közintézményekben is.

Összegzés

A Királyi Közép-Afrika Múzeumot gyarmati intézményként azért alapították, hogy 
olyan elrendezett reprezentációkat hozzon létre, amelyek magukban foglalják, ellenőr-
zik, tárgyiasítják és leegyszerűsítik a gyarmati világot a nagyvárosokban élők számára 
(Boast 2011:63). A múzeumnak most úgy kell megszabadulnia a gyarmati múlttól, 
hogy előtérbe állítja a kapcsolatok történeteit, olyan határrá válva, amelyet a tárgyak 
és készítőik kereszteznek, miközben a belgák és afrikaiak közötti platformként szolgál. 
Ahhoz, hogy „emlékezni tudjunk” Afrikára, a kapcsolatok történeteinek cáfolniuk kell az 
afrikaiakról kialakított gyarmati nézeteket, amelyek szembeállították egymással a „pri-
mitív” és „barbár gyarmati alattvalót”, illetve a gyarmatosítók civilizált társadalmait. 
Ezek evolucionista nézőpontból hasonlították össze az afrikai „hagyományt” és az 
európai történelmet, egyenlőségjelet tettek a „civilizáció” és az individualizáció közé, 
a tárgyakat teljes csoportoknak („fajoknak”, etnikai csoportoknak és/vagy „törzseknek”) 
tulajdonították, a gyarmatosított embereket jogi szubjektumokká és passzív tárgyakká 
redukálták, szemben a cselekvőképes nagyvárosi polgárokkal. A kiállított „etnográfiai” 
tárgyakat anyagi és esztétikai tulajdonságaik alapján azonosították be és hasonlították 
össze, és a kultúra evolúciójának vagy diffúziójának bizonyítékaiként kezelték. Egy 
posztkoloniális megközelítésnek el kell utasítania a koloniális evolucionista szemléle-
teket, és előtérbe kell állítania Afrika hosszú történelmét, az afrikai társadalmak más 
társadalmakkal kialakított kölcsönös kapcsolatainak hosszú históriáját, valamint az 
afrikai individualitást, hatóerőt, nézőpontot, illetve a helyileg előállított, használt és 
jelentéssel ellátott tárgyak történeteit.

Noha a Királyi Közép-Afrika Múzeum nyugati kritikája elsősorban arra az erőszakos 
gyarmati múltra fókuszál, amely az intézményt létrehozta, mégsem lenne helyénvaló, 
ha a múzeum a lipóti és belga gyarmatosítást dicsőítő templomból egy azt leleplező 
sírrá alakulna át. Ebben az esetben továbbra is csak a nyugati hatóerőkre összpontosí-
tana, a kongóiakban pedig csupán saját történetük szemlélőit látná. Ezáltal ők gyarmati 
alávetettekből, akiknek hálásnak kell lenniük a nyugati beavatkozásért, mindössze 
ugyanannak a beavatkozásnak az áldozataivá válnának.

A múzeumnak ezért nem csupán azt az erőszakot kell felismernie, amitől a kon-
góiak a történelmük nagy részében, az európaiakkal a 15. század végétől kialakított 
kapcsolataik során szenvedtek. Mindenekelőtt azt kell bemutatnia, hogy mit tagadtak 
meg a kongóiaktól oly sokáig az állandó kiállításban: azt, hogy ugyanúgy emberek, 
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mint azok, akik különböző típusú fizikai és szimbolikus erőszakot követtek el rajtuk. 
Ezt a célt úgy érhetjük el leginkább, ha saját történelmük szereplőiként és kultúráik 
megteremtőiként tekintünk rájuk, kiemeljük művészi képességeiket, kreativitásukat, 
humanitásukat, találékonyságukat, rugalmasságukat, és aktívan bevonjuk őket egy 
megújult múzeum létrehozásába.

Fordította: Szeljak György

JEGyZETEK

 1 2002 óta az afrikai szervezetek képviselői alkalmanként tiszteletüket fejezik ki ezek előtt a férfiak 
és nők előtt november 1-jén, mindenszentek napján, amikor a katolikusok (Belgium döntően 
katolikus ország) megemlékeznek halott rokonaikról.

 2 A múzeum 1960-tól a Külügyminisztérium, 1962-től az Oktatási Minisztérium és végül 1992-
től a Tudománypolitikai Minisztérium felügyelete alá tartozott (Couttenier 2010a:55).

 3 Ez a fontos megfigyelés segíthet annak a félreértésnek a tisztázásában, mely szerint a Királyi 
Közép-Afrika Múzeum csupán egy etnográfiai múzeum (Dias 2000). 

 4 A felsorolásban csak a tudományos folyóiratokban megjelent tanulmányokra hivatkozom.
 5 Az említett munkacímek még változhatnak.
 6 Mivel a kongóiakat kutatom, ezért a tanulmányban nem foglalkozom a burundiakkal és a ruan-

daiakkal. Nem teszek különbséget azok között, akiknek van, illetve akiknek nincs kongói állam-
polgárságuk. A rövidség okán a gyarmati múlt kontextusában a „belgák” kifejezéssel utalok 
a „fehérekre”, szemben a kongóiakkal. Mindez nem jelenti azt, hogy csupán a „fehéreket” tekintem 
„valódi” belgáknak.

 7 Lásd ebben a kötetben a teljes tanulmányt. (A szerk.)
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JOACHIM BAuR

Múzeum és nemzet*

A múzeum mint társadalmi intézmény 18. századi létrejötte és 19. századi virágzása 
óta a legszorosabban összefügg a nemzet és a nemzetállam fogalmának kialakulásával, 
megerősödésével és kulturális legitimációjával.1 Az utóbbi években számos szerző 
rámutatott erre a kapcsolatra.2 A tanulmányok többségének – így ennek is – központi 
referenciája Benedict Anderson tézise a nemzetről mint elképzelt közösségről (imagined 
community). Anderson a nemzetet mint elképzelt – azaz behatárolt és szuverén – politi-
kai közösséget határozza meg. Elképzelt a nemzeti közösség, mert tagjai között létrejött 
az összetartozás érzése anélkül, hogy ismernék a nemzet más tagjainak többségét, 
nem találkoznak velük, még csak nem is hallanak róluk. Behatároltként képzeljük el 
a nemzetet, mert egyetlen nemzet sem felelteti meg magát az emberiség egészével, 
hanem ennek egy bizonyos részeként értelmezi magát, és mint ilyen határolja el magát 
más nemzetektől. És szuverénnek tartjuk a nemzetet a felvilágosodás hagyományaként, 
amikor az isteni elrendelést követő, hierarchikus dinasztikus birodalmak lerombolásával 
létrejött a közvetlen szabadság és önrendelkezés igénye, mely mértékét, célját és jelké-
pét a szuverén nemzetállamban lelte meg. A nemzet közösség, amennyiben – függet-
lenül a bármely nemzetben jelen lévő egyenlőtlenségtől és kizsákmányolástól – azt az 
egyenlők bajtársiasságaként fogják fel (Anderson 1996:15–17; magyarul: 2006:20, 21).

Anderson a nemzet fogalmának magyarázatát a fogalom kulturális megalapozott-
ságában látja. A nacionalizmus teljesítménye abban áll, hogy egy bizonyos kultúra, 
egy bizonyos földrajzi tér és egy bizonyos népesség organikus és egyszerre termé-
szetes kapcsolatát hozta létre és tette magától értődővé. Anderson kiemelt szerepet 
tulajdonít ebben a folyamatban a kronologikus időképzet, illetve az országos nyelvek 
kialakulásának és elterjedésének, amely a könyvnyomtatás és könyvpiac kapitalista 
szerveződésének következménye. Ennek során – immár szűkebben a kolonialista vi-
szonyokra vonatkoztatva – a politikai hatalom három hatékony eszközét határozza 
meg: a népszámlálást, a térképet és a múzeumot. Míg a népszámlálás az uralom alatt 
valókról, a térkép pedig az uralt területről szóló tudást tartalmazná, addig a múzeum 
feladata az volna, hogy az állam legitimitását annak eredetével biztosítsa (Anderson 

* A szöveg eredeti megjelenése: Joachim Baur 2009. Museum und Nation. In: Baur, J.: Die Mu-
sealisierung der Migration. Einwanderungsmuseen und die Inszenierung der multikulturellen 
Nation. Bielefeld, transcript Verlag, 59–68. A fordítás és az újraközlés a transcript Verlag enge-
délyével készült.
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1996:163; magyarul: 2006:138). Ezen eszközök létrehoznának „egy totalizáló klasszifi-
kációs rács[ot], amelyet végtelen rugalmassággal lehetett alkalmazni mind arra, ami az 
állam valós vagy vélelmezett hatalma alatt állt: népekre, régiókra, vallásokra, nyelvekre, 
termékekre, műemlékekre és így tovább” (Anderson 1996:185; magyarul: 2006:154).

Anderson szórványos és kizárólag a gyarmati államra vonatkoztatott megjegyzéseit, 
melyek a múzeum nemzeti identitást formáló és folyamatosan aktualizáló szerepét 
érintik, Sharon Macdonald egészíti ki (Macdonald, S. 2000:126–130). Főként azt a kér-
dést járja körül, hogy mi teszi alkalmassá a múzeumot – kiindulva annak 19. századi 
klasszikus korszakából – a nemzetállam „tételezhetőségére”, a nemzeti identitásalko-
tásra. Kiindulópontként Anderson azon elemzése szolgál, hogy a nemzeti azonosulás-
hoz az összetartozás-tudat közvetlen tapasztalaton túlmutató kivetítése szükséges. 
Mivel az ilyen azonosulás társas kapcsolatokra nem támaszkodhat, ezért helyette 
kulturális megalapozottság szükséges, mely „kapcsolódó ideákban, szokásokban és 
reprezentációk, rituálék és szimbólumok közösségében testesül meg” (Macdonald, S. 
2000:126). A nemzeti diskurzusok központi elemévé a teljesen egyedi „saját kultúra” 
víziója vált – ahogyan ezt Macdonald Richard Handlerre (Handler 1988) hivatkozva 
kifejti. A múzeum, miután már jelentős „kulturális objektumok” gyűjtőhelyeként el-
fogadottá vált, különösen alkalmasnak bizonyult e kultúra bemutatására. Mindaz, ami 
korábban fejedelmek hatalmát és gyűjtőszenvedélyét bizonyította, a nemzet „belső 
mélységének” bizonyítékává lett, miután az intézményt a nép számára megnyitották. 
A gyűjtemények és elrendezésük nemzetiesítése alkalmasnak bizonyult a vágyott „saját 
kultúra” reprezentációjára és a nemzettudat és nemzeti büszkeség fejlesztésére. Más 
kultúrák műtárgyainak megszerzése különösen a gyarmatosító nemzetek számára tette 
lehetővé, hogy a nemzeti határokon túli gyűjtőtevékenység és kontroll gyakorlása fölötti 
hatalmukat hirdessék, ami egyben alátámasztotta a nemzet világpolitikai rangját és 
igényeit. Az elkülönített ábrázolásmódok alkalmasak voltak arra, hogy a különböző 
kultúrákat egymástól egyértelműen lehatárolhatóként lehessen elképzelni, és evoluci-
onista fejlődésvonulatok segítségével, melyek csúcsán a „saját kultúra” termékei álltak, 
hirdetni lehessen a kulturális, technológiai és morális felsőbbrendűséget. Macdonald 
összefoglalása szerint (Macdonald, S. 2000:128.):

„A múzeum tehát két, időbeliségében eltérő perspektívából született narratívát 
közvetített: egyrészt a nemzet sajátos, minden mástól különböző kialakulásáról, 
másrészt pedig a nemzetről mint egy folyamatos fejlődés dicsőséges végpontjáról. 
Az, hogy a múzeum a műtárgyak kiválasztásával és azok összerendezésével ezt 
a két lehetőséget egyidejűleg jelenítette meg, hozzátartozott a múzeum mági-
ájához.”3

Amikor Tony Bennett múzeum és nemzet viszonyát fejtegeti (Bennett 1995:141), 
szintén Benedict Andersonra támaszkodik, és megközelítését összekapcsolja az ál-
lamelméleti szerző, Nicos poulantzas nézeteivel. Az utóbbitól azt a gondolatot idézi, 
hogy amikor a modern állam a nemzet egységének megteremtését célozza, voltaképp 
tér és idő, történelem és államterület sajátos egységére törekszik. Ez a territórium his-
torizálásának és a história territorializálásának kettős folyamatában zajlik. A nemzeti 
sajátságok megjelenítésének feladata voltaképp történelem és területiség kapcsolatának 
létrehozása. Az állami kultúrpolitikával való összefonódás és az intézményi tekintély 
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révén a történeti múzeumok és emlékhelyek ebben a folyamatban kiemelt szerepet ját-
szanak. Ennek értelmében a múzeumokban nem a nemzeti múlt dokumentálása, hanem 
megteremtése zajlik.4 Ezen intézmények „a jelenkort a múltba vetítő eredetmítoszok” 
és az „egyes embert a nagy nemzeti történeti eseményekkel összekötő elbeszélések” 
aktualizálásának helyszínei (Stuart Hallt idézi Kaschuba 2001:29).

A nemzeti sajátságok múzeumi megmutatásának klasszikus módja – ezt határozottan 
szögezzük le – egy meghatározó elven alapul: a közös történelem és kultúra létreho-
zásán és elbeszélésén. Az ilyen konstrukciónak két következménye van: egyrészről 
a társadalmi egységesülés felé hat, amennyiben átfogó egységbe terel eltérő érdekeket 
és társadalmi konfliktusokat – hadd utaljunk itt Benedict Anderson megfogalmazá-
sára a nemzetről mint elképzelt közösségről, mint a tényleges egyenlőtlenségtől és 
kizsákmányolástól független „bajtársiasságról”. Másrészről azonban a saját, egyedülálló 
kultúra ideálján keresztül épp a kulturális heterogenitás megszüntetéséhez vezet (Foster 
1991:249). A diaszpóraelmélettel foglalkozó Khachig Tölölyan ezt – az általános meg-
fogalmazás ellenére – a múzeum képzeletbeli tereiben zajló szimbolikus folyamatokra 
is vonatkoztatható módon a következőképpen fogalmazza meg:

„A [nemzetállam] önmagát mindig olyan országként, területként vagy helyként 
tételezi, amely a homogenitás, a kiegyensúlyozottság és az integráció helyeként 
szolgál; ez az az otthonos nyugalom, amit a hatalomra törő nemzeti elitek mindig 
is óhajtottak és olykor el is értek.” (Tölölyan 1991:6)

A nemzeti metanarratívák válsága:  
globalizáció és heritage dissonance5

Mára persze a múzeumok már távol vannak attól a magabiztosságtól, amely 19. szá-
zadi elődeiket még jellemezte. A nemzet nagyságának, hírnevének és küldetésének 
emfatikus ünneplése, civilizatórikus, sőt rasszisztikus felsőbbrendűségének hirdetése 
ma már ritka. A társadalmi változások általában is, az új társadalomtörténettel és „új 
muzeológiával” együtt járó kritikai fordulat pedig különösen megtették a maguk hatását. 
A nemzeti történelem nagyságának és dicsőségének egyoldalú hirdetése átadta helyét 
differenciáltabb ábrázolásoknak (Davison 2001; Beier-de Haan 2005).

A nemzet múzeumi vagy egyéb megjelenítése persze messze nagyobb elvárással 
kerül szembe, mint hogy eltalálja az ábrázolás megfelelő hangnemét, teljesítmény és 
felelősség, diadal és trauma helyes arányát. Gyakran teljesen újból kellett kezdeni az 
„elképzelt közösség” határvonalainak kialakítását. Hiszen a nemzet elbeszélései – épp 
mivel jelenfüggő konstrukciókról van szó – sem nem statikusak, sem nem tetszőlege-
sek. Hitelességüket mindig az adott korszak távlatában kell bizonyítaniuk. A nemzeti 
elbeszélés alapjának, narratív stratégiájának és elemeinek az épp uralkodó társadalmi 
és történeti feltételek mellett kell elfogadhatóknak lenniük épp azért, hogy hihetőek 
és hatásosak legyenek (Foster 1991:241; Kaschuba 2001:29).

Éppen ez a folyamat vált a jelenben visszássá. A nemzet mint kulturális, történeti 
és emlékezeti konstrukció a globalizáció és a társadalmon belüli pluralizálódás során 
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elvesztette bizonyítóerejét. Kultúra, népesség és terület kongruenciája, ami Ander-
son szerint az „elképzelt közösség” alapja, egyre inkább megkérdőjeleződik, és egyre 
nehézkesebbé válnak azok a szimbolikus gyakorlatok, amelyek ennek egységét pró-
bálják létrehozni (Curthoys 2003; Cerwonka 2004; Kaplan 2006).6 A nemzetállamok 
soha nem voltak olyan hermetikusan zárt és egyértelműen meghatározható kulturális 
terek, mint amilyennek hagyományosan tartották és ábrázolták őket. Ennek ellenére 
az emberek, áruk, információk és eszmék transznacionális mozgásának döbbenetes 
megnövekedése és ennek a folyamatnak a mindent átható tematizálása megingatta 
a kizárólagos nemzeti identitás leegyszerűsítő elbeszélésének alapjait.

Meghatározó szerepet játszik ebben a kontextusban a migráció. Arjun Appadurai 
például a csoportidentitások társas és kulturális formálódásának hosszú távú megvál-
tozásáról beszél (Appadurai 1998). Történelem és kultúra nemzeti territorializációjával 
egyidejűleg épp az emberek, képzetek és eszmék deterritorializációját tartja korszakos 
jelenségnek. Globális etnikai terekben, amelyek mobil ágensek – így turisták, migránsok, 
menekültek, bevándorlók stb. – kulturálisan heterogén gyakorlatai és nézetei nyomán 
jönnek létre, feloldódik a tér képzete, illetve olyan „elképzelt közösségek” jönnek létre, 
amelyek nem egyeztethetők össze a nemzetállami határokkal.7 James Clifford továbbá 
azt is hangsúlyozza (Clifford 1997:205), hogy a diszpórák túlnyúlnak a nemzetállam 
területiségén és temporalitásán. Ezeket egy másik, távoli hazához vagy más, elszórt 
csoportokhoz fűződő lojalitás jellemzi, amely transznacionális kapcsolati hálót tart 
fenn. Mivel a diaszpóraközösségeknek „távol a hazától egy másik kollektív hazájuk” van, 
huzamosan fenntartják a mobilitás és a meggyökerezettség (routes and roots) feszült-
ségét, és nem illeszthetők minden további nélkül nemzeti képzetekbe és narratívákba.

Akhil Gupta és James Ferguson a deterritorializált identitáskonstrukciók jelenségét 
és a nemzet leegyszerűsített elbeszélésében elfoglalt ellentmondásos helyét mint két-
fókuszú képet értelmezik: a jelenkori helyzet „egy globális hálózatú világban lokálisan 
megélt életként jellemezhető” (Gupta–Ferguson 1992:11). Az ilyen helyzetek kialaku-
lásában lényeges szerep jut az emlékezetnek. Távoli helyek emlékezete, illetve az emlé-
kezetben élő távoli helyek konstrukciója szimbolikus eszköz lehet a migránsok számára 
identitásuk megformálásában és egy közösség létrehozásában. Mary Stevens is hasonlóan 
érvel, amikor hangsúlyozza az emlékezetnek a migrációban és a posztkolonializmusban 
betöltött makacs hatását, továbbá annak a nemzetkonstrukcióban betöltött szerepét:

„posztkolonialista kontextusban az emlékezet sokszor a hegemón hatalom elleni 
stratégiaként jelenik meg. A diaszpóra kulturális emlékezetét gyakran felforgató-
ként értelmezik, hiszen a lakóhely határain belül egy külső, egy másik emlékezetet 
őriz. Nem szükségszerű, hogy az emlékezet emancipatorikus, függetlenségre 
törekvő legyen (valójában lehet elfojtott nosztalgiával átitatott, mely gátolja az 
egyén fejlődését). Egy sor olyan történet, mely a közös nemzeti múlthoz való 
tartozás elbeszélését gátolja, valóban az ellenállás formájaként értelmezhető.” 
(Stevens 2006)

Ahogyan az ilyen jellegű transznacionális, nyilvánvaló és imaginárius dinamikák – valós 
migrációs folyamatok, továbbá a határokon átnyúló emlékezet és képzetvilág – a nem-
zetállam határait feszegetik, és egykori, meghatározónak képzelt határvonalait el-
mossák, megkérdőjelezik a nemzet elbeszélését. Egyidejűleg a nemzetállamon belül 



119

M
úz

eu
m

 é
s 

ne
m

ze
t

zajló kulturális pluralizálódás folytán válságba kerül a nemzet képzetének klasszikus 
ideálja, „az egy ország, egy nemzet, egy népesség, egy kultúra” (Bennett–Carter, eds. 
2001:254). A történelem és kultúra mentén „elképzelt közösség” helyén töredezett-
ség és konfliktus állapítható meg. Különösen igaz ez a telepestársadalmakra,8 így az 
Egyesült Államokra, Kanadára vagy Ausztráliára, amelyeket a közelmúltban mély „he-
ri tage dissonance” rázott meg. Ezt a fogalmat használva tárgyalja – kifejezetten ka-
nadai kontextusban, majd a másik két államra is kiterjesztve – John Tunbridge és 
Gre  gory Ashworth (Tunbridge–Ashworth 1996:179–222; továbbá Graham et al. 
2000:96–111) azokat a nehézségeket, melyek a történelemre és a kulturális örökségre 
alapozott nemzeti identitás megalkotása során merültek fel. Kiindulási helyzet a „heri-
tage identities” töredezettsége, amikor ideáltipikusan is három társadalmi csoport áll 
szemben egymással, melyek már önmagukban is megosztottak. Ott vannak egyrészt az 
úgynevezett „alapító csoportok”, melyek az Egyesült Államok és Ausztrália esetében 
brit, Kanada esetében brit és francia hagyományúak. Hagyományosan ők alkotják az 
eredetmítoszokat, és uralják a nemzeti elbeszélést. Az utóbbi időben két oldalról éri őket 
kihívás: egyrészt az őslakos népesség részéről, melynek tagjai arra törekszenek, hogy 
a gyarmatosítás saját szempontú történetét, a gyarmatosítással járó bűncselekményeket 
és nem utolsósorban az ezzel járó anyagi jóvátételt elismertessék; másrészt a későbbi 
bevándorlók és leszármazottaik részéről, akik saját kulturális örökségük elismerését és 
saját történeteik felvételét igénylik a nemzeti elbeszélésbe.9 Az ezen az alapon létre-
jövő feszültségek miatt a történelemre és a kultúrára történő hivatkozás a társadalmi 
összetartozás helyett inkább a megosztottságot növeli.10

Az Egyesült Államok helyzete Tunbridge és Ashwort szerint ebben az értelemben 
egyedi, ami további magyarázatot kíván (Tunbridge–Ashwort 1996:179). A kulturá-
lis örökség különbözősége itt a legerősebb és legproblémásabb, különös tekintettel 
a rabszolga-kereskedelem történetére. De a hathatós nemzeti mitológia megléte és 
ápolása fellazítja a konfliktusokat és ellentéteket.11 ugyanis a nemzeti identitáspolitikai- 
ideológiai megalapozottsága itt erősebb, mint a másik két államban. Az American Creed, 
az amerikai civil vallás krédója, mely egészen a polgári forradalomig vezethető vissza, 
szekuláris politikai univerzalizmusból táplálkozik, melynek alapja a kultúra helyett az 
érték (Stratton–Ang 1998:141–147). Legfontosabb eleme az individualizmus, a sze-
mélyes szabadság, a jogegyenlőség és a magántulajdon, legjelentősebb szimbóluma 
pedig a szabadságszobor és a függetlenségi nyilatkozat felolvasásakor megkondított 
harang, a Liberty Bell.

E sajátságtól függetlenül azért az is igaz, hogy az Egyesült Államokban is megál-
lapították és – részben aggodalommal – interpretálták a csoportspecifikus történetek 
szaporodó megfogalmazását és a közösségteremtő elbeszélések feloldódását. Arthur 
M. Schlesinger – vérbeli demokrata és prominens értelmiségi – közvetlen kapcsolatot 
tételezett a kulturális örökség pluralizálódása és a nemzet összetartozás-tudatának 
eróziója között. 1991-ben, a Time magazinban megjelent esszéjében arra figyelmez-
tetett, hogy az Egyesült Államok multikulturális örökségének fokozott hangsúlyozása 
a társadalmi összetartozás kárára erősíti a faji és etnikai büszkeséget (idézi Stratton–
Ang 1998:135). Az etnikai identitáspolitika megerősödésében a csoportidentitások 
felértékelődését látta, melyek lényegében befurakodnak az individuum és az ameri-
kai nemzet iránti lojalitás közé, és szakítóerők fellépésével fenyegetnek. Az amerikai 
nemzeti jeligére utalva – E pluribus unum – mondja, „az unum felől a pluribus felé 
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billen a mérleg” (idézi Stratton–Ang 1998:145). Nem kisebb a tét, mint „az amerikai 
egység felbomlása” – ahogy ezt könyvcímében is hirdette (The Disuniting of Ameri-
ca) –, amennyiben nem sikerül a kulturális sokszínűség elharapódzására újra meggyőző 
köteléket elfogadtatni. Kanadában és Ausztráliában is hasonló vélemények kaptak 
hangot, többnyire a konzervatív oldalon, melyek óva intettek egy közös alappillér nélküli 
multikulturális társadalom „tribalizációjától”, „balkanizációjától” és „babilonizációjától” 
(Jupp 2001:265; Geißler 2003:23).

Akárhogyan is értékeljük e fejleményt – a nemzeti összetartozás problematikus 
felbomlásaként vagy nemzetek alatti kollektív identitások üdvözlendő felszabadulá-
saként –, mindenképpen tagadhatatlan, hogy a három említett társadalomban komp-
lexebbé vált a nemzet tagjai számára kötelező és őket összefűző nemzeti elbeszélés 
konstrukciója. John Docker és Gerhard Fischer nyomán nyomatékosan utalhatunk né-
mely ellentmondásra és konfliktusmezőre, amelyek éppenséggel a történelemábrázo-
lásban gyarapodnak:

„Gyarmatosítás vs. posztkolonializmus, régi telepesek vs. új telepesek, őslakos 
népek vs. betolakodók, többség vs. számtalan kisebbség, fehérek vs. feketék vagy 
színes bőrűek – a kollektív, befogadó vagy nemzeti identitás keresése (a poszt-
nemzeti globalizáció korában) szembekerült az etnikai, nyelvi, származási vagy 
vallási hovatartozáson alapuló, individuális, személyes vagy csoportidentitások 
keresésével.” (Docker–Fischer 2000:6)

A kulturális örökség pluralizálódása és a kötelező érvényű „nagy elbeszélések” felol-
dódása a múzeumok két áramlatában bontakozik ki: egyrészt – ahogyan ezt Tunbridge 
és Ashworth a „heritage dissonance”-ról állítja –, szaporodni látszanak a kiállítások és 
egyéb múzeumi projektek körüli viták, mind minőségük, mind hatékonyságuk tekin-
tetében (Beier-de Haan 2005; Dubin 2006; Kaplan 2006). Másrészt pedig észrevehető 
a múzeumi paletta differenciálódása, sőt egyenesen széttöredezése, ami azon intézmé-
nyek erőteljes szaporodására vezethető vissza, amelyek identitáspolitikai szándékkal 
összpontosítanak egyes csoportok történetére és kultúrájára (Doering 2002:10; Kö-
nig–Ohliger 2006:14).12 Mindkét áramlat egyaránt tanújele és előmozdítója a nemzeti 
múzeumi reprezentáció válságának. Egyúttal azonban az „elképzelt közösségek” meg-
alapozottságában való elbizonytalanodás – és erre utal a válság mint döntéshelyzet 
és fordulópont értelmezése – felerősíti a nemzetkonstrukció új módjai, az alternatív 
közösségformáló elbeszélések vagy az eddig kevésbé kidolgozott közösségiségek (com-
mon ground) utáni kutatásokat.13

A migráció bemutatása mint a nemzet bemutatása

Robert Foster veti fel ezen kutatómozgalmak központi kérdését:

„Miként volna a nemzeti határok konstrukciója fenntartható egy olyan világban, 
amely ma nyitottabb a kulturális áramlatokra, mint valaha? Létrejöhet-e egy el-
képzelt csoportosulás, vagy tételezheti-e magát lehatárolt entitásként, ha tagjai 
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a médián, az utazáson és a migránsokkal és menekültekkel való kapcsolaton 
keresztül folyamatosan ki vannak téve egy növekvő »kozmopolita kulturális re-
zsimnek«?” (Foster 1991:237)

Castles és munkatársai pedig a következőképpen egészítik ezt ki, kihegyezve a kul-
turálisan heterogén társadalmak belső meghatározottságára: a multikulturalizmussal 
a kulturális sokszínűség elismerése kerül előtérbe, és felváltja a nemzet hosszú ideig 
uralkodó rasszisztikus sztereotípiáit. De ez a folyamat nehézségekkel jár együtt:

„Hogyan volna feloldható az a feszültség, mely az etnikai sokféleség és a társa-
dalom mint egész kohéziója között jön létre? Hogyan definiálható a nemzet, ha 
nem az etnikai identitás, a közös történelem, hagyományok, kultúra és nyelv 
fogalmai alapján?” (Castles et al. 1992:5)

Összefoglalóan tehát a következő kérdést kell feltenni: Hogyan képzelhető el a – befelé 
egységes, kifelé lehatárolt, egy bizonyos területhez köthető – nemzet mint közösség 
a változatos, transznacionális folyamatok és a társadalmon belüli pluralizálódás ko-
rában? Még konkrétabban megfogalmazva: miképpen lehet a multikulturális nemzetet 
a globalizáció korában leírni és ábrázolni? Lehet ebben a folyamatban a múzeumnak 
feladata? ugyanis, ha Sharon Macdonald fejtegetését követjük, akkor a nemzet rep-
rezentációjának válsága, mely múzeum és nemzet szoros történeti összefonódásán 
nyugszik, magát az intézményt is érintő kérdéseket vet fel:

„Ha maga a nemzetállam és az a »nyilvánosság«, mellyel összefonódott, alkal-
masint meghaladott, milyen jövője lehet egyáltalán a múzeumnak? Lehet, hogy 
a múzeum annyira összefonódott az identitás materialitáshoz és helyhez kötött, 
homogén és lehatárolt értelmezésével, hogy nem képes megfelelni annak a kihívás-
nak, melyet a második vagy kései modernitás az identitással szemben támaszt?” 
(Macdonald, S. 2000:124)

Ebben a tanulmányban14 arra teszek javaslatot, hogy miképpen értelmezhető a be-
vándorlási múzeumok létrejötte a nemzet múzeumi megmutatásának válságára adott 
stratégiaként. Tézisem szerint a konkrét megvalósulások minden változatossága mellett 
lényegében ezekben a múzeumokban a bevándorlás mint átfogó elbeszélés bemuta-
tása és arra építve a migránsok „elképzelt közösségének” ábrázolása jelenik meg. Az 
elbeszélésekbe nemcsak az eltérő származású bevándorlók eltérő történeteit vonják 
be, hanem ezek nagy egésszé egyesülnek az egykori telepesek történetével, akik így 
szintén bevándorlóként jelennek meg. Így aztán a bevándorlási múzeumok a disszon-
áns kulturális örökség harmonizációjának és a nemzet multikulturális revíziójának 
színtereiként működnek.15

A revízió fogalmában két aspektus jelenik meg: egyrészt a nemzet koncepciójának 
tartalmi megújítása, másrészt annak strukturális konszolidációja. Az egyik póluson 
található a hosszú ideig marginalizáltak történelmének elismerése, az alávetett cso-
portok ellentörténetének felértékelése és a homogenizáló konstrukciók átértékelése 
a kulturális sokszínűség javára. A másik pólus pedig abban a tendenciában fedezhető 
fel, hogy a sokszínűséget a migráció metanarratívájába beleillessze. Összeforrnak és 
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korlátok közé kerülnek, ugyanakkor magyarázatra is lelnek így a nemzetállam határait 
szétfeszítő képzetek. A bevándorlási múzeumok (különösen az etnikai) identitáspoli-
tikák újra-központosításának eszközei, a nemzeti identitáspolitika helyszínei, amelyek 
a partikuláris identitáspolitikák összefoglalását és beolvasztását szolgálják. A multikul-
turalizmus fényében megreformált nemzet színpadaként (staging ground, Annis 1986) 
működnek. Ebben az értelemben a bevándorlási múzeumok mind kontinuitásukban, 
mind diszkontinuitásukban a nemzet korábbi múzeumi megmutatásának folyományai.

A kontinuitás tekintetében ezen érvelés során különösen tekintettel kell lennünk 
arra, hogy a migránsok „elképzelt közösségének” megjelenítése mennyiben leplezi el 
a társadalmi egyenlőtlenségeket és konfliktusokat, illetve hogy ezeket az egyenlőtlen-
ségeket és konfliktusokat miképpen értelmezik át etnicizálás és kulturalizálás segít-
ségével kulturális sokszínűséggé.16 A migránsok múzeumi reprezentációja a nemzeti 
me ta narratívának, azaz az őslakos népesség történetének és látószögének konstitutív 
külső nézőpontjává válhat. Ezért fontos azt a viszonyt értelmezni – vagy, általánosab-
ban, kritikai módon interpretálni –, ahogyan a múzeumi megmutatással a határozottan 
befogadó elbeszélések a kirekesztés új, sajátos formáit létrehozzák.

Fordította: Kuti Klára

JEGyZETEK

 1 Ezen a helyen érdemesnek tűnik rámutatni a nemzet és a nemzetállam lényegi megkülönbözteté-
sére: míg az állam politikai, jogi, bürokratikus rendszer, addig a nemzet az embernek ezen a rend-
szeren mint feltételezett egységen belüli tapasztalatát jelenti, mely a közös nyelv, kultúra és 
hagyomány révén jön létre. A nemzet konstrukciójának lényegi funkciója, hogy a népesség és 
az állam közötti kapcsolatot létrehozza. ugyanis az állam maga mint a kormányzat absztrakt 
leképeződése nem alkalmas az önazonosulásra (Stratton–Ang 1998:139).

 2 Vö. pomian 1992; Kaplan ed 1994; Bennett 1995; Macdonald, S. 2000. Kutatástörténeti átte-
kintéshez vö. McLean 1998; 2005. Számos idevágó szöveget gyűjt össze Boswell–Evans, eds. 
1999.

 3 Macdonald végül még a múzeum harmadik jellemzőjét is kifejti: azt a tendenciát, ahogyan a mú-
zeum a klasszicista építészeten keresztül az antikvitás mintázatára támaszkodik, és ezzel egy 
időtlen kontinuitás képzetét teremti meg. Timothy Mitchellre (Mitchell 1988) hivatkozva kifejti, 
hogy a múzeum a távolságtartó pillantás és a látszólag elfogulatlan megfigyelői pozíció kondi-
cionálásával a nyugati objektivitás- és valóságértelmezést is erősítette.

 4 Ebben az értelemben ír Mitchell is: „A beköszöntő modern nemzetállami korszak egyik leg-
különösebb jelensége volt, hogy az államnak, modernségét bizonyítandó, egyszerre ősiségét is 
bizonyítani kellett. Annak a nemzetnek, mely korszerűségét is fel akarta mutatni, továbbá azt 
is, hogy a modern államok közé tartozik, meg kellett teremtenie más egyebek mellett a múltját 
is. […] Ahogyan a nacionalizmus mostani teoretikusai mondják, a közös múlt megteremtése 
döntő volt abban a folyamatban, ahogyan emberek bizonyos csoportjából egy koherens nemzet 
jött létre.” (Mitchell 2001:212)

 5 Ezt a fogalmat John E. Tunbridge és Gregory Ashworth vezette be a tudományosságba (Tunbridge–
Ashworth 1996). Az örökség ellentmondásos természetének magyarázatára használták, amikor 
a múlthoz különböző szereplők vitatott jelentéseket és értékeket csatolnak, ami az örökség 
korábbi értelmezését megváltoztatja. (A szerk.)



123

M
úz

eu
m

 é
s 

ne
m

ze
t

 6 Nem feledkezhetünk el arról, hogy szimbolikus gyakorlatok mellett természetesen valós történeti 
események is részei az egység létrehozásának, így az üldöztetés, az etnikai tisztogatás vagy 
a genocídium.

 7 Ezen folyamatoknak a történetírásra tett hatásáról ír Iain Chambers (Chambers 1996:90). A poszt-
koloniális világban „a nyugati történelem időtengelye, linearitása, a nemzet, az identitás és 
fejlődés különböző terekbe fordul át, melyek az egyetlen zárt elbeszélés kereteit lebontják, hogy 
változatos nyelveknek, elbeszéléseknek és történeteknek – his-tories and her-stories – adjanak 
helyet, és lehetővé tegyék különböző ritmusok heteronómiájának térnyerését”. A homogén nagy 
elbeszélések helyett, amelyek között az egységes nemzetállamé előkelő helyet foglalt el, olyan 
trópusok jelennek meg, mint a migráció, a telepítések vagy a határok átrendezése és a térvesztés. 
Az irodalom, kultúra, történelem, vallás, identitás, nyelv stb. mono- és etnocentrikus koncepcióin 
túl a figyelem immár a rendezetlenségre, a keveredésre vagy az újraírt pillanatokra és az összetett 
kozmopolita identitásokra irányulhatna.

 8 Telepestársadalomként (settler societies) definiálom – Stasiulis és yuval-Davis (Stasiulis – yuval-
Davis 1995:3) nyomán – azokat a társadalmakat, ahol európaiak telepedtek le, utódaik az őslakos 
népek fölött politikai dominanciát gyakorolnak, és ahol heterogén osztály-, etnikai és faji fogalmú 
társadalom alakult ki. A szerzők kifejtik, hogy itt nem pontosan körülírható kategóriáról, hanem 
olyan folyamatosságról van szó, mely további differenciációt igényel. Itt csak általánosságban 
utalunk olyan további fogalmakra, melyek megkülönböztetik az Egyesült Államokat mint tele-
pesköztársaságot (settler republic) Kanadától és Ausztráliától mint fehér uralomtól (white do-
minions).

 9 Negyedikként a szerzők a nők, a homoszexuálisok és a fogyatékkal élők követelését nevezik 
meg.

10 Ennek a helyzetnek a mélyben rejlő dimenzióit pearson (pearson 2001:8) tárja fel, különös 
tekintettel az ilyen társadalmakban zajló nation-building (nemzetépítés) folyamatának történeti 
rétegeire: „Telepes- és bevándorlótársadalmakban a nemzetállamiság létrehozása nem egyszerű. 
Három, egymással összefüggő történeti folyamat metszéspontja teremt tartós feszültséget: 
egyrészt a gyarmatosítás folyamata, mely az őslakosság elüldözésével járt együtt. Másrészt 
a megtelepedés folyamata, amely során a telepes elitek, legalábbis az első időkben, éppannyira 
kötődtek eredeti társadalmukhoz, mint azokhoz a társadalmakhoz, melyeknek elképzeléseit most 
a maguk képére akarják formálni. […] Harmadrészt az „idegenek” bevándorlásának folyamata, 
mely további, hasonlóan problematikus lojalitással rendelkező népességcsoportokat hozott 
a település társadalmába. A történeti fejlődésvonalak kumulatív módon befolyásolják a jelenkori 
etnopolitikát. És ha ezeken a folyamatokon belül még további osztály-, társadalmi nemi vagy 
egyéb választóvonalak jönnek létre, akkor a nemzet berendezkedése mint egységes »absztrakt 
társadalom« még inkább küzdelmessé válik.”

 Csatlakozva Turnbridge és Ashwort munkájához elmondható, hogy ezek a történetileg kódolt 
feszültségek újratermelődnek a kulturális örökségért vagy emlékezetkonstrukciókért folytatott 
versengésben, és így újratermelődve kapcsolódnak a jelenkori vitákhoz.

11 Erről ír John Higham is, amikor az Egyesült Államok és Ausztrália mítoszrepertoárját hasonlítja 
össze (Higham 2001).

12 A nemzeti történelemértelmezés identitáspolitikai széttöredezésének illusztrálására Zahava 
Doering példaként a washingtoni National Mall fejlődésére mutat rá (Doering 2002), ahol egyre-
másra születnek az új, önálló, úgynevezett kisebbségi múzeumok. A National Museum of the Ame-
rican Indian (Amerikai Indiánok Nemzeti Múzeuma) 2004. évi megnyitása után létrejött a Museum 
of African-American History and Culture (Afrikai Amerikai Történelem és Kultúra Múzeuma), és 
tervben van hasonló intézmény, a Latinos és az Asian American (latin-amerikai és ázsiai amerikai) 
népességről is.

 Bizonyos tekintetben idesorolható az 1993-ban nyílt U. S. Holocaust Memorial Museum (az 
Egyesült Államok Holokauszt Emlékmúzeuma) is, ami azonban az amerikai értékek erkölcsi 
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fölényének kinyilatkoztatásaként – a holokauszt mint „ellentörténet” bemutatásával – túlmutat 
az amerikai zsidóságon (pieper 2006:189–191).

13 Az ilyen jellegű kutatómozgalmak és új értelmezések elsődleges helyszínei természetszerűleg 
a valódi kultúrtörténeti nemzeti múzeumok. Kanadában és Ausztráliában ezeket az intézményeket 
az utóbbi évtizedekben – részben a régi gyűjtemények bevonásával – újraalapították, és időközben 
alapos elemzések foglalkoznak velük. A Canadian Museum of Civilization (Kanadai Civilizációs 
Múzeum) (Ottawa/Hull) 1989-ben nyílt meg (MacDonald, G. 1992; Delaney 1994; Mackey 
1999. 73–88; Dean–Rider 2005), Canberrában a National Museum of Australia (Ausztrál Nemzeti 
Múzeum) pedig 2001-ben (Gore 2002; Message 2005; Cvoro 2006, továbbá számos tanulmány, 
lásd Healy–Witcomb, eds. 2006). Az Egyesült Államok nemzeti történeti múzeuma, a washingtoni 
Smithsonian Institutionhoz tartozó National Museum of American History (Amerikai Történelem 
Nemzeti Múzeuma) az újraértelmezés fázisában van. Esetében jól követhető, milyen nehéz, sőt 
jószerével lehetetlen egy multikulturális és identitáspolitikákkal átszőtt kontextusban a nemzet 
szintetizáló és koherens elbeszélésének megalkotása. Richard Handler a múzeum új koncepcióján 
keresztül hatásosan mutatja be, hogy a kiállításkészítők részletekbe menő viták után – más 
lehetőség híján – miképpen távolodtak el attól a kísérlettől, hogy koherens nemzeti történelmet 
beszéljenek el. A közösségiség nem kevésbé vonzó érzése immár nem a kiválasztott, reprezentált 
történeti anyagból (historical substance) táplálkozik, hanem vonzó kiállítások közös fogyasztá-
sából, a kiál lításlátogatás puszta gyakorlata teremtette „rituális szolidaritásból”, és nem a tény-
leges tartalomból – legalábbis Handler Durkheimnek a szekuláris rítus funkcionalista modelljére 
támaszkodó interpretációja szerint. A második modernitás „új nemzeti múzeumai” átfogó je-
lenségének, megnyilvánulásainak és eszmei pozicionálásának részletes elemzéséhez lásd Beier-
de Haan 2005.

14 A szerző itt a Fókusz: bevándorlási múzeumok és a nemzet revíziója c. könyvfejezetre utal, melynek 
jelen szöveg a bevezetője (A szerk.).

15 Bendix és Roodenburg nyomán a bevándorlási múzeumok felállítása a kulturális intézmények és 
a kultúrpolitika problémamegoldó képességével szembeni felfokozott elvárásoknak tágabb kon-
textusába helyezendő: „A nemzetállamok számos etnikai alapú problémát próbálnak kezelni, és 
a konfliktusok lehetséges megoldásához gyakran támaszkodnak kulturális politikákra és a sok-
színűség magasztos reprezentációjára.” (Bendix–Roodenburg 2000:XII) Az ilyen kulturális pro-
jektek gyakran épp az állami szociálpolitika hiányzó eredményeinek kompenzációjára tett kí-
sérletek. Turner szerint épp a posztkoloniális nemzetek – mint Ausztrália vagy Kanada – esetében 
figyelhető meg, hogy a kulturális politikát a nemzeti egyeztetési folyamat szolgálatába állítják. 
Ezekben a helyzetekben épp az az elvárás fogalmazódik meg, hogy következményeik a nemzeti 
identitás hivatalos verzióját támogassák és erősítsék.

16 Gisela Welzhez kapcsolódva (Welz 1996:115) hangsúlyozandó, hogy „az etnikai különbségek 
mint a szociális ellentétek magyarázata és egyidejűleg a társadalmi-gazdasági egyenlőtlenség 
kérdésének kizárása a társadalmi konfliktuskezelésnek új és kiemelkedően célirányos formája”. 
Ez a bírálat találkozik a „baloldalnak” a szoft multikulturalizmus elleni kritikájával, mely többnyire 
rámutat a mélyben – az osztály, a társadalmi nemek és a „race” triászának mentén – húzódó 
társadalmi ellentmondások problematikus elkendőzésére. (Kanadára vonatkozóan Ng 1995; 
Mackey 1999; további irodalom: Geißler 2003:22; Ausztráliára vonatkozóan Castles et al. 1992; 
Teo 2003:143; az Egyesült Államok kevésbé multikulturális intézményesülésének hasonló kri-
tikájához vö. puhle 1994; Lenz 1998.)
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RHIANNON MASON

Nemzeti múzeumok, globalizáció,  
posztnacionalizmus: egy kozmopolita 
muzeológiai elképzelés*

„Ha maga a nemzetállam és az a »nyilvánosság«, mellyel összefonódott, alkalmasint 
meghaladott, milyen jövője lehet egyáltalán a múzeumnak? Lehet, hogy a múzeum 
annyira összefonódott az identitás materialitáshoz és helyhez kötött, homogén és 
lehatárolt értelmezésével, hogy nem képes megfelelni annak a kihívásnak, melyet a 
második vagy kései modernitás az identitással szemben támaszt?” 

(Macdonald 2003:1.)

„A mai globális, posztkoloniális és kozmopolita kontextusban jobboldali csoportok, 
vallási szélsőségesek és szélsőséges politikai pártok sajátítják ki az örökséget, és kriti-
zálják a múzeumi tárlatokat. Őslakos népek, helyi csoportok és szervezetek követelnek 
maguknak jogot a múltjukhoz. Eközben a nemzetállam fogalma is határozottan 
megkérdőjeleződik. […] Egy globális, posztkoloniális és kozmopolita kontextusban, 
a gyarmati és nemzeti alapú kontextussal ellentétes módon a múzeumnak újra kell 
gondolnia saját történeteit, helyét és célközönségét. Milyen történeteket és miért mesél 
el? Ki a közönsége? […] És végül, van-e jövője a ma ismert múzeumnak?” 

(The Museum Beyond the Nation? 2011.)

Túl a nemzeti múzeumon?1

Egy évtizeddel ezelőtt Sharon Macdonald a késő modernitás és a kortárs társadalomel-
mélet kontextusában már feltette a kérdést, vajon lesz-e jövőjük a múzeumoknak. 
Macdonald szerint a válasz korántsem egyértelmű, tekintve a múzeumok veleszületett 
adaptív képességeit, „homályos logikájukat”, illetve azt a vitathatatlan tényt, hogy 
„a 19. századi múzeumi vállalkozás kudarcot vallott” (Macdonald 2003:11). Ahogyan 
a második idézet és egyéb tanulmányok is szemléltetik, ennek a kérdésnek a megvá-

*  A szöveg eredeti megjelenése: Rhiannon Mason 2013. National Museums, Globalization, and 
postnationalism: Imagining a Cosmopolitan Museology. Museum Worlds: Advances in Research, 
Vol. 1 No. 1. 40–64.
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laszolása továbbra is gondot okoz a múzeumok kutatóinak (Rogan 2004a; 2004b; 
Daugbjerg 2009a; Monash university 2011).

Jelen tanulmány válaszokat keres a fenti idézetekben felbukkanó fontos kérdésekre. 
Cáfolja azokat a vélekedéseket, amelyek szerint az európai nemzeti múzeumok fölösle-
gessé váltak a globalizáció, a posztnacionalizmus és a kozmopolitizmus által kiváltott 
társadalmi változások következtében. Miközben elismeri azt a tényt, hogy az új elméleti 
megközelítések nagyon figyelemreméltó módon értékelik újra a nemzeti múzeumok 
helyét az európai társadalmakban, problémásnak tartja azt a felvetésüket, hogy a nem-
zeti múzeumok valahogy „nem tartottak lépést” a kortárs globalizált társadalmakkal. 
Ez a megállapítás túlzottan leegyszerűsítő módon tekint a nemzeti múzeumokra mint 
kulturális jelenségekre, és figyelmen kívül hagy három kulcsfontosságú dolgot.

Először is a globalizáció nem jelenti automatikusan a nemzeti ellentétét, mivel 
ezek együtt is létezhetnek. Sőt, a globalizáció szervesen kötődik az Európában lét-
rejött nemzeti múzeumok történetéhez (prosler 1996). Másodszor a nemzeti múze-
umokban őrzött sok tárgy és gyűjtemény létrejötte időben megelőzte a 19. századi 
modern európai nacionalizmus kialakulását. Annak ellenére, hogy utólag besorolták 
őket az átfogó és egységesítő nemzeti történelmekbe, ezek az egyedi tárgyak továbbra 
is képesek rávilágítani a globális, posztnacionalista és kozmopolita történetekre. Ezt 
a tényt gyakran azért nem ismerjük fel, mert a nemzeti múzeumok intézményes dis-
kurzusának nacionalista felhangjai összemosódnak az egyedi tárgyak és gyűjtemények 
történetével – ezek szorosan összefonódnak, de nem azonosak egymással. Harmadszor 
a nemzetek mindig is heterogének és sokszínűek voltak. A nacionalizmus számos 
különböző formában és kombinációban jelent meg, így beszélhetünk etnikai, polgári, 
kulturális és politikai nacionalizmusról is. Az etnikai nacionalizmus homogenizáló 
diskurzusai próbálják leginkább figyelmen kívül hagyni, egybeolvasztani vagy éppen 
letagadni a különbségeket. Európa nemzeti múzeumai azonban éppen ezeknek a belső 
különbségeknek a bizonyítékai, tárlataikban és gyűjteményeikben pedig sok esetben 
kombinálják az egymással szemben álló és versengő nacionalista diskurzusokat. Kö-
vetkezésképpen éppen ebből a heterogenitásból adódóan képesek szemléltetni a mai 
nemzetek esetlegességét és konstruált természetét, ha reflexív és kozmopolita néző-
pontból vizsgálják és értelmezik újra a témát, illetve ha bevonják a látogatókat is, és 
képessé teszik őket arra, hogy bátran értelmezzék a látottakat.

Ahelyett tehát, hogy a múzeumokat intézményileg nemzetinek, nemzetek fölöttinek, 
transznacionálisnak vagy univerzálisnak határoznánk meg, vagy éppen a „múzeumon 
való túllépésre” buzdítanánk, én sokkal gyümölcsözőbbnek tartom azt az elgondolást, 
amely szerint a nemzeti múzeumok a kulturális gyakorlatok klasztereiként és az anyagi 
kultúra konstellációiként működnek, így sok különböző, egymást metsző ontológiai 
szintet foglalnak magukban. E tekintetben írásom párhuzamba állítható Daugbjerg és 
Fibiger elemzésével a lokális, a nemzeti és a globális örökség közötti feszültségről, 
illetve a következő megállapításukkal:

„Az örökség nem egyszerűen globálissá válik. Nincs olyan igényes történelmi 
kronológia, amely azt állítaná, hogy a régebbi lokális vagy nemzeti jelentések 
azért semmisülnek meg vagy sorvadnak el, mert a globális kérdések egyszerűen 
túllépnek rajtuk.” (Daugbjerg–Fibiger 2011:137.)
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Azt is állítom, hogy a különbségek és a sokszínűség felismeréséhez hasznosabb 
a nemzet bevett elképzeléseit vita tárgyává tennünk, hogy dekonstruálni tudjuk a kü-
lönbséget a nemzet és az általa „másoknak” tekintettek között. Ahelyett, hogy a sok-
színűség, a migráció és a kozmopolitizmus elbeszéléseit a nemzeti reprezentációkon 
kívül helyeznénk el, éppen az a feladatunk, hogy megtaláljuk a módját, miképpen 
világíthatunk rá a nemzeteken belül már létező különbségekre, amelyek bizonyítékai 
a nemzeti múzeumokban nyilvánvalóan jelen vannak.

Az európai nemzeti múzeumok számára tehát a kihívás – amellyel már sok in-
tézmény ma is foglalkozik – abban rejlik, hogyan képesek észrevenni, bemutatni és 
értelmezni az identitások, kultúrák és történelmek jelenkori komplexitását oly módon, 
hogy az érthető és vonzó legyen, és felkeltse a mai múzeumlátogatók érdeklődését is. 
Ez különösen fontos, mivel értékeit, tapasztalatait és várakozásait tekintve az európai 
múzeumi közönség egyre sokszínűbbé és differenciáltabbá, bizonyos esetekben egyre 
kozmopolitábbá válik, aminek oka éppen a globalizáció és a posztnacionalizmus je-
lenlegi formáinak megerősödése.

Jelen tanulmány felhasznál néhányat a kozmopolitizmus elméleteiből, amelyek az 
1990-es évek óta egyre szélesebb körben jelennek meg a humán és társadalomtudomá-
nyi szakirodalomban, ugyanakkor eddig csak mérsékelten hatottak az örökség, a múze-
umok és az anyagi kultúra tanulmányozására (Appiah 2006; Cuno 2008; 2011; Meskell 
2009; Daugbjerg 2009a; 2009b; Delanty 2010; Daugbjerg–Fibiger 2011; Dibley 2011).

A kozmopolitizmus olyan elméleti kiindulópont lehet, amelynek segítségével átgon-
dolhatjuk a kortárs nemzeti múzeumokat érintő politikai, etikai és gyakorlati kihívásokat. 
Alternatívát kínál azokkal a mai muzeológiai vitákkal szemben, amelyek az univerzálist 
szembe állítják a nemzetivel vagy az etnikai alapú identitáspolitikával. Tanulmányomban 
felhasználom Delanty kritikai, Held kulturális, valamint Beck és Grande nemzeti gyökerű 
kozmopolitizmusról vallott elképzeléseit, hogy megértsük, a múzeumok miképpen 
válaszolhatnak a kortárs társadalmi változásokra az európai kontextusban (Delanty 
2010; Held 2002; Beck–Grande 2007).

Az elméleti keretek segítségével két múzeumi példát elemzek, az edinburgh-i Skót 
Nemzeti Múzeum Skót királyság című kiállítását és a berlini Európai Kultúrák Múzeuma 
Kulturális találkozások című tárlatát. Mindkét esetben amellett érvelek, hogy a fenti 
múzeumok rendelkeznek azzal a képességgel, amit én „kozmopolita muzeológiának” 
nevezek, bár eltérőek azok a koordináták, amelyeken belül ez a képesség formát ölthet. 
Ez függ az intézményi és nemzeti történelmektől, valamint a mai kontextusoktól is. 
A tanulmány végén átgondolom a „kozmopolita muzeológia” lehetőségeit, gyakorlati 
hasznát és határait, és elemzem, hogyan segíthet a látogatóknak abban, hogy a Másik 
szemével lássák a világot. Eközben elismerem, hogy nagy kihívásokkal jár mindennek az 
összeegyeztetése a látogatók elvárásaival, mivel sokan érthető módon azért vágynak 
múzeumba, hogy a látogatás tapasztalata megerősítse létező identitásukat, ahelyett 
hogy megkérdőjelezné azt.
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Globalizáció és posztnacionalizmus
Azok, akik szerint elérkezett az idő „túllépni” a nemzeti múzeumon, az 1970-es és 
1980-as évek óta végbemenő társadalmi elmozdulásokra és intellektuális vitákra hivat-
koznak. Széleskörűen elemezték például azt, ahogyan a mai globalizáció újjászervezi 
a társadalmak és a hozzá kötődő területek közötti korábbi kapcsolatokat, a nemzeti 
kormányok és a nemzetállamok hatalma és befolyása pedig egyre csökken (Appadurai 
1996; Beck 1999; young 1999; Habermas 2001; Hedetoft–Hjort 2002; Held 2002; 2010; 
Held–McGrew, eds. 2003). Az üzlet, a pénzügyek, az utazás, a környezet, a migráció, 
a kommunikációs technológia és a média esetében történelmi előzmény nélküli a vál-
tozás nagysága, intenzitása és globális elterjedése (young 1999; Held–McGrew, eds. 
2003; Assayag–Fuller 2005; Castles–Miller 2009; Isar et al. 2011).

Ennek következtében a nemzetállamok egyre kevésbé tudják megkövetelni a népesség 
állampolgári hűségét és elkötelezettségét a saját határaikon belül (Ang 2011). Appadurai 
például azt állítja (Appadurai 1996), hogy napjaink nemzetközi médiája hozzájárul az 
új, deterritorializált, egymást részben fedő, heterogén vonatkoztatási és kapcsolódási 
pontok kialakításához, ezáltal széles körű lehetőségeket nyújt a diaszpóracsoportok-
nak arra, hogy a geopolitikai határokon keresztül is kapcsolatokat hozzanak létre, és 
fenntartsák kulturális identitásukat.

Európában különösen a berlini fal leomlása (1989), Németország újraegyesítése 
(1990) és a Szovjetunió szétesése (1991) problematizálta a nemzetek jövőjét, és vetette 
fel sokakban a kérdést, vajon az európai társadalmakat ezentúl „nemzet utáninak” 
vagy „nemzeten túlinak” kell-e tekinteni (Appadurai 1996; Habermas 2001; paul et 
al., eds. 2003; Breen–O’Neill 2010). Európa jelenlegi krízise során újból megkérdőjele-
ződtek a nemzeti, a nemzetek fölötti és a globális érdekek közötti gazdasági, politikai 
és kulturális kapcsolatok.

Sokan kritizálták már a „felgyorsult globalizáció” tézis számos megállapítását, miként 
azt a posztnacionalista megközelítést is, amely szerint a globális fölöslegessé teszi 
a nemzetit (Vertovec–Cohen 2002:1–24; Calhoun 2004; Kymlicka 2004). A globalizáció 
egyes elemeit ugyanis számos történelmi korszakban felismerhetjük, attól függően, hogy 
miként határozzuk meg magát a fogalmat (young 1999). A mobilitásról, a migrációról 
és a kozmopolita életstílusról szóló beszámolók sokasága ellenére sok ember számára 
máig korlátozott a földrajzi és gazdasági mobilitás lehetősége (Assayag–Fuller 2005; 
Kockel 2010). Eközben az etnicitás és a nemzeti identitás továbbra is meghatározó 
vonatkoztatási és önszerveződési pont maradt (Held 2002; Jenkins 2002). Kymlicka 
például amellett érvel, hogy „a nemzeti létről kialakított elképzelések még mindig 
a kollektív politikai képzeletvilágunk középpontjában állnak” (Kymlicka 2004:228). Sőt, 
úgy tűnik, hogy néhány esetben inkább megerősödtek a nacionalizmus hagyományos 
és konzervatív formái (Taras 2009; paul et al., eds. 2003; Auer 2010). A kultúra terü-
letén pedig a múzeumokat, galériákat, örökséghelyeket továbbra is leginkább nemzeti 
szinten felügyelik, szervezik és támogatják anyagilag (Bennett 2006; Daugbjerg 2009a).

A szerteágazó folyamatok összeegyeztetéséhez fel kell ismernünk azt a tényt, hogy 
a globalizációt mindig lokálisan tapasztalják meg. Ahogy Assayang és Fuller kifejti:

„A lokális és a globális – és a fortiori a nemzeti, a regionális és az egyéb térbeli 
szerveződési szintek – mindig behálózzák egymást, és összekuszálódnak, sosem 
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különülnek el egymástól, és nem eleve adottak, mivel mindig kölcsönösen terem-
tik meg egymást a társadalmi kapcsolatokon és a kulturális mintákon keresztül.” 
(Assayag–Fuller 2005:2.)

Hernández-Durán szintén amellett érvel, hogy a nemzetire és a posztnacionálisra 
nem különálló állapotokként kell tekintenünk, ahol a posztnacionális felváltja a nem-
zetit, hanem mint „egy nagyobb történelmi folyamaton belüli egyidejű tendenciákra” 
(Hernández-Durán 2011:14).

Kozmopolitizmus

A kozmopolitizmus elméletei szintén foglalkoznak a globalizáció nemzetállamokra 
gyakorolt hatásával, nevezetesen azzal a kérdéssel, hogy túl kell-e lépni a nemzeten 
(Cheah–Robbins 1998; Vertovec–Cohen 2002; Appiah 2006; Fine 2007; Beck–Grande 
2007; Brown–Held, eds. 2010; Held 2010). A kozmopolitizmus szakirodalma általában 
a morálfilozófia két hagyományára utal vissza. Elsőként, ahogy Held kifejti, a sztoiku-
sokra, akik a kozmosz univerzális elképzelését hirdették, szembeállítva azt a polisz jóval 
szűkebb szférájával. Másodszor pedig Kant felvilágosult elképzeléseire a világpolgárról 
és a kozmopolita jogról, amely „lehetővé teszi azt, hogy valaki jelen legyen, és meg-
hallják hangját a politikai közösségeken belül és azon túl is” (Held 2010:68). Delanty, 
miközben pártolja ezt az elképzelést, óva int az eurocentrizmustól, és rámutat, hogy 
az ősi kínai, hindu, muszlim és keresztény civilizációk is „felismerték és támogatták 
a befogadáson alapuló emberi közösség gondolatát” (Delanty 2009:19, 20). Mégis az 
1990-es évektől kezdve figyelhetjük meg, hogy határozottan visszatértek ezekhez az 
elképzelésekhez, és ettől kezdve egyre több elméleti megközelítés látott napvilágot. 
yuval-Davis (2011) például a „gyökértelen”, a „meggyökeresedett”, a „zsigeri”, a „népi”, 
a „banális” és az „ünnepi” kozmopolitizmust különíti el (yuval-Davis 2011). Miközben 
az összes általa felsorolt változat figyelemre méltó, e helyütt én inkább Delanty, Beck 
és Grande, valamint Held elméleti munkáira összpontosítok, mivel véleményem sze-
rint az ő elképzeléseik lehetnek leginkább hasznosak a múzeumokról és az örökségről 
folytatott széles körű gondolkodás során.

Delanty 2006-os tanulmánya áttekinti a kozmopolitizmus egyre szaporodó meg-
közelítéseit, és négy kategóriát különböztet meg: a morális, a politikai, a kulturális és 
a kritikai kozmopolitizmust. A morális kozmopolitizmus a klasszikus szerzők meg-
közelítését követi, az emberiség és a moralitás univerzális szemlélete mellett áll ki. 
Delanty úgy látja, hogy „az emberek morális integritásának univerzális elismerése 
alátámasztja a multikulturalizmus liberális-kommunitárius megközelítéseit” (Delanty 
2006:28). A politikai kozmopolitizmus az állampolgárság, a demokrácia, a nemzetközi 
emberi jogok kérdéseivel foglalkozik egy globalizált és transznacionális világban, ahol 
a nemzetállamok és a helyhez kötött identitásformák többé már nem bírnak ak ko-
ra befolyással, mint korábban. A kulturális kozmopolitizmus „a társadalom kultu-
rális szövetében bekövetkező nagyobb változásokkal foglalkozik, amelyek elvezetnek 
a társadalom körülhatárolt elképzelésének az eróziójához” (Delanty 2006:31). A kul-
turális kozmopolitizmus tehát azt állítja, hogy az emberek identifikációs mintái és 
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identitástudata átalakul az intenzívebb mobilitás, a migráció, a multikulturalizmus és 
a globalizált médiatáj hatására, plurálissá válik, és folytonossága megszakad. Ennek 
következtében a lokális és a globális eddig példa nélküli módon hálózza be egymást, 
és egyre inkább tudatosul bennünk, hogy egyszerre vagyunk részesei az „itt” és „ott” 
történő dolgoknak (Rosenau 2003).

A globalizációs és posztnacionalista tézisekhez hasonlóan minden egyes megköze-
lítésnek számos korlátja van, és nem mindig magától értetődő, hogy ezek az elméletek 
miképpen használhatók fel a múzeumot és az anyagi kultúrát érintő közvetlen kérdések 
megválaszolására. Delanty azonban a maga kritikai kozmopolitizmuselméletét alkal-
mazta az európai örökség és identitás elemzésére, sőt ez felhasználható az értelmezés, 
a reprezentáció és a kulturális találkozások esetében is:

„Röviden összefoglalva, a kulturális jelenségekkel kapcsolatos kritikai kozmo-
polita megközelítés módszertani hangsúlyt helyez 1. a világra való nyitottság 
azonosítására, 2. az egyén átalakulására a Másikkal való találkozás következté-
ben, 3. a másság felfedezésére önmagunkban, 4. a globalitásra adott kritikai vála-
szokra és 5. a globalitás és lokalitás közötti kritikai terekre.” (Delanty 2010:17.)

Delanty elképzelése a Másikkal való találkozás jellegéről és az önreflexióról visszaköszön 
Held munkájában is, aki a kozmopolitizmust olyan megközelítésnek tekinti, melynek 
segítségével a dolgokat a saját „helyzetünkön” kívüli nézőpontból szemlélhetjük (Held 
2002:58; 2010). Held szerint ezt a „kiterjesztett horizontot” kell elfogadnunk ahhoz, 
hogy megbirkózzunk az emberiséget manapság és a későbbiekben érő globális ter-
mészetű kihívásokkal, így a környezet, a háború, a terrorizmus, a gazdasági krízisek, 
a vallási különbségek és a multikulturális társadalmak problémáival. A „kiterjesztett 
horizont” elképzelését a kultúra szférájára átfordítva Held így jellemzi a kulturális 
kozmopolitizmus modelljét:

„A kulturális kozmopolitizmus azt a képességet jelenti, amelynek segítségével köz-
vetíteni tudunk a nemzeti kultúrák, sorsközösségek és alternatív életstílusok között. 
Így azzal a céllal folytathatunk párbeszédet mások hagyományaival és diskurzusaival, 
hogy kiszélesítsük a saját jelentéshálóink és előítéleteink horizontjait (Gadamer 
1975). Azok a politikai közvetítők, akik képesek »mások nézőpontjából is érvelni«, 
felkészültebben és korrekt módon tudják megoldani a határokon átívelő problémákat, 
ami egymással érintkező sorsközösségeket eredményez.” (Held 2002:58.)

Habár Held és Delanty sem tárgyalja írásaiban közvetlenül a múzeumokat, nem nehéz 
elképzelni, hogy a múzeumi kiállítások és gyűjtemények miként nyújthatják a szelfen 
túli találkozás lehetőségeit. A múzeum létezésének oka kezdetektől fogva az volt, hogy 
összegyűjtötte a térben és időben vagy mindkettőben meghatározott Másikat (Sherman, 
eds. 2008). Mégis, a Másik iránti érdeklődés nem azonos azzal a képességgel, hogy 
a világot „a Másik nézőpontjából” tudjuk megpillantani, vagy az ő saját szempont-
jai szerint értékeljük. Ahhoz, hogy érdeklődésünk valóban kozmopolita irányultságú 
legyen, empátiára van szükségünk, és arra, hogy a Másikkal ugyanúgy azonosulni 
tudjunk, mint saját magunkkal. Oly módon kellene átalakulnunk, hogy relativizálni 
tudjuk a saját pozíciónkat is. Delanty ezt így határozza meg:
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„A Másikkal való találkozás során a szelf vagy a helyi kultúra a tanulás és önfelfe-
dezés folyamatán megy keresztül […] [ezáltal] kialakul a kultúrák és identitások 
kölcsönös értékelésének a képessége.” (Delanty 2009:87.)

A másság kozmopolita megközelítése nem mindig volt fontos a múzeumokban. Sok 
múzeum koloniális története éppen az ellenkezőjéről vall. Számos jel azonban arra 
utal, hogy ez a filozófia ma egyre kézzelfoghatóbb az egyes területeken. A göteborgi 
Világkultúra Múzeuma például egyértelműen kozmopolita, posztkoloniális és globalista 
filozófiai álláspontra helyezkedik az intézményi állásfoglalásaiban:

„A Világkultúra Múzeuma a saját társadalommal párbeszédet folytatva olyan 
találkozási hely kíván lenni, ahol az érzékeny, intellektuális tapasztalatok képes-
sé teszik az embereket arra, hogy komfortosabban érezzék magukat otthon és 
külföldön, bízva és felelősséget vállalva a közös globális jövőért a folyamatosan 
változó világban.” (Világkultúra Múzeuma 2012a.)
„A múzeum a vita és a reflexió színterévé akar válni, ahol hallhatóvá válik a sok, 
egymástól eltérő hang, ahol foglalkoznak az ellentmondásos és konfliktusos té-
mákkal, és ahol az emberek határokat átlépve otthon érezhetik magukat.” (Vi-
lágkultúra Múzeuma 2012b.)

Ennek megfelelően a múzeum olyan transznacionális témákon alapuló kiállításokat 
valósított meg, mint a csempészet, az AIDS, a mobilitás és az utazás. Hasonló erőfeszí-
tésekkel találkozhatunk nemzetek fölötti szinten. például az uNESCO az interkulturális 
dialógus múzeumainak elnevezett kulturális és civilizációs partnermúzeumokkal indí-
totta el az Interkulturális dialógus múzeumai, a közös örökség: a kultúrák és civilizációk 
párbeszédének muzeológiai és oktatási megközelítése című projektjét (uNESCO 2012).

A kozmopolitizmus meg akarja könnyíteni az ismert világon és a szelfen túli talál-
kozásokat, hogy az embereket a „saját pozíciójukból” kimozdítsa, és arra bátorítsa 
őket, hogy reflexív tudatossággal szemléljék saját helyzetüket. A kozmopolitizmusról 
szóló legtöbb mai írás szintén hangsúlyozza a lokális és a partikuláris fontosságát 
(Vertovec–Cohen 2002:4; Daugbjerg 2009a; 2009b; Appiah 1998). Miközben néhány 
írás hajlamos összemosni a kozmopolitizmust a globalizációval és a transznacionaliz-
mussal, sok szerző határozottan érvel amellett, hogy a kozmopolitizmust nem lehet 
a nemzeti, a meggyökeresedett, a térbelileg elhelyezett vagy a hazafias kötelezettségek 
ellentétének tekinteni (Appiah 1998; Delanty 2009; Daugbjerg 2009b).

Beck és Grande például a nacionalizmus kérdéseinek radikális újragondolása mellett 
érvel, miközben azt is állítja, hogy a nacionalizmus „a legsikeresebb történelmi módja 
a kollektív különbségek univerzalisztikus normák alapján történő megerősítésének és 
stabilizálásának” (Beck–Grande 2007:16). Néhány szerző szerint a nemzetállam jelenti 
az egyetlen komoly jogi és politikai keretet, amelyen belül az egyes állampolgárok jogai 
megteremthetők (Kymlicka 2004). Beck és Grande javaslata a nemzeti gyökerű koz-
mopolitizmusra jó lehetőséget kínál arra, hogy elgondolkodjunk a nemzeti múzeumok 
kihívásairól, különösen Európában. A szerzők a „vagy” helyett az „és” típusú logikai 
kapcsolatot előtérbe állítva kifejtik:
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„A kozmopolita Európa nemcsak az ellentéte, hanem egyszerre feltételezi is a nem-
zeti Európa, vagyis a nemzetek Európájának a meglétét. Nem törölheti el csak 
úgy a nemzeti Európát, hanem belülről kozmopolitává kell azt tennie. Ebben az 
értelemben beszélünk mi nemzeti gyökerű kozmopolitizmusról. […] a kozmopolita 
szervesen hozzátartozik a nemzetihez, ily módon kell tehát tovább fejleszteni és 
empirikusan vizsgálni.” (Beck–Grande 2007:16.)

A nemzeti múzeumokra különösen illenek ezek a megállapítások, mivel az elképzelések, 
tárgyak és emberek globális áramlásának találkozási pontjain vannak, miközben szerepet 
kapnak a regionális és nemzeti politikákban is. Emellett ki vannak téve a lokális gazdasági 
kényszereknek, valamint az egyes gyűjteményekben és identitásartikulációkban testet 
öltött helyekkel összekapcsolható materiális örökségeknek.

Közelkép: „vagy” helyett „és”

Két nemzeti múzeum részletes vizsgálatán keresztül mutatom be, hogyan kapcsolód-
hatnak ezek az intézmények a fent leírt társadalmi változásokhoz és elméleti megköze-
lítésekhez. Vajon keresik-e annak a lehetőségét, hogy miképpen helyezhetnék előtérbe 
a plurális, belsőleg különböző és heterogén társadalmak kozmopolita elképzeléseit? 
A pluralizmust csupán a kulturális gazdagság egyik formájának tekintik, vagy bátorítják 
az önreflexív gondolkodást is? Vagy talán úgy domesztikálják ezeket a különbségeket, 
hogy beillesztik egy hagyományos nemzeti történetbe, és ha igen, akkor miért?

Fontos kiemelnünk, hogy egy nemzet „történelmi tudatát” (Macdonald 2006; Sei-
xas, eds. 2006) erősen meghatározza, hogy mit képzel arról, mi forog kockán, amikor 
bemutatja a nemzet „konstitutív történetének” (Smith 2003) valamelyik időszakát. 
Risse (2010) például úgy gondolja, hogy a nemzeti identitásdiskurzusok jelentős kü-
lönbségeit az is magyarázza, hogy egy nemzetnek a jelenéhez és a jövőjéhez viszonyítva 
negatív történelmi múltat kell-e megkonstruálnia, mint például a német és a spanyol 
fasiszta múlt esetében.

ugyanakkor nem szerencsés eltúlozni a nemzetállamok, a kormányok és a múzeumok 
közötti kapcsolatot sem. A múzeumok nem a nemzetállamok és az egyes kormányzatok 
puszta eszközei. Kapcsolatuk sokkal összetettebb, és hatásuk ennél jóval sokrétűbb 
(Mason 2007; Mackenzie 2009:9; Whitehead et al. 2012). Az intézményi identitások, 
az egyes gyűjtemények története és a múzeumok kiállítóhelyekként való működése 
mind befolyásolják a múzeumok jellegét. A múzeumi szakemberek saját tudományos 
meggyőződésük, kulturális elképzeléseik és intellektuális nézőpontjuk alapján dolgoz-
nak, miként a látogatók is a saját motivációik, elvárásaik és habitusuk által vezérelve 
lépnek be a múzeumok ajtaján (Macdonald 2002). A múzeumi tárgyaknak és tereknek 
is megvan a saját élettörténetük és társadalmi életük (Alberti 2005; Appadurai, eds. 
1986), amire ugyan hat a múzeum a kiállítási és értelmezési technológiái által, de nem 
írja teljesen felül. Ahogy Tony Bennett leírja:

„Latour gondolatmenetét követve, aki rámutat arra, hogy a technológiák hogyan 
foglalnak magukba és halmoznak fel különböző időkből és helyekről származó 
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hatóerőt és képességeket (Latour 2002a), ha a tárgyakat helyezzük bele az újra-
konfigurált hálózatokba, akkor azok is magukban hordozzák operatív logikájuknak 
azt a részét, amely történetük korábbi időszakait jellemezte.” (Bennett 2005:537.)

pontosan a különféle logikáknak ez a felhalmozódása, illetve a múzeumi tárgyak és 
a terek ebből eredő poliszémiája az, ami alkalmassá teszi őket oly sok újraértelmezésre. 
ugyanolyan fontos azonban tudatosítani a múzeumi poliszémia határait is, és – fi-
gyelembe véve a fent bemutatott elméleti megközelítéseket – átgondolni a következő 
kérdéseket:

– Lehetséges egy olyan tárgyat vagy kiállítást új, kozmopolita jelentéssel ellátni, 
amelyet korábban azért hoztak létre, formáltak meg, és arra szántak, hogy 
a különbségeket, sőt néhány esetben az egyik nemzet másik fölötti felsőbb-
rendűségét kommunikálja?

– A 19. századi nemzeti múzeumok jellemzően megpróbálták úgy elrendezni 
a gyűjteményeiket, hogy azok a nemzeti egységesülés történeteit mondják 
el. Ezzel szemben sok, nemzeti gyűjteményben található tárgy időben meg-
előzi a modern nacionalizmus elképzeléseinek kialakulását Európa számos 
országában. Mennyire engednek bepillantást ezek a tárgyak a globalizáció és 
a kozmopolitizmus hosszú történetébe és általában a társadalmak átfogó szer-
veződésébe a 19. századi nacionalizmus előtt?

– Ezek a tárgyak és terek mennyire írhatók újra az új kiállítási és interpretációs 
stratégiák által abból a célból, hogy elősegítsék az interkulturális megértést és 
egyfajta nemzetek fölötti európai, posztnacionális vagy globális identitástudat 
kialakulását? Egyáltalán újra kell írni őket?

– Mennyire alkalmasak a múzeumok, az ott dolgozó munkatársak és a gyűjte-
ményeik arra, hogy (újból) felfedezzék és hangsúlyozzák a globalizáció, a sok-
színűség, valamint az elképzelések, tárgyak és emberek vándorlásának „új” 
kozmopolita történeteit, ahelyett hogy egy helyhez kötött nemzetet mutat-
nának meg?

A következő részben az edinburgh-i Skót Nemzeti Múzeum és a berlini Európai Kultúrák 
Múzeumának példája alapján keresek válaszokat ezekre a kérdésekre. Elemzésem célja 
annak vizsgálata, hogy az egymástól eltérő (az egyik nemzeti, a másik transznacionális) 
és eléggé különböző nemzeti kontextusokban működő múzeumok miképpen értelme-
zik a fenti problémákat. Milyen eltérő történelmeket és milyen egyéb lehetőségeket 
kínálnak fel a látogatóknak?

Ahhoz, hogy megértsük, a múzeumi reprezentációk hogyan értelmezik – vagyis 
hogyan szervezik, határozzák meg és értékelik – azoknak a lehetséges kapcsolatoknak 
a körét, amelyeket a gyűjteményeik és tereik felkínálnak, felhasználom Beck és Grande 
(2007) elméleti megközelítését a kulturális különbség konceptualizálásának két eltérő 
módjáról, 1. a nacionalizmusról és 2. a kozmopolitizmusról.
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A Skót Nemzeti Múzeum: összeegyeztethető-e  
a sokszínűség és az egység?

Az edinburgh-i Skót Nemzeti Múzeum épülete 1998-ban, Szent András napján nyitotta 
meg kapuit, éppen a politikai decentralizáció időszakában, melynek jegyében a brit 
parlament politikai autonómiát adott (vagy adott vissza, nézőponttól függően) az 
újonnan alapított, Edinburgh-ban székelő skót parlamentnek. Az új múzeumot ennek 
következtében erősen áthatják a nemzeti jelentések és szimbólumok. A hatemeletes 
múzeum kiállítási tematikája a napjainkban Skóciának hívott terület geológiai kialakulá-
sával kezdődik, és a jelenben ér véget. A múzeum átalakulásának hosszú története van 
Skóciában, a megalakuló Skót Nemzeti Múzeum az 1854 óta létező Királyi Múzeumhoz 
csatlakozott (Mason 2004), és a Királyi Múzeum gyűjteményeiből származó tárgyakat 
is elhelyeztek benne. Amint az szinte az összes, látszólag új múzeum esetében megfi-
gyelhető, a gyűjtemények és a tárgyak az új intézmény megalakulásánál sokkal régebben 
jöttek létre, az idők során pedig a gyűjteményeket gyakran áthelyezték, szétszórták, 
részekre bontották, majd olykor újból egyesítették a különböző intézményi és politikai 
szándékoknak megfelelően. 2011-ben azután a Királyi Múzeum épületét is jelentősen 
átalakították, és a két részt a Skót Nemzeti Múzeum név alatt egyesítették.

Tanulmányomban azt vizsgálom, hogy a múzeum gyűjteményei mit mesélhetnek 
el nekünk azokról a témákról – migráció, sokszínűség, mobilitás, csere és hibridi-
tás –, amelyeket általában összekötünk a globalizációval, a posztnacionalizmussal és 
a kozmopolitizmussal. Különösen az érdekel, mit mondanak el a határokon átívelő 
kulturális cserék és interakciók régóta megfigyelhető történeteiről, a kiállított tárgyak 
és értelmezésük miként rendezik el a lehetséges kapcsolatok körét, és teremtik meg 
a kulturális különbségek elbeszéléseit.

Úgy gondolom, hogy a múzeumok tele vannak olyan tárgyakkal, amelyek egyaránt 
képesek felhívni a figyelmünket a kultúrák régóta meglévő keveredésére a nemzetek 
határain belül és kívül, az emberek, elképzelések és az anyagi kultúra mozgására, illetve 
a nemzeti határok változására a történelem során. Sőt, ha alaposan megfigyeljük, akkor 
rájövünk, hogy éppen a múzeumi reprezentációk elemzése által fedezhetjük fel a nemzet 
konstruált természetét. A nemzeti egységről és koherenciáról szóló összes múzeumi 
kiállítás magában hordoz ugyanis olyan centrifugális erőket, amelyek problematizálják 
a bevett nemzeti narratívákat. Az egyes tárgyak közeli szemrevételezése lehetővé teszi, 
hogy mindezt még részletesebben megvizsgáljuk.

Az általam kiválasztott példa a Skót Nemzeti Múzeumnak abban a részében található, 
amely Skócia történetének kezdeteit meséli el, a Skót Királyság időszakát, amikor Skócia 
királysággá és „nemzetté vált” (Skócia Nemzeti Múzeumai 2012a). Azt várnánk, hogy 
ez a rész a nemzetépítés leplezetlen elbeszélése lesz, és látszólag az is, de ha valaki 
közelebbről megnézi a kiállításban bemutatott különféle műtárgyakat, akkor a kezdeti 
benyomások bonyolultabbá válnak. A konkrét tárgyak a Lewis-szigeti sakkfigurák, 
melyekről a Skót Nemzeti Múzeum úgy ír, mint a talán leghíresebb kiállítási tárgyairól, 
sőt, hírnevüket az is növelte, hogy másolataik felbukkantak a 2001-ben bemutatott, 
nemzetközi sikert arató Harry Potter és a bölcsek köve című filmben. A sakkfigurákat 
1831-ben találták meg a Külső-Hebridák legnagyobb szigetén, a mai Skócia partvidékén. 
Rozmárcsontból faragták ki őket, és a múzeumi honlap így ír róluk:
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„A Lewis-szigeti sakkfigurák egyaránt elvarázsolják a látogatókat és a művészet-
történészeket. Úgy hiszik, hogy skandináv eredetűek, lehetséges, hogy egy olyan 
kereskedő tulajdonában voltak, aki Norvégiából hajózott át Írországba.
Valószínűleg a norvégiai Trondheimben készítették a késő 12. és a korai 13. szá-
zadban, amikor az a terület, ahol a sakkfigurákat eltemették, még nem Skócia, 
hanem a Norvég Királyság része volt. Úgy tűnik, hogy megóvásuk érdekében 
rejtették el a tárgyakat az Írország felé tartó kereskedelmi út során.” (Skócia 
Nemzeti Múzeumai 2012b.)

Azt feltételezik, hogy a lelet eredetileg négy sakk-készlet 93 figuráját tartalmazta (Skócia 
Nemzeti Múzeumai 2012b). Felfedezésük után a kincset szétosztották, 82 darabját 
a londoni British Museum szerezte meg 1831 és 1832 között; máig ott őrzik őket 
(Robinson 2004:7). Nem sikerült azonban a többi sakkfigurát biztonságba helyezni, 
így azok hosszú időre magántulajdonba kerültek. Végül a Skót Régiséggyűjtő Társa-

1. kép. A Lewis-szigeti sakkfigurák
British Museum.3 A fotó szerzői joga: British Museum
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ságnak a British Museummal együttműködve 1888-ban sikerült megszereznie a kincs 
további tizenegy sakkfiguráját. Ezek azok a tárgyak, amelyek jelenleg megtekinthetők 
a Skót Nemzeti Múzeumban (Robinson 2004:6, 7). Számos skót ellenérzését váltotta 
ki azonban, hogy a kincs oroszlánrészét máig a British Museumban őrzik. Ők amellett 
kardoskodnak, hogy a Lewis-szigeti sakkfigurákat vissza kell vinni megtalálásuk szín-
helyére, a Lewis-szigetre. A jelenleg is tartó kampányt támogatják a helyi tanácsosok, 
a Skóciát kormányzó Skót Nemzeti párt tagjai, sőt nem kisebb személyiség, mint a párt 
vezetője és Skócia kormányfője, méltóságos Alex Salmond is. Egyik legfőbb érvük, hogy 
a fellendülő örökségturizmus majd gazdasági segítséget jelenthet a térségnek. A sziget 
népessége a hagyományosan helyi iparágnak számító gyapjúszövés, halászat, illetve 
a tengeri olajkitermelés hanyatlása következtében az utolsó húsz évben jelentősen 
csökkent (Macleod 2007).

2012-ben a British Museum végül hozzájárult ahhoz, hogy hat sakkfigurát félállandó 
kölcsönbe átadjon a felújított Lewis-szigeti Kastély Múzeumnak (BBC 2012). A tárgyak 
2014-ben érkeztek meg, amit a Skót Hazatérés Második Évének neveztek el, mivel ek-
kor ünneplik az 1314-es bannockburni csata hétszázadik évfordulóját – ebben a híres 
csatában győzték le a skótok az angolokat. Szintén 2014-ben rendeztek népszavazást 
arról, hogy Skócia váljon-e ki az Egyesült Királyságból több mint háromszáz év politikai 
összetartozás után.2

A British Museum Lewis-szigeti sakkfigurái a múzeum roppantul sikeres A világ 
története 100 tárgyban című podcast programjának szereplői voltak. A tárgyakat be-
mutató részben a sakkjáték kultúrtörténetét vitatták meg, és hangsúlyozták a tárgyak 
globálisörökség-jellegét:

„A sakkot Indiában találták ki Krisztus előtt 500 után, és az iszlám világ közve-
títésével érkezett meg a keresztény Európába legkésőbb az időszámítás szerinti 
990-es években. Az eredeti indiai és iszlám játék úgy honosodott meg Európában, 
hogy reflektált a középkori európai társadalomra, így például az indiai harci ele-
fántot a püspök figurája váltotta fel. A pajzsukba harapó bástyák emlékeztetnek 
a skandináv mitológia dühödt viking harcosaira, míg a királynők testtartása a gyá-
szoló Szűz Mária ábrázolásaiból merít. A gyalogokból hiányzik minden emberi 
vonás, és azokra az absztrakt figurákra emlékeztetnek, amelyeket a játék iszlám 
változatában használtak.” (A British Museum honlapja.)

Azt az elképzelést, mely szerint a sakkjáték globális örökségünk része – vagyis politikai 
és földrajzi határokat átlépve hordoz magában transznacionális kulturális hatásokat –, 
alátámasztja a Dán Nemzeti Múzeum egyik ezzel kapcsolatos szerzeménye is. A mú-
zeum gyűjteményében az előbb említettekhez hasonló európai sakkfigurák találha-
tók, amelyeket középkori dán erődökben találtak, és számos, szintén Dániában talált 
muszlim sakkfigurával együtt állítanak ki – az utóbbiakat absztrakt alakjukról lehet 
felismerni. Számos sakkfigurát bemutattak az Európai unió Tanácsának dán elnöksége 
idején rendezett Európa találkozik a világgal című, 2012-es kiállításon. A kiállítási 
katalógus szerzői szerint „valószínűleg a figurális darabok voltak a legkeresettebbek, 
de az absztrakt sakkfigurákat is használták a középkori Európában. A dán középkori 
erődökből származó figurák azt jelzik, hogy az európaiak szükség esetén játszottak arab 
formájú sakkal is.” (Christensen et al. 2012:143.) A kiállítás ideje alatt a Skót Nemzeti 
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Múzeum és a British Museum Lewis-szigeti sakkfiguráinak másolatát is árulták a Dán 
Nemzeti Múzeumban, bizonyítva a mai múzeumi kiskereskedelem transznacionális 
természetét és bizonyos múzeumi tárgyak széles körű vonzerejét.

A Lewis-szigeti sakkfigurák tehát szemléltetik a lokális, a nemzeti és a globális 
eredetű örökségek és identitásformák bonyolult összefonódását. Ez sok múzeumban 
megfigyelhető, különösen ott, ahol a gyűjtemények kapcsolódnak a kereskedelem, a mig-
ráció, a gyarmatosítás és a birodalom témájához. Egyértelműen leegyszerűsítjük tehát 
a helyzetet akkor, amikor egyszerűen csak „nemzeti” jelzővel illetünk egy múzeumot 
és mindazt, amiből egy múzeum áll. A Skót Nemzeti Múzeumban intézményi szinten 
a hagyományos nemzetépítés megnyilvánulásait fedezhetjük fel, míg az egyéni tárgyak 
szintjén számtalan olyan példát találunk, amely túllép ezen, és bonyolítja a nemzetről 
kialakított történetet.

Ezek a sakkfigurák például sokféle jelentésre képesek utalni. Felhívhatják a figyel-
met a határok változó természetére és arra, ahogyan a múltbeli politikai viszonyok 
különböznek a maiaktól. A látogatók Skócia-képét módosíthatják azáltal, hogy a brit 
kapcsolatokkal szemben a skandináv örökséget hangsúlyozzák. Sőt, ha a sakkjáték 
történetét állítjuk előtérbe, akkor ezek az apró tárgyak fontos történetet mesélhetnek 
el a Kelet és Nyugat között régóta meglévő kölcsönhatásokról és arról, hogy az európai 
kultúrák kialakulásában milyen fontos szerepet játszott a világ más részeivel kialakí-
tott együttműködés. ugyanezek a tárgyak mesélhetnek a helyi örökség sorsáról is, ha 
a felfedezés helyét, valamint azokat a mai kulturális és turisztikai kezdeményezéseket 
állítjuk a középpontba, amelyektől az ott élők gazdasági fellendülést remélnek. De 

2. kép. Európai figurális és muszlim típusú absztrakt sakkfigurák: dán régészeti leletek
Dán Nemzeti Múzeum, Koppenhága. 
Arnold Mikkelsen felvétele, Dán Nemzeti Múzeum
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ugyanúgy beilleszthetők a függetlenségpártiak nacionalista és politikai narratíváiba is, 
akik azt hangoztatják, hogy Skóciának egyfolytában küzdenie kell azért, hogy elismerjék 
a London-központú intézmények.

A Skót Nemzeti Múzeumban a tárgyak melletti felirat megpróbál egyensúlyozni 
a transznacionális történet és a helyi igények között. A norvég című szöveg elmondja, 
hogy a sakkfigurák

„[…] abból az időszakból származnak, amikor a norvégok uralták a Hebridákat. 
[…] Miután letelepedtek, házasságokat kötöttek a gél nyelvű lakossággal. […] 
Ezeket a csodálatos sakkfigurákat valószínűleg Skandináviában készítették, de 
ugyanúgy tartoznak a gélekhez is, akik egyértelműen nagyra becsülték őket.”

Ezzel szemben a szöveges értelmezés legfelső szintjén ezeket a szóba jöhető törté-
neteket leginkább a Skót Királyság kialakulásának narratívájába illesztik. A kiállítás 
uralkodó üzenete az, hogy miként válik a sokféleségből nemzeti egység. Ez az üzenet 
jelenik meg a nagy szövegpanelen annak a teremnek a bejáratánál is, ahol a Lewis-szi-
geti sakkfigurákat elhelyezték:

„FÖLD, EMBEREK, NyELV ÉS HITVILÁG mind hozzájárultak Skócia kialakításához. 
Egy királyság és egy név emelkedett ki fokozatosan azon a területen, amelyet 
a korai szerzők Dál Riata, pictavia, Alba, Caledonia és Scotia néven említettek. 
Különböző etnikumokhoz tartozó, egymástól eltérő népek éltek itt, akik egyetlen 
királyi dinasztia uralma alatt egyesültek a korai 9. században.

Tekints le jobbra a padlóra, és láthatod, milyen volt Skócia az írott történelem 
előtt. Tekints le balra a padlóra, és láthatod a táj átalakulását. A szemközti bejárat 
elvezet a Skót Királyság részhez, ahol elkezdődik Skócia története.

A történet egy gyakran megszállt, de a függetlenség eszméjéhez mindig is 
ragaszkodó nemzet kialakulásával kezdődik.”

Ez a megközelítés, amely szerint a kulturális különbségek végül a nemzeti paradigmá-
ban egyesülnek, illeszkedik Beck és Grande azon megállapításaihoz, hogyan működik 
a nacionalizmus egyfajta osztályozórendszerként, és hogyan szervezi meg a világot. 
Szemben a gyarmatosítással vagy a kaszt- és osztályrendszerrel, amely vertikálisan 
alakítja ki „a felsőbbrendűség és alávetettség hierarchikus kapcsolatát”, megállapítják:

„A különbséggel való megbirkózás stratégiájaként […] [a nacionalizmus] a „vagy” 
logikáját követi […] A nacionalizmus egyszerre irányul belülre és kívülre, […] belül 
feloldja a különbségeket, miközben létrehozza és állandósítja őket a külvilággal 
szemben.” (Beck–Grande 2007:13.)

A Skót Királyság című kiállítási rész tehát szemlélteti azt a feszültséget, ami a pre-
modern tárgyak segítségével bemutatott transznacionális kulturális cserék és globális 
kölcsönhatások történetei, illetve a kiállítás átfogó értelmezési kerete között jön létre, 
mely a látogatót elvezeti annak felismeréséhez, hogy miképpen szerveződik világunk 
nemzetállamokba.
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Ez a fajta logika megfigyelhető számos múzeumban és bizonyára a legtöbb nem-
zeti múzeumban. Habár a nemzeti narratívák típusai jelentősen eltérhetnek az egyes 
kiállításokban – különösen a történeti és a kortárs tárlatok között vannak különbsé-
gek –, a migráció, a globális kölcsönhatások és a kulturális cserék időben átfogó témáit 
gyakran különböző emeleteken és elkülönült időszakokban mutatják be, ahelyett hogy 
szorosan összekapcsolnák őket. Ezáltal a látogatókat nem bátorítják szükségszerűen 
annak felismerésére, hogy éppen az egység és sokszínűség ellentétpárja közötti állan-
dó oda-vissza mozgás jellemzi a nemzetépítés folyamatait. Arra sem ösztönzik őket, 
hogy olyan általánosabb kérdésekre keressenek válaszokat, hogy vajon a társadalmak 
miként birkóztak meg a kulturális különbség és azonosság régóta jelen lévő kettőssé-
gével a történelmük során.

Miközben mindez bizonyos szempontból érthető, és fontos az is, hogy elkerül-
jük az anakronizmusokat, mégis elképzelhető egy sokkal árnyaltabb és többrétegű 
értelmezési kísérlet, amely képes kapcsolatokat teremteni különböző időszakokon, 
tárlatokon, tudományágakon és gyűjteményeken keresztül – nemcsak az egyes mú-
zeumokban, hanem olyan, egymást kiegészítő intézmények között is, mint amilyen 
a British Museum, a Dán Nemzeti Múzeum vagy Lewis-sziget helyi múzeuma. Ez arra 
bátoríthatja a látogatókat, hogy aktívan menjenek utána, és vizsgálják meg az egymást 
metsző transznacionális és globális témákat, így például a migráció, a kereskedelem, 
a kulturális csere és a kulturális különbségek múltbeli és jelenkori történelmét.

Ha a „vagy” helyett továbbra is az „és” logikáját követjük, akkor lehetőségünk nyílik 
többszólamú megközelítést alkalmazni, és előtérbe állíthatjuk a történetek és emberek 
sokféleségét, egymás közötti kapcsolatát. A digitális interpretáció új formáinak segít-
ségével, illetve azáltal, hogy össze tudunk kapcsolni fizikailag különböző helyeken lévő 
gyűjteményeket és transznacionális digitalizált forrásokat, új lehetőségek nyílnak meg 
előttünk, hogy egyre plurálisabb és önreflexívebb kozmopolita értelmezéseket hozzunk 
létre. Manapság, amikor Európa és az iszlám kultúrák közötti kapcsolatokat gyakran 
kibékíthetetlennek állítják be a médiában és a politikában, a Lewis-szigeti sakkfigurák 
és arab párjaik nagyon fontos történetet tudnak elmesélni.

A berlini Európai Kultúrák Múzeuma: a nemzet újrakeretezése?

Második példám egy olyan múzeumból való, amely önreflexíven mutatja be a nacio-
nalizmus természetét, kritizálja a nemzet hagyományos felfogását, miközben olyan 
tárgyakat is felhasznál, amelyeket 19. századi nacionalista célokból készítettek és 
gyűjtöttek. Ez a berlini Európai Kultúrák Múzeuma, a Berlinben található nemzeti 
múzeumok egyike, amely az európai etnológia, a folklorisztika és a szociálantropoló-
gia intellektuális hagyományaiban gyökerezik, és így a kulturális különbségek össze-
hasonlító megközelítésén alapul. Ez a skóciainál kisebb múzeum Dahlemben, Berlin 
külvárosában található az Etnológiai Múzeummal és az Ázsiai Művészetek Múzeumával 
együtt. Ahogy a múzeum honlapja leírja:

„Az Európai Kultúrák Múzeuma 1999-ben jött létre a 110 éves Museum für Volks-
kunde [Néprajzi Múzeum] és a Museum für Völkerkunde [Etnológiai Múzeum] euró-
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pai gyűjteményének összevonásával. A múzeum európai életvilágokra és kulturális 
találkozási pontokra fókuszál a 18. századtól kezdve napjainkig. 275 000 eredeti 
tárgyat őriz, a mindennapi kultúra és a népművészet egyik legnagyobb európai 
gyűjteményének ad helyet. A tárgyak által lefedhető témák olyan sokrétűek, mint 
maguk az európai kultúrák. Az esküvőktől a halotti megemlékezésekig, Napó-
leon kultuszától a Halloweenig, szardíniai zene, a pogány gyökerű »perchten« 
felvonulások az Alpokban […], és a felsorolás még sokáig folytatható.” (Európai 
Kultúrák Múzeuma 2012b.)

Gyűjteményének nagy része, becslések szerint néprajzi anyagának úgy nyolcvan szá-
zaléka elpusztult a második világháború alatt (Európai Kultúrák Múzeuma 2012a). 
Berlin második világháborút követő felosztása után párhuzamos múzeumok és galériák 
jöttek létre a város két oldalán. Németország egyesítése után 1992-ben a kelet- és 
nyugat-berlini gyűjteményeket is összevonták, és létrehozták a Néprajzi Múzeumot 
(Európai Kultúrák Múzeuma 2012a). 1999-ben tudatosan elhagyták a németközpon-
túságot, és az európai megközelítés mellett döntöttek. A kurátorok szavaival:

„Ahogy Európa egyre egységesebbé vált, nem tartottuk helyénvalónak, hogy két 
intézményünk legyen, az egyik szinte kizárólag német néprajzi gyűjteménnyel, 
a másik pedig egy ugyanolyan, de Európa más részeiből származó kollekcióval. 
Ráadásul az utóbbi egy olyan múzeumban volt elhelyezve, amely kizárólag a nem 
európai kultúrákra koncentrált.” (Vanja–Tietmeyer 2009:129.)

A múzeum ma így határozza meg intézményi küldetését:

„A Berlini Állami Múzeumok átfogó szervezetén belül az Európai Kultúrák Mú-
zeumának az a feladata, hogy kérdéseket tegyen fel a mindennapi élettel és az 
egyének életvilágával kapcsolatban Európa kulturális és kortárs történelmének 
tágabb kontextusában. […] A Néprajzi Múzeum szakmai hagyományából követ-
kezően az Európai Kultúrák Múzeuma szintén elkötelezi magát saját társadalmunk 
mindennapi kultúrájának kutatása mellett, amit európai kontextusba helyez, és 
ily módon kérdez rá például arra, hogy ki tagja a társadalmunknak, és ki nem. 
A migráció témája így szintén fontos szerepet kap a kiállításainkban és a prog-
ramjainkon.” (Európai Kultúrák Múzeuma 2012b.)

A múzeum fő kiállítása, a Kulturális találkozások: Európában élni 2011-ben nyílt meg, 
és a különböző nemzeti kultúrák anyagát együtt, egy értelmezési kereten belül mutatja 
be. Így hívja fel a figyelmet arra, hogyan működnek a nemzetek diskurzusként, mindig 
összefonódva a vallásról, a lokalitásról és a globálisról vallott elképzelésekkel. A kiállítás 
az utóbbi 250 évet öleli fel, és azt a kérdést járja körül, hogyan találkoznak és formálják 
egymást a különböző kultúrák. A kurátor szavaival: „A kiállítás a kulturális jelentéseket 
a sajátos lokális, regionális, etnikus és nemzeti formájukban, változataikban és hibri-
ditásukban vizsgálja, és ezek az emberek, dolgok és ismeretek vándorlásán alapulnak.” 
(Tietmeyer 2011:11.) A különböző nemzeti kultúrák találkozásának elemzéséhez olyan 
tematikus egységekbe rendezi a tartalmakat, mint például a „találkozások”, a „határok” 
vagy a „vallásosság”. A „találkozások” témája például magában foglalja a kereskedelem, 
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az utazás, a média és a migráció altémáit, míg a „határok” a kultúra lokális, regionális, 
nemzeti és nemzetek fölötti helyzetét mutatja be.

A Skót Nemzeti Múzeummal szemben az Európai Kultúrák Múzeuma közvetlen 
kapcsolatokat teremt, és összehasonlításokat tesz a mai felgyorsult globalizáció és 
történelmi előzményei között. például a „találkozások” egység egy olyan résszel nyit, 
ahol bemutatják a selyemutat, valamint azokat az európai öltözeteket és divatokat, 
amelyek elterjedését a selyemúton folytatott nemzetközi kereskedelem tette lehetővé. 
A kiállítási szöveg először leírja, a selyemszövés hogyan terjedt el Kínából az időszá-
mítás szerinti 600-ban, majd a máig tartó selyemkereskedelmet mutatja be. Ehhez 
hasonlóan egy velencei gondola középpontba helyezésével hangsúlyozza, hogyan vált 
Velence az üvegkereskedelem központjává a 15. és 17. század között, miközben azt 
is bemutatja, hogy a turizmus globális mintái mindig is kommodifikálták a helyeket 
a turistafogyasztásra szánt nemzeti szimbólumok népszerűsítése és körforgása által 
(Franke–Niedenthal 2011).

Egy friss szerzemény – döner kebab cégtábla egy berlini kereskedőtől – által folytató-
dik a kortárs és a történelmi kulturális kapcsolatok párhuzamba állítása. A teremszöveg 
közvetlenül összeköti az étkezési szokások globális elterjedésének mai és korábbi 
formáit, hogy problematizálja a „saját kultúráról” szóló elképzeléseket.

„Kulturális sokszínűség és migráció: étkezési hagyományok 

Kevés dolog jellemez annyira egy kultúrát, mint az étkezési szokásai, az étrendje, 
az ételei és italai, amelyek vagy az adott régió jellegzetességei, vagy divatos adap-
tációk. Egy új környezetben az emberek megpróbálnak ragaszkodni saját országuk 
étkezési szokásaihoz, ami folyamatosan összekapcsolja őket a szülőföldjükkel.

A nagyobb mobilitás és az egyre intenzívebb migráció szintén hozzájárul 
az ide gen kultúrák egyedülálló étkezési jellegzetességeinek elterjedéséhez. Míg 
egyértelműen a francia konyha befolyásolta a felső osztályok ízlését, legalábbis 
a 18. és 19. századi Európában, addig a 20. században az itáliai, a keleti és végül 
a globálisan adaptálódó hatások váltak uralkodóvá.

Ez világosan visszaköszön sok európai városban: a városkép részeivé váltak 
a török döneréttermek, az itáliai pizzériák, az arab teaházak és a kínai étkezdék. 
Autenticitásuk azonban csak vélelmezett, mikor azokat kurd, libanoni és vietnami 
tulajdonosok üzemeltetik. De ugyanezt elmondhatjuk-e olyan »hazai« ételek és 
italok esetében is, mint a burgonya vagy a rizs, a tea vagy a kávé? Évszázadokkal 
ezelőtt ezek is a világ más pontjairól kerültek Európába.”

A Határok rész hasonló módon tekint a határokon átívelő régebbi és mai hatásokra, 
például a hagyományos viseletekre, az egyenruhákra és egy híres török származású 
német futballjátékos mezére. Ez utóbbi egy különösen érzékletes tárgy, amely ráirányítja 
a figyelmet a németországi török bevándorlók státuszával és bánásmódjával kapcsolatos, 
régóta meglévő feszültségekre. A népviseletek gyűjtésének európai hagyományát újra-
értelmezve a kurátorok divattervezőket bíztak meg azzal a feladattal, hogy hozzanak 
létre két új hibrid viseletet „az európaiaknak”. A kiállítási szöveg szerint „ez felhívás 
arra, hogy az öltözet által reflektáljunk a transznacionális európai identitás elméleti 
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konstrukciójára, és megvitassuk, mindezt hogyan befolyásolják a lokális, a regionális és 
a nemzeti identitások”. ugyanebben a részben foglalkoznak a vándorlás, a bevándorlás, 
a konfliktus, a sztereotipizálás, a befogadás és a kizárás témáival is. Az átfogó tárlat 
végén felteszik a kérdést, vajon kinek az otthona Európa, van-e egyáltalán olyan, hogy 
európai identitás? Egymás mellé helyezve az Európai unió zászlaját, illetve egy képet 
azokról a bevándorlókról, akik egy törékeny csónakban próbálnak a Földközi-tengeren 
keresztül eljutni Európába, a kiállítás arra kérdez rá, hogy milyen értékek és történel-
mek egyesítik és különítik el az európai embereket manapság, és hogyan történt ez 
a múltban.

3. kép. „Az új 
európaiak” 

Tervezte:  
Stephan Hann,  

Európai Kultúrák  
Múzeuma, Berlin.

A fotó szerzői  
joga: Staatliche  

Museen zu Berlin,  
ute Franz-Scarciglia
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Összességében a tárlat szorosan illeszkedik Beck és Grande nemzeti gyökerű kozmo-
politizmusról vallott elképzeléseihez:

„Kozmopolita értelemben Európát akkor érthetjük meg, ha a globális egymás-
rautaltság regionálisan és történetileg sajátos eseteként határozzuk meg az európai 
társadalom fogalmát… A kozmopolitizmus abban tér el az összes előzőleg említett 
formától, hogy itt a különbségek elismerése válik a gondolatok, a társadalmi élet 
és gyakorlatok alapelvévé, mind a társadalmon belül, mind más társadalmak tekin-
tetében. Sosem rendezi el a különbségeket hierarchikusan, és nem oldja fel őket, 
hanem elfogadja, sőt pozitív értékekkel társítja. […] Amíg az univerzalizmus és 
a nacionalizmus (és a premodern esszencialista partikularizmus) a „vagy” elvén 
alapul, addig a kozmopolitizmus az „és” alapelvére támaszkodik. Az idegent nem 
veszélyesként és bomlasztóként tapasztalja és ítéli meg, hanem úgy, mint aki 
gazdagít minket.” (Beck–Grande 2007:12–14.)

Különösen érdekes a múzeumnak az a része, amely az úgynevezett „nemzeti per-
szonifikációkkal” foglalkozik. Ez a rész a 19. és a korai 20. században készített, nyíl-
tan nacionalista, soviniszta és néhány esetben idegengyűlölő vizuális anyagot mutat 
be posztnacionális értelmezési keretben. Ennek következtében a tárgyak egyszerre 
bírnak kétféle, egymástól eltérő jelentéssel. Megismerhetjük a megrögzött nemzeti 

4. kép. „Otthon Európában?”, szövegpanel.
Európai Kultúrák Múzeuma, Berlin. 
A fotó szerzői joga: Rhiannon Mason
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sztereo típiákat, amelyeket vizuálisan tárnak elénk a képeslapok, térképek, játékok, 
szuvenír-konyharuhák és rövid életű turistatárgyak, miközben a kiállítás arra ösztönzi 
a látogatókat, hogy kozmopolita nézőpontból is tekintsenek rá a tárgyakra. A múze-
um így kihasználva a tárgyak többértékűségét felkínálja a kettős olvasat lehetőségét 
a látogatóknak, és előtérbe állítja a nemzetek és identitások konstruált természetét.

Az Európai Kultúrák Múzeuma jó példáját adja annak, hogy a múzeumok miképpen 
foglalkozhatnak a felgyorsult globalizáció és transznacionalizmus kiváltotta társadalmi 
változásokkal. Gyakorlata eltér az említett skót példától, mivel az Európai Kultúrák Múze-
uma nem alkalmaz egyértelmű nemzeti értelmezési keretet. Inkább azoknak a hatá soknak 
az egyvelegét mutatja be, melyeket a történelmi és a jelenkori globalizáció (kereskedelem 
és migráció), a transznacionalizmus (határokon átívelő hatások), a poszt- és szuprana-
cionalizmus vált ki (előtérbe állítva a nemzetek konstruált és változó természetét, illetve 
jelezve az Európai unió növekvő fontosságát). A kiállítást áthatja a kozmopolitizmus 
ethosza, mivel a kulturális különbségeket nem hierarchikus módon rendezi el és értékeli. 
A tárlat egyértelműen megmutatja, hogy már régóta megfigyelhetők a lokális, regionális, 
nemzeti és globális szintek közötti különböző típusú kulturális diffúziók, keveredések, 
hibriditások és folyamatos kölcsönhatások. Azért is állítom, hogy a kiállítás kozmopolita 

5. kép. „Görögök és törökök”. Illusztrált egylapos nyomtatvány 1860 körülről, Mainz.  
Európai Kultúrák Múzeuma, Berlin.  
A fotó szerzői joga: Staatliche Museen zu Berlin, ute Franz-Scarciglia
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6. kép. „Az ideális európai legyen…”, szuvenír, 1990-es évek Strasbourg.  
Európai Kultúrák Múzeuma, Berlin.
A fotó szerzői joga: Staatliche Museen zu Berlin, ute Franz-Scarciglia
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szemléletű, mert pozitív dolognak tekinti a kultúrák kölcsönhatását, és mert értelmezői 
hozzáállása közvetlenül bátorítja a saját pozíció relativizálását.

Ez a múzeum mégis a német hagyományokban gyökerezik. Nyíltan transznacionális 
nézőpontja erős gyanakvásként is értelmezhető a 20. századi német nemzetiszoci-
alizmus nyilvánvaló nacionalizmusával szemben. A kiállítás fogalmi kerete reflektál 
a jelenlegi németországi nyilvános és akadémiai vitákra arról, hogy miképpen lehet 
bemutatni a nemzeti történelmet, illetve a mobilitás és a transznacionalizmus átfogó 
szociológiai elképzeléseit. A múzeum szintén magától értetődőnek tekinti a régiók 
fontosságát – sokkal inkább, mint az Egyesült Királyság nemzeti múzeumai –, ami 
utal a régiók (Länder) régóta meglévő történelmi fontosságára és politikai hatalmára 
a szövetségi Németországban (Eckersley 2012). Összehasonlító megközelítése az euró-
pai etnológiában gyökerezik, míg a Skót Nemzeti Múzeum narratív történeti múzeum, 
amely egy sajátos történelmi pillanatba, a nemzet megerősítésének politikailag terhes 
időszakába ágyazódik.

Kozmopolita muzeológiai elképzelések: 
Kihívások és lehetőségek

Ahogyan az előbbi példák alapján igyekeztem bemutatni, mindig figyelembe kell ven-
nünk az adott társadalmi, kulturális, történelmi és politikai kontextust, amikor reflek-
tálunk a nemzeti múzeumok helyzetére és a tágabb muzeológiai vitákra. Ráadásul 
számos szerző szerint a kozmopolita törekvések kudarcba is fulladhatnak, mivel azok 
túl absztraktak, és eltávolodnak az emberek mindennapi életétől. Risse például meg-
állapítja, hogy sokkal sikeresebbnek tűnnek azok a nyilvános párbeszédek a nemze-
ti identitások változó természetéről és az európaiságról, amelyek az adott nemzeti 
kontextusoknak megfelelő diskurzusok keretében zajlanak, ahelyett hogy a nemzetek 
fölöttiséget hangsúlyoznák (Risse 2010). Dibley pedig azért kritizálja a múzeumok 
kozmopolita törekvéseit, mert az empirikus tanulmányok komolyan megkérdőjelezik az 
emberek azirányú képességét és felkészültségét, hogy fogalmilag és etikailag le tudják 
küzdeni azt a távolságot, amely fennáll a saját pozíciójuk, illetve azoknak a helyzete 
között, akiket maguktól messze eltávolítva érzékelnek. Dibley ezért a „kozmopolitikai” 
kifejezés mellett teszi le a voksát, és így érvel:

„Talán a kozmopolitikai múzeum előállhat olyan javaslatokkal, amelyek segítsé-
gével a »saját« döntéseinket azoknak a másoknak a »jelenlétében« gondolhatjuk 
át, akiket egykor kizártak a nemzetek, fajok és élők köréből, és felismerjük, hogy 
nem abból a feltevésből kell kiindulnunk, hogy mégis osztozunk egy közös vilá-
gon, hanem abból, hogy keményen el kell kezdenünk dolgozni ennek a világnak 
az elrendezésén.” (Dibley 2011:162.)

Én továbbra is megmaradok a kozmopolita kifejezés mellett, annyiban viszont egyetértek 
Dibley véleményével, hogy nem feltételezhetjük azt, hogy a kozmopolitizmus általá no-
san elfogadott vagy a priori létezik. Ahhoz, hogy az általam „kozmopolita muzeológiá-
nak” hívott irányzat sikeres legyen, lokális kifejezések segítségével és közérthetően kell 
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bemutatnunk úgy, hogy az emberek is hitelesnek tekintsék. Ezeket a lokális koordinátákat 
az adott környezeten belüli politikai, kulturális és identitásdiskurzusok határozzák meg.

Dibley kritikáját megfontolva azt a kérdést is feltehetjük, vajon a látogatók – amellett, 
hogy képesek erre – hajlandóak lennének-e pozitívan viszonyulni a felkínált értelme-
zési kerethez? Vagy éppen fordítva történne, és a kozmopolita kereten belül is azokat 
a tárgyakat és narratívákat keresnék, amelyek „elbizonytalanításuk helyett megerősítik 
identitásukat”? Doering és pekarik az 1990-es évektől kezdve kutatja a Smithsonian 
Intézet látogatóinak elvárásai és reakciói közötti kapcsolatot. Vizsgálataik szerint sok 
látogató fogékonyabb volt az olyan kiállítási üzenetekre, amelyek egybeestek a saját 
„belépő narratívájával”. Ha pedig ellentmondás feszült a kettő között, akkor vagy 
egyszerűen nem vették észre (ha az nem volt feltűnő), vagy ha határozottan utaltak 
rá, akkor bosszúságot okozott nekik (Doering–pekarik 1996; pekarik–Schreiber 2012).

Ha valóban így van, akkor bármely próbálkozást, amivel a látogatót arra biztatjuk, 
hogy lépjen ki a saját helyzetéből, és lássa a világot a Másik szemével, úgy kell meg-
valósítanunk, hogy miközben megismerési pontokat ajánlunk a látogatóknak, arra is 
ösztönözzük őket, hogy ezt a nézőpontot terjesszék ki új területekre is. Fontos szem 
előtt tartanunk, hogy az emberek értékes szabadidejüket szánják arra, hogy múzeu-
mokat látogassanak. Ezért az olyan múzeumi próbálkozásokat, amelyek vitatott és 
érzékeny témákat érintenek, a szabadidős mérlegelések, és nem a formális oktatási 
rendszer kontextusában kell értelmeznünk.

Rounds bátorítólag jegyzi meg, hogy a múzeumlátogatók leginkább azt szeretnék, ha 
a látogatás identitásfelfedező cselekvéssé válna. A kiállítások látogatását kis kockázatú 
tevékenységnek tekintik, vagyis csak időszakosan próbálnak ki más világnézeteket, 
és mindezt inkább egyfajta szórakozásként élik meg. Rounds azt is hozzáfűzi, hogy 
a tárlatok csak ritkán kérdőjelezik meg alapvetően a látogató saját identitását. Kivételt 
jelenthetnek az olyan, különösen erős témák, mint például a holokauszt (Rounds 2006). 
Ez a kis kockázatú felfedezés mint elképzelés ugyanakkor elég távol esik Delanty és 
Held víziójától, akik szerint a Másikkal való találkozás a saját pozíció teljes relativizá-
lására ösztönözhet. A Rounds által leírt forgatókönyv valószínűleg mégis hitelesebben 
szemlélteti, hogy milyen hatással van egy múzeumi kiállítás a látogatók többségére, 
de tegyük hozzá gyorsan, ez is jelentős értéket képvisel.

Ha tágabb értelemben a múzeumlátogatást olyan lehetőségnek tekintjük, amelynek 
révén a világot a Másik nézőpontjából ismerhetjük meg, akkor két fontos kérdéssel szem-
besülünk. Először is mi lehet a hatóköre egy ilyen felfedezésnek? Hol vannak a határai 
annak, amit egy múzeum bemutathat? Másodszor: vajon egy kozmopolita megközelítés 
által a múzeumok nyíltan eszközzé válnak, és átpolitizálódnak? Elfogadható mindez? 
Az utóbbi évek új muzeológiai szakirodalma és gyakorlata határozottan azt jelzi, hogy 
a múzeumok nem „semleges” és apolitikus terek, és nem is lehetnek azok. A kiállítási 
módok, az interpretációk és a gyűjteményezési gyakorlatok mind szoros kapcsolatban 
állnak politikai és hatalmi kérdésekkel. Ezenfelül a múzeumok és kormányzatok szoros 
kapcsolata nem különösebben új dolog azokban az országokban, ahol a múzeumokat 
hasznos eszközöknek tekintik a társadalmi, hazafias, diplomáciai és gazdasági célok 
eléréséhez (Ang 2011; Eckersley 2012).

Az én érveim azonban nem szükségszerűen azonosak azokkal, amelyeket az egyes 
kormányok kultúrpolitikai programjai felsorolnak. Ráadásul úgy vélem, hogy a kozmo-
politizmus kevésbé nyíltan politikai irányultságú, mivel ahelyett, hogy egyetlen politikai 



153

N
em

ze
ti 

m
úz

eu
m

ok
, 

gl
ob

al
iz

ác
ió

, 
po

sz
tn

ac
io

na
liz

m
us

 

célt követne, a sokféle nézőpont megismerése mellett érvel, és elismeri a világnézetek 
pluralitását.

A kozmopolitizmus a nézőpontok pluralizmusára helyezi a hangsúlyt – tehát azok 
konfliktusba is kerülhetnek egymással –, ami elvezet minket a határok második kérdés-
ben megfogalmazott problémájához. Vajon a kozmopolita muzeológiai megközelítés 
azt jelenti-e, hogy minden nézetet ugyanolyan szívesen fogadunk a múzeumi térben, 
sőt egyenrangú módon kezeljük őket? A kozmopolitizmus széles körű szakirodalma 
foglalkozik a kulturális relativizmus kérdésével, és általában azt javasolja, hogy a kü-
lönbségek tiszteletét korlátozni kell az emberi jogok, az egyenlőség és a vonatkozó 
jogi keretek tiszteletének magasabb szempontjai alapján. Azt a kérdést is feltehetjük, 
hogy a nyilvános párbeszéd tereiként működő múzeumok esetében hol húzzuk meg 
a véleménynyilvánítás határait. A gyakorlatban a legtöbb múzeum – nyíltan vagy hall-
gatólagosan – rendelkezik etikai kódexszel, amely tájékoztat azokról a nézőpontokról, 
amelyek szerint dolgozik, vagy amelyeket támogat. Néha ezek a jogi kötelezettsé-
gekből adódnak, tekintve, hogy közintézményekről van szó, amelyek tiltják bizonyos 
nézőpontok terjesztését, különösen a faji egyenlőséget megkérdőjelező állításokat. 
Néhány országban pedig a múzeumok a kormányok közvetlen politikai ellenőrzése 
alatt állnak. A megnyerő kijelentések ellenére tehát, melyek szerint a múzeumok az 
összes nézőpont nyitott fórumai lehetnek, a gyakorlatban néhány elképzelés mindig 
másoknál egyenlőbbként jelenik meg. Ha azonban a múzeumok valóban a párbeszéd 
színhelyeként akarnak működni, akkor végső soron foglalkozniuk kell a burkolt politikai 
keretek és a nyilvános párbeszédek határainak e kérdéseivel is. Néhány intézmény, így 
például a göteborgi Világkultúra Múzeuma már ezt teszi (Grenill 2011).

Záró gondolatok

E tanulmányban igyekeztem meghatározni azokat a témákat, amelyek szóba jöhetnek, 
ha a gazdasági, pénzügyi és demográfiai kérdésekkel kapcsolatos elméleteket az anyagi 
kultúra és a múzeumokban megtestesülő kultúrtörténet világára alkalmazzuk. Legfon-
tosabb célom annak vizsgálata volt, vajon „túl kell-e lépnünk” a nemzeti múzeumon, 
mivel ez az intézménytípus hagyományosan kötődik a nemzethez és a helyhez kötött 
identitások elképzeléséhez. Arra jutottam, hogy ez a lépés nem szükségszerű és nem 
is előnyös. A múzeumok már messzemenően képesek olyan történeteket elmesélni, 
amelyek összhangban állnak az új, mai és kozmopolita életmódokkal a világban. Ezek 
a kulturális gyakorlatok rendkívül rugalmas és adaptív formái, mivel a tárgyakat és 
a hozzájuk kapcsolódó történeteket számtalan új módon lehet bemutatni és értel-
mezni. Miként az Európai Kultúrák Múzeuma esetében látható, lehetséges tudatosan 
olyan feszültséget teremteni a múzeumi interpretáció és a kulturális tárgyak között, 
amely megkérdőjelezi a nacionalista eszméket. A Skót Nemzeti Múzeumnak, amely 
a nemzeti nézőpontra összpontosít, ugyanígy lehetősége van arra, hogy elmond-
ja a globális kapcsolatok és a kultúraközi cserék erőteljes történeteit. Amint ezek 
a példák is mutatják, a múzeumok fontos szerepet játszhatnak abban, hogy a kortárs 
társadalmak eligazodjanak az identitás, a hovatartozás, az azonosság és másság örök 
kérdéseiben.



154

R
hi

an
no

n 
M

as
on

Ahelyett, hogy túllépnénk a nemzeti múzeumon, véleményem szerint az a fela-
datunk, hogy belülről tegyük kozmopolitává. Ez nem csupán filozófiai kérdés, hanem 
gyakorlati kihívás is. Kevés múzeum képes operatív módon túllépni nemzeti sajátossá-
gain. Az állampolgárság is ugyanígy csak a nemzetállamokon vagy az Európai unióhoz 
hasonló regionális egységeken belül valósítható meg legálisan (nem lehet például olyan 
útlevelünk, amit az egész világ adott ki), és csak nagyon ritkán nyílik lehetőség olyan 
teljesen új múzeumok és gyűjtemények létrehozására, amelyek határozottan poszt-
nacionális vagy globális szemléletmódot képviselnek.

A teljes mértékben nemzetek fölötti múzeumi projektek feltehetően mindig is szem-
besülni fognak azzal a problémával, hogy miképpen szedjenek össze elég pénzügyi és 
politikai támogatást hosszú távú túlélésükhöz, tekintve, hogy kívül esnek a nemze-
tállamok érdekkörén. Azoknak a múzeumoknak tehát, amelyek szeretnék a migráció, 
a sokszínűség és a multikulturalizmus kortárs témáit feldolgozni, nagyrészt ugyanabban 
a keretben kell majd a továbbiakban is működniük, amelyben eddig is tették.

Ráadásul fennáll az a veszély, hogy ha néhány témát, például a migrációt és a di-
aszpórák kérdését transznacionálisként határozzuk meg, és a történelem ezen részeit 
külön intézményekben határoljuk el, akkor újból megerősítjük azokat az elkényelmese-
dett felfogásokat, amelyek szerint vannak központi és periférikus történelmek. Bizonyára 
eljön majd az az idő is, amikor minden a helyére kerül, most viszont jobb ötletnek 
tartom belülről pluralizálni a nemzetek történelmét, és előtérbe állítani azt a sokszínű-
séget, ami mindig is ott volt. A Mások folyamatosan emlékeztetik a nemzeteket peri-
férikus státuszukra; a globalizáció, a posztnacionalizmus és a kozmopolitizmus ezért 
megkérdőjelezi a nemzeti történet lényegének bizonyosságát. Így a múzeumok – akár 
nemzetiek, akár másfélék – segíthetnek az egyes társadalmaknak abban, hogy jobban 
megértsék a mai társadalmi változások történelmi gyökereit, cserébe pedig megköny-
nyíthetik a jelenkor problémáinak alaposabb megértését.

A múzeumok egyedül nem képesek felelősséget vállalni vagy választ találni e szocio-
lógiai, pszichológiai vagy politikai problémákra. A tágabb politikai és kulturális szféra 
részeként kell rájuk tekintenünk, és tudnunk kell, hogy a helyzetük nagyon eltérő 
lehet az egyes nemzeti kontextusoktól függően. Nem minden múzeumot érintenek 
a repatriációs követelések vagy a külföldi látogatók tömegei, melyek inkább a nagyobb 
városok múzeumaiba látogatnak el. Ettől függetlenül azt joggal feltételezhetjük, hogy 
sok múzeum találkozik a globalizáció, a posztnacionalizmus és a kozmopolitizmus 
valamilyen megjelenési formájával. Ma már sok múzeumnak kell azzal szembesülnie, 
hogy a „helyi” népességük változik, és kihívást jelent számukra, hogyan érthetik meg 
látogatóik egymással keveredő különféle viszonyítási pontjait. Sok múzeumlátogató 
pedig ma már valamennyire tudatában van annak, hogy azok a dolgok is összekapcso-
lódnak a saját életével, amelyek a világ más helyein történnek, akár környezetvédelmi, 
akár globális biztonsági vagy nemzetközi gazdasági válságról van szó. A kihívás abban 
áll, hogyan tudjuk értelmesen összekötni az emberek ezirányú lokális tapasztalatait 
a globális, transznacionális és kozmopolita dimenziókkal.

Hogyan lehet ezt leginkább megvalósítani? Egy kozmopolita muzeológiai megközelí-
tés azt keresné, miként lehet érthetően bemutatni mindazt, ami közös és mindenki által 
ismert az egyes társadalmakban, illetve ami eltérő és egyéni a különböző csoportokban 
és helyeken. Kutatná a többszólamú értelmezés és bemutatás módszereit, amelyek 
felkeltik az egyre heterogénebb közönség érdeklődését. Arra biztatná az embereket, 
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hogy tekintsenek a világra a Másik szemével és a Másik helyzetéből, miközben arra 
is bátorítaná őket, hogy mindezt kössék össze a saját életükkel és tapasztalataikkal. 
Megpróbálná felhívni a figyelmüket arra, mit jelent, ha egyszerre van jelen az „itt” 
és az „ott”, a lokális és a globális, a múlt és a jelen. A kozmopolita muzeológia nem 
korlátozódik a nemzeti múzeumokra. Bárhol megvalósulhat, de talán könnyebb testet 
öltenie azokban az időszaki kiállításokban, amelyeknek egyértelmű megközelítésmód-
juk és narratívájuk van. Bármilyen gyakorlati módszereket alkalmazunk is azonban, 
Appiah-t felidézve a kihívás a kozmopolita muzeológia számára az, hogy segítsen az 
embereknek új utakat találni ahhoz, hogy szomszédként élhessenek egymás mellett 
„az idegenek világában” (Appiah 2006).

Fordította: Szeljak György
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Múzeumi identitásdekonstrukciók  
és -rekonstrukciók migrációs tematika  
segítségével
A Koppenhága Múzeum Koppenhágaivá válni című 
kiállításának tapasztalatai1*

Bevezetés

2010 novemberében a Koppenhága Múzeum Koppenhágaivá válni címmel megnyitotta 
új, félig állandó kiállítását. A tárlat a múzeum újrapozicionálása és stratégiai megújítása 
érdekében tett erőfeszítéseink része volt. Célunk volt, hogy minél személyesebb megköze-
lítések kerüljenek előtérbe a kiállításainkban és a közönségünkkel kialakított kapcsola-
taink során. El akartunk mozdulni attól a korábbi kiállítási gyakorlattól, amely időrend 
szerint mutatta be a város történelmét a kezdetektől napjainkig, és szerettünk volna egy 
tema tikusabb, értelmező megközelítést előtérbe állítani. Kerestük, hogy miképpen válhat 
a múzeum – Duncan Grewcock kifejezésével – „hálózati típusú, megosztott párbeszéd” 
színterévé (Grewcock 2006. 33). Ennek érdekében elkezdtük folyamatában megújítani a kiál-
lítótermeinket és kiállításainkat, ezzel párhuzamosan pedig számos projektet indítot tunk el 
a város különböző részein élő fiatalokkal együttműködve, hogy tovább bővítsük gyűjtemé-
nyeinket. A múzeum átalakításában kulcsfontosságú volt a díjnyertes FAL installáció – egy 
felújított, tizenkét méter hosszú, korábban hajózási teherszállítás során használt konténer, 
melyben egy tíz méter hosszú érintőképernyős monitort állítottunk fel. Ennek segítségével 
a koppenhágaiak és az idelátogatók megismerhették a múzeum több ezer, a várost ábrá-
zoló képét, és saját képeikkel maguk is bővíthették a bemutatott kollekciót. 2010 májusa 
óta az installációt a város különböző kerületeiben állítottuk fel. A fényképek folyamatos 
változása egyfajta vizuális párbeszédet teremtett arról, hogy mi most Koppenhága, mi volt 
egykor, mivé válhat, és mit jelent koppenhágainak lenni (lásd www.vaeggen.dk; Sandahl et 
al. 2011; Sandahl 2011; Rudloff 2011; 2012; Giersing 2012; 2013).

A Koppenhágaivá válni című kiállításunkban ezeket a dialógusokat gondoltuk tovább, 
a migráció tágabb értelmezését helyezve a középpontba, így helyt adva a vidék-város 
migrációnak, a határátlépéssel járó elvándorlásnak és az időszakos helyváltoztatás 

*  A szöveg eredeti megjelenése: Jacob Ingemann parby 2015. The theme of migration as a tool for 
deconstructing and reconstructing identities in museums: experiences from the exhibition Be-
coming a Copenhagener at the Museum of Copenhagen. In: Whitehead, Ch. – Lloyd, K. – Eckersley, 
S. – Mason, R. (eds): Museums, migration and identity in Europe: peoples, places and identities. 
Farnham, Ashgate publishing Ltd, 123–147.
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különböző fokozatainak. A kiállítás műfajának segítségével azt akartuk elérni, hogy 
a látogatók reflektáljanak a város történelmét a kezdetektől meghatározó mobilitás-
ra, és megértsék, milyen hatással volt és van mindez a városban élők identitására és 
identifikációjára. Tanulmányomban azt mutatom be, hogy egy városi múzeum keretein 
belül nemcsak azért hasznos a migráció témakörével foglalkozni, mert lehetővé teszi 
a város történelmének egy új és reflexívebb értelmezését, hanem azért is, mert a kiál-
lítás megvalósítóit arra sarkallja, hogy új szempontok alapján gondolják át a múzeum 
gyűjteményeiben lévő tárgyakat és történeteket, és ezáltal újraalkossák a fogalmakat 
arról a térről és helyről, amelyhez az intézmény kötődik.

Egy alternatív diskurzus megteremtése

A tárlat tervezésekor legfőbb szándékunk egy olyan kiállítás megvalósítása volt, amely 
alternatív diskurzust kínál a nemzeti migrációs politikát az 1980-as évek óta uraló 
elképzelésekkel szemben. Ennek középpontjában az a feltevés állt, hogy Dánia etnikai, 
nyelvi és kulturális értelemben egy szokatlanul homogén nemzet volt egészen az 1960-
as évekig, amikor a gazdasági robbanást követő, addig nem tapasztalt munkaerőhiány 
enyhítése céljából az országba nem hívták az első török, pakisztáni, jugoszláviai és 
marokkói vendégmunkásokat. Részben pedig éppen a korábbi homogenitás volt az oka 
annak, hogy nagy kihívást jelentett az 1960-as évek vége és az 1980-as évek közepe 
között érkező bevándorlók, menekültek és családjaik integrálása. Habár néhány új-
ságíró, művész és értelmiségi egy multikulturális és etnikailag sokszínűbb társadalom 
potenciális előnyei mellett érvelt, a lakosság és a parlamenti pártok többsége ettől 
kezdve egyre szigorúbb szabályok közé akarta szorítani a bevándorlók belépését és az 
országban tartózkodását. Az utóbbi évtizedek kezdeményezései érintették az újonnan 
érkező bevándorlók társadalombiztosítási juttatásainak csökkentését, a családegyesítés 
megnehezítését, miközben egyszerűsítették a bűncselekményt elkövető bevándorlók 
és hozzátartozóik kiutasítását. Ezeket az intézkedéseket „a dán kultúra védelmének” 
szükséges lépéseiként és a bevándorlók „integrálásával” járó gazdasági és társadalmi 
terhek csökkentéseként propagálták. A kiállítás készítése során úgy éreztük, hogy egyre 
több állampolgárt, elsősorban a nagyvárosokban élőket távolítja el egymástól ez a poli-
tika, különösen az a megközelítés, amely a bevándorlókat mindenekelőtt a dán kultúra, 
jóléti rendszer és társadalmi kohézió veszélyeztetőiként értelmezi. Úgy éreztük, hogy 
nemcsak a bevándorlásról és a kulturális sokszínűségről szóló diskurzust szükséges 
megújítanunk, hanem más szinten is beszélnünk kell a témáról.

Történelmi nézőpontok

Ha Koppenhágát állítjuk migrációs kutatásunk középpontjába, akkor megállapíthat-
juk, hogy a közeli és távoli helyekről érkezők bevándorlása, majd részben e mobilitás 
eredményeként az elképzelések, javak és divatok cseréje, valamint a biológiai keveredés 
egyidős a város történelmével. Világosan látható az is, ahogyan az idegenekkel és a be-
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vándorlók érzékelésével kapcsolatos benyomások és diskurzusok jelentős változásokon 
mentek keresztül az utóbbi ezer évben. Egyik fontos megfigyelésünk, hogy az 1800-as 
évek első időszakáig a halálozások száma meghaladta a születésekét, ennek ellenére 
a város tartós demográfiai növekedésnek indult. A legtöbb kora újkori európai város-
hoz hasonlóan ez a növekedés lehetetlen lett volna a Koppenhágába áramlók tömege 
nélkül.1 A bevándorlás jóval az újkor előtt elkezdődött, majd 1660 után vált jelentős 
tényezővé, amikor Koppenhága az abszolút monarchiának és egyre növekvő számú 
hivatalnokának otthonává vált.2 A hatalom központosításának eredményeként a város 
katonailag is megerősödött, kereskedelmi monopóliumokat és egyéb feladatköröket 
szerzett magának, és ezáltal a kereskedelem, a hatalom és a tudás központjává vált 
a gyéren lakott, de hatalmas kiterjedésű Dán–Norvég Királyságban, amely magában 
foglalta Grönlandot, Izlandot, Schleswig és Holstein hercegséget, valamint néhány 
kisebb gyarmatot is Kelet- és Nyugat-Indiában. 1650 és 1700 között Koppenhága 
népessége harmincezerről hatvanezer főre nőtt. 1801-ben a város egyike volt a százezer 
főt meghaladó huszonöt európai városi központnak. Amint a városlakók névjegyzékéből 
kiderül, ez a növekedés főként az ország más részeiből és a határon túlról érkező be-
vándorlóknak volt köszönhető. 1699 és 1797 között az új városlakók megközelítőleg 
húsz százaléka született Koppenhágában, a máshonnan érkezők közül 22,8 százalék 
jött külföldről, további 13,5 százalék pedig Schleswig-Holsteinből és Norvégiából.3 Meg-
lepő hasonlóság mutatkozik a fenti történeti adatok és a mai Koppenhága demográfiai 
összetétele között. Sőt, valójában a külföldön született városlakók aránya a 18. szá-
zadban nagyobb volt, mint manapság, mivel ez az arány 2012-ben 16,7 százalék volt.4

Úgy éreztük, hogy ezek a történelmi bizonyítékok fontos szerepet játszhatnak an-
nak az uralkodó elképzelésnek a módosításában, amely szerint a 20. század előtt 
Koppenhága homogén város volt. A nemzeti demokrácia kialakulását és a jogalkotás 
fejlődését követően, amikor létrejöttek azok az intézmények is, amelyek felmérték és 
számon tartották a külföldiek bevándorlását a 19. században, a bevándorlók aránya 
a fővárosban hat és nyolc százalék közé csökkent a teljes népességen belül (Willers-
lev 1981). A Dánia vidéki területeiről ebben az időszakban felgyorsuló bevándorlás-
sal – melynek következtében a főváros lakossága 1901-re meghaladta a négyszázezer 
főt – és a dán mint hivatalos nyelv túlsúlyba kerülésével együtt mindez olyan benyo-
mást keltett, mintha a népesség sokkal homogénebb összetételű lett volna – és ez 
az elképzelés egészen a vendégmunkások 1960-as évekbeli megérkezéséig uralkodó 
maradt. Népszerűségéhez nyilvánvalóan hozzájárult az is, hogy segítette a korszakra 
jellemző nemzeti identitások és nemzeti mozgalmak megerősítését.5

Új gyűjteményi és kurátori megközelítések

Koppenhága bevándorlástörténetének tanulmányozása mentén azt is kutattuk, hogy 
miképpen érhető tetten e jelenség a gyűjteményeinkben. Mivel a múzeum 1910-ben 
szerény körülmények között, az újonnan épült városháza padlásterében kezdte meg 
munkáját, a gyűjteményi stratégia a város történetének olyan jellegzetességeihez kö-
tődött, mint a városi helyhatóság adminisztratív története, a várostervezés és az inf-
rastrukturális fejlődés története. A gyűjtemények nagyszámú, főként topográfiai és 
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életrajzi témájú rajzot és festményt is tartalmaztak, amelyek utaltak a város egyes 
eseményeire, intézményeire és iparára is. A topográfiai gyűjtemények létrehozásának 
egyik fontos szempontja éppen az urbanizáció és a város földrajzi növekedésének doku-
mentálása volt. Meglepő módon azonban kevés bevándorlókhoz kapcsolódó személyes 
történetet találtunk itt. A gyűjtemények inkább dokumentálták a város tervezését és 
fejlődésének történetét, a társadalomtörténetet és a helyhatóság történetét, mint 
a vidékről a városba tartó elvándorlás tapasztalatait.

Ezek a kezdeti benyomások egybecsengtek a német muzeológus, Kerstin poehls  
megállapításaival a migráció reprezentálásáról az európai múzeumokban. poehls amel-
lett érvel, hogy a migráció témaköre kihívás elé állítja a múzeum hagyományos gyűj-
teményezési és kiállítási gyakorlatát, mivel az egy konkrét lokalitáshoz és térértel-
mezéshez kötődik, míg a migráció arra sarkallja az intézményt és az ott dolgozókat, 
hogy összpontosítsák figyelmüket inkább arra, vajon egy adott tárgy mit mondhat el 
az ideák, emberek, nézőpontok és konfliktusok időt és teret átölelő mozgásáról (poehls 
2011:338). poehls szerint a migráció témaköre képes összemosni az elképzelt nemzet-
államok, sőt Európa határait is, ezáltal megkérdőjelezi a múzeum alapjait, mivel ezt az 
intézménytípust éppen azért hívták életre, hogy segítsen megteremteni a nemzetet, 
és azt értelmezési és hivatkozási ponttá tegye. Viszont ha nem a nemzetet tekintjük 
a múzeumi munka értelmező keretének, akkor másképpen választjuk ki a tárgyakat 
is a kiállításhoz, és ez végső soron nem csak a nemzetet mint a múzeum történelmi 
paradigmáját kérdőjelezi meg, hanem azt a teret és helyet is, amelyhez az adott mú-
zeum kapcsolódik – a mi esetünkben Koppenhága városát (poehls 2011:338, 339). 
A migráció témakörének múzeumi feldolgozása azt is megengedi, hogy a kurátorok 
inkább szimbólumokként mint episztemikus tárgyakként tekintsenek a műtárgyakra. 
Ily módon olyan tárgyakat is elhelyezhetünk a kiállításban, amelyek előhívják az „ezt 
nem tudtam” érzését, és ezáltal új kérdéseket provokálnak (Korff 2005; Rheinberger 
2006:28). Ki tekinthető bevándorlónak? Mit jelent koppenhágainak, New york-inak, 
berlininek, amerikainak, franciának vagy dánnak lenni? Milyen földrajzi terekhez kötődik 
a múzeum, milyen tárgyakat és történeteket kell gyűjtenie és kiállítania?

A fent leírt megállapítások saját munkámra is érvényesek voltak, miközben új je-
lentéseket próbáltam kiolvasni a gyűjteményekből. Egy többirányú munkastratégiát 
dolgoztam ki, amely a következő elemekből állt:

– A történeti szakirodalom áttekintése, hogy azonosítani tudjam a fontosabb 
bevándorlócsoportokat vagy azokat a szakmákat, amelyekben fontos szerep 
jutott a bevándorlóknak.

– Lista készítése azokról a Koppenhágában élt és dolgozott ismert emberekről, 
akik bevándoroltak a városba, vagy éppen elvándoroltak onnan.

– Azoknak a gyűjteményi daraboknak az előtérbe állítása funkció és/vagy struktúra 
alapján, amelyekről azt állíthatjuk, hogy fontos jelentéssel bírtak a bevándorlók 
számára.

– A városi infrastruktúra, kultúra, ipar és kereskedelem olyan elemeinek vizsgálata, 
amelyekre feltehetően hatással volt a migráció.

A munka során összegyűjtött információk segítségével ezután újra megvizsgáltam 
a gyűjteményeinket, és számos olyan tárgyat, festményt és képet találtam, amelyek 
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y 1. kép. Emilius Bærentzen: Családkép. 1830, olajfestmény vászonra, Koppenhága Múzeum.
Ezt a 19. század első feléből származó családképet például nem azért állítottuk ki, hogy 
a korabeli polgárság családi életére és értékeire utaljon, hanem azért, mert bemutatja a pol-
gárság etnikai sokszínűségét, és érzékelteti, hogy mennyire természetesnek tekintették azt 
a tényt, hogy a különböző etnikai csopor tokhoz tartozó emberek együtt élnek. A festményen 
láthatunk egy gyermeket (Harald Siboni), akit a dán születésű és dánul beszélő szoptatós 
dajkája, Madam Nyerup tart a kezében. A gyermek bátyja (Erik Siboni) a nagyapja, az olasz 
kórusvezető Giuseppe Siboni ölében ül. A zongoránál tűnik fel pepina, Siboni lánya és a két 
gyermek anyja, az álló asztalnál pedig Ferdinand Tutein, pepina férje és a gyermekek apja. 
Ő kálvinista kereskedő, akinek szintén kálvinista, jómódú kereskedő apja Dél-Németországból 
vándorolt be.
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2. kép. Festmények és két porcelánkutya Nyboder városrészből
Bruno Ingemann felvétele, Koppenhága Múzeum.
Ezen a képen egy olyan tárlót láthatunk, amely Koppenhága egyik városrészének, Nybodernek 
a történetét mutatja be. A 17. és 18. században épült, egy- és kétemeletes bérházakkal teli 
városrész máig megőrizte különleges arculatát a városon belül jellegzetes elrendezésével és 
sárga, teraszos házaival. Mivel a haditengerészet alkalmazottai és tisztjei laktak itt, a hely 
sajátos mobilitás emlékeit őrzi, miközben gyakran a nemzeti örökség és identitás emble-
matikus helyeként említik meg az útikönyvek és az örökségvédelmi szakemberek. Ha azonban 
bevándorlástörténeti nézőpontból vizsgáljuk meg a városrész történetét, a közösség nemzeti 
beágyazottsága meg kérdőjeleződik. Korai története ugyanis arra utal, hogy a tengeri terjesz-
kedés kezdeti időszakában, a 17. század közepétől kezdve tengerészek, hajóépítők és 
hajó  gyári munkások jöttek ide, és mentek el innen. Nyboderben ebben az időszakban 
egy  aránt beszélték a holland, az alnémet és a felnémet nyelvjárást, az angolt, a skótot, 
a norvégot és számos helyi dán dialektust. Ez a nemzeti örökséghely eredetileg egy be ván-
dorlóközösség lakóhelye volt, habár később valami mássá vált.
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egy kiállításba helyezve képesek voltak bemutatni, hogy miképpen hatott a beván-
dorlás történetileg a város fejlődésére, bár eredetileg nem ebből a célból gyűjtötték és 
regisztrálták őket.

„Keresztezett történelem”:  
a kiállítás mikrotörténeteinek kiválasztása

Ahogy Bénédicte Zimmermann és Michael Werner a transznacionalizmus elméletét 
tárgyaló fontos munkájában (Zimmermann–Werner 2006) a „keresztezett történelem” 
(histoire croisée) fogalma segítségével kifejtette, a migráció történelmi tanulmányozásakor 
különösen fontos a nemzeti identitások konstruált természetének, valamint az egyes 
nemzeti elnevezések változó jelentéstartalmának tudomásulvétele. Az olyan nemzeti 
és etnikai elnevezéseknek, mint például a „francia”, „német” vagy „dán”, nagyon más 
konnotációja és jelentéstartalma volt az egyének számára a kora újkorban, mint a mai tár-
sadalmakban. A migráció és a kulturális transzferek vizsgálata arra kötelezi a történészt, 
hogy reflexív módon viszonyuljon a jelentések ilyetén megváltozásához, és tudatában 
legyen a saját idő- és térbeli beágyazottságának is. Ezeket a megállapításokat tartottuk 
szem előtt a migrációval kapcsolatos mikrotörténetek kiválasztásakor, miközben azt 
kutattuk, hogy a gyűjtemények, a média és az archívumi anyagok segítségével miképpen 
tudjuk különböző szempontokból bemutatni a jelenséget a város történetében. Arra 
akartuk bátorítani a látogatókat, hogy reflektáljanak a múltbeli és a jelenkori migráció 
hasonlóságaira és különbségeire, illetve saját, mobilitással kapcsolatos tapasztalata-
ikra. A tárlat legkorábbi történeti anyaga a Koppenhága mai területén talált paleolit 
vadászó-gyűjtögető település tárgyaiból állt, jelezve, hogy a térség jóval a városiaso-
dás kezdete előtt lakott volt. Ezekkel a tárgyakkal szemléltettük az emberi aktivitások 
folyamatosságát a régióban, és jeleztük, hogy a migráció az emberiség történelmének 
alapvető része. A többi esettanulmány a 15. századtól a jelenig tartó, időrendbe állított 
példákat mutatott be. Többségük a hovatartozás, a nyelv, a kirekesztés, az etnicitás és 
a kultúra fogalmának időben változó hasonlóságaira és különbségeire összpontosított. 
A történelmi példákat hívtuk tehát segítségül ahhoz, hogy a látogatók összefüggő 
módon értelmezhessék a migráció hatásait és az ezzel együtt járó kulturális találkozá-
sokat. Arra is tudatosan törekedtünk, hogy új szempontok alapján közelítsünk a kortárs 
diskurzusokhoz. Így a város második német templomának makettje arra szolgált, hogy 
bepillantást nyújtson egy olyan korszakba, amelyben számos nyelvet beszéltek a város-
falon belül. Ezeket a nyelveket kivétel nélkül kommunikációs eszközöknek tekintették, 
miközben használatuk társadalmi különbségeket is jelölt.6 Mindez keretet nyújtott 
a nemzetállamon belüli szimuláció és integráció mai elképzeléseinek újraértékeléséhez, 
és a látogatóknak bepillantást engedett a többnyelvű együttélés múltbeli stratégiáiba.

Más esetekben szintén a történelmi anyag segítségével utaltunk a kultúrák össze-
ütközéséről folytatott mai vitákra. Ahelyett például, hogy közvetlenül kapcsolódtunk 
volna a muszlim nők nyilvános kendőviseléséről kialakult kortárs polémiákhoz, inkább 
a 18. századi koppenhágai zsidó közösségen belüli úgynevezett parókakonfliktusról 
készült egykori szatirikus rajzot használtuk fel arra, hogy árnyaltabban közelítsük meg 
a ruházatról és a (kulturális) integrációról kialakult mai vitákat.7
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Kortárs tárgyak gyűjtése: hangok sokasága a kiállításban

Gyűjteményeink szóba jöhető tárgyain és képein túl szükségünk volt más levéltá-
rakból és múzeumokból származó anyagokra is, miközben a mai Koppenhágában is 
gyűjtöttünk.

Számos különböző stratégia mentén kerestünk kortárs tárgyakat. Elindítottunk egy 
kommunikációs kampányt, melynek keretében felhívást intéztünk a migrációs tapaszta-
lattal rendelkező koppenhágaiakhoz, hogy osszák meg velünk történeteiket és tárgyaikat, 
egyúttal megkérve őket arra is, hogy mindezt a kiállításban is bemutathassuk. Aktivi-
záltuk a saját személyes kapcsolatrendszerünket, emellett kiválasztottunk közismert 
embereket, és arra kértük őket, hogy mutassák be saját történeteiken és tárgyaikon 
keresztül, számukra mit jelentett Koppenhágába jönni és koppenhágaivá válni. Sokféle 
embert megszólítottunk, és általában nem sejtettük előre, hogyan reagálnak. Néhány 
esetben azonban nagyon pontosan tudtuk, hogy milyen típusú történetet akarunk 
bemutatni. Jó példa erre az az eset, amikor egy olyan házaspártól kölcsönöztünk tárgya-
kat, akik nemrég fogadtak örökbe egy dél-afrikai árva gyermeket. A tárgyak között volt 
egy fotóalbum gyermekük csecsemőkori képeivel, amit a dél-afrikai gyermekotthonból 
kaptak, illetve az a rugdalózó, amit Dániába érkezésekor viselt. Már a családdal való 
találkozás előtt tudtuk, hogy egy személyes történeten keresztül akarjuk bemutatni 
a fejlődő országokból származó gyermekek örökbefogadását, ami a migráció egy spe-
ciális formája. A kiállítás tervezésének időszakában azonban az örökbefogadás egyre 
problematikusabb kérdéssé vált a kutatók és a nagykorúvá vált örökbefogadottak között. 
Vita bontakozott ki a körül, hogy vajon a fejlődő országokból származó gyermekek 
örökbefogadásának gyakorlata tekinthető-e pusztán jó szándékú cselekedetnek, amely 
úgy az örökbefogadók, mint az örökbefogadottak számára áldásos (Myong petersen 
2008; 2009; Hübinette 2009). Felszínre kerültek az örökbefogadási rendszer problémái, 
a visszaélések, a félrevezető tájékoztatás és a csecsemők törvénytelen kereskedelme. 
A mi célunk azonban csupán az volt, hogy az örökbefogadást a különböző migrációs 
típusok egyikeként mutassuk be.

Más esetekben olyan jellegzetes közösségeket és egyéneket kerestünk meg, akik 
vagy a saját személyes kapcsolatrendszerünkből kerültek ki, vagy valamilyen módon 
a Koppenhágába tartó bevándorlás tipikus, illetve különleges eseteit képviselték. Az 
utóbbira példa az a képsorozat, amelyet egy nő készített az egyik külsős projektünk 
során Nørrebro negyedben, a Griffenfeldsgade utcában, amely nagyszámú szomáliai 
lakosáról híres, és amelyet a helyiek olykor „kis Afrikának” vagy „kis Mogadishunak” 
is hívnak. Kevesebb új anyagot tudtunk gyűjteni viszont a török és pakisztáni egye-
sületekben, amelyek az 1970-es és 1980-as években érkezett férfiak régóta meglévő 
és széles körűen ismert találkozási helyei voltak. Ezért végül inkább a saját gyűjtemé-
nyünkből választottunk fényképeket, hogy dokumentáljuk ezt a sajátos egyesületi 
mozgalmat.

Sikeresebbnek bizonyult az egyéni bevándorlók között végzett munkánk, és számos 
különböző, a koppenhágai bevándorlók életével kapcsolatos tárgyat és történetet gyűj-
töttünk közöttük. Ezekre majd a kiállítás ismertetésénél említek példákat.
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Identitás és identifikáció a kiállításban

Ahogy a tanulmány elején felvázoltam, abból a célból készítettük a kiállítást, hogy 
megváltoztassuk és átalakítsuk a migrációról folytatott diskurzust Dániában. Éppen 
ezért nem a koppenhágai bevándorlás történetét akartuk bemutatni, habár a migráció 
történeti kontextusba helyezése fontos eszköz volt a tartalomfejlesztés során.

A kiállítás koncepciójának megalkotásakor különösen fontos volt az identitással és 
a befogadással kapcsolatban választott perspektívánk, amely egyértelműen megnyil-
vánult a kiállítás címében is: Koppenhágaivá válni. Tudatosan kerültük az olyan cím-
adást, mint például „A koppenhágai bevándorlás története”. Szakítani akartunk azzal 
a hagyományos múzeumi gyakorlattal, amely a különböző bevándorlóközösségekre 
fókuszálva egymás mellé helyezett, de egymástól elkülönülő, jól körülhatárolható kö-
zösségek soraként mutatja be őket. A címválasztással a kiállítás egyértelműen olyan 
megközelítés mellett foglal állást, amely a migráns fogalmát kitágítja a hagyományos 
értelmezési kereten túl, és arra helyezi a hangsúlyt, hogy valamilyen formában az összes 
koppenhágainak köze van a migrációhoz. Ez volt a legeslegfontosabb üzenete a kiállí-
tásnak. A Koppenhágaivá válni kiállítási cím segítségével arra utaltunk, hogy a fluiditás 
és az alku bármely kollektív identitásteremtés jellemzője, a látogatót pedig közvetlenül 
arra ösztönöztük, hogy vegye számba saját (vagy rokonai, barátai) élettörténetét, és 
gondolkodjon el arról, ki hogyan vált akarva-akaratlan koppenhágaivá. Ha a nemzeti 
identitások helyett egy konkrét koppenhágai ember identitását vizsgáljuk meg, akkor 
a látogatókat is arra sarkalljuk, hogy reflektáljanak a területi identitás kapcsolati jellegére, 
és ismerjék fel, hogy a koppenhágaiság nem egy kirekesztő identitásformát takar. A leg-
több városlakó valószínűleg elfogadja azt a tényt, hogy a városi életmódokat – ahogyan 
arra Robert E. park utalt – a szerepjáték és a színrevitel által leírható „szegmentált 
életmódok” jellemzik (park 1952:146). Richard Sennett szociológus később alaposab-
ban kidolgozta ezt az elképzelést, és két különböző, a városi életmódhoz kapcsolódó 
hatóerőt határozott meg. Egyrészt azt, ahogyan a Másikkal való együttélés közvetlen, 
fizikai tapasztalata lehetővé teszi egy kozmopolita környezet kialakítását. Másrészt, 
ahogyan ez a tapasztalat megtaníthatja az embereket arra, hogy miképpen éljenek 
együtt az önmagukban lévő sokféleséggel (Sennett 2005:109, 110). Megpróbáltunk 
egy olyan kiállítást létrehozni, amely képes tovább erősíteni ezeket a képességeket.

A kiállítás felépítése és látványterve:  
alternatívák és szervezőelvek

A kiállítás két kisebb, valamint egy nagyobb teremben kapott helyet, melyeket egy 
hosszú folyosó kötött össze egymással. A folyosón megpróbáltuk egy kivetített idő-
vonal segítségével irányítani a látogatókat. A teljes kiállítási tér mintegy 250 négy-
zetméter volt, amin belül négy fő egységet alakítottunk ki, melyeknek a Megérkezések, 
Kívánt – nem kívánt, Kozmopolita – koppenhágai és Városi közösségek neveket adtuk. 
Míg az első két egység elsősorban a megérkezés és a fogadtatás egyéni és kollektív 
tapasztalatai köré szerveződött, az utóbbi kettő elmozdult a migráció, a kulturális 
kölcsönhatások és a városi fejlődés árnyaltabb megközelítései felé. A továbbiakban 



171

M
úz

eu
m

i i
de

nt
itá

sd
ek

on
st

ru
kc

ió
k 

és
 -

re
ko

ns
tr

uk
ci

ók
 m

ig
rá

ci
ós

 te
m

at
ik

a 
se

gí
ts

ég
év

el
  

áttekintem a különböző egységeket, valamint bemutatok számos tárgyat és kiállítási 
installációt.

Az első teremben az egyre növekvő várost ábrázoló kivetített térképek kaptak he-
lyet, és ide került az a bevezető szöveg is, amely befogadói nézőpontból hangsúlyozta 
a városiasodás és a migráció fontos szerepét úgy a kortárs társadalomban, mint a város 
történetében:

„A legtöbb koppenhágai nem Koppenhágában született. Megérkezünk a városba, 
mivel beleszeretünk az utcáiba és épületeibe vagy néhány lakosába. Munkát, 
iskolát, barátságot, biztonságot vagy egy új identitást keresünk. Néhányan közü-
lünk csak azért kötnek ki itt, mert ide esett az ujjuk a földgömbön, vagy mivel ez 
volt az egyetlen lehetőségük. De mindannyian megérkezünk, és akarva-akaratlan 
elkezdünk koppenhágaivá válni. A város különböző részei hozzánk tartoznak, és 
a kötődéseken keresztül átalakulunk mi magunk, és átalakítjuk ezt a várost is.”

A bevezető szöveg a látogatókat és a múzeum saját munkatársait is úgy tekinti, mint 
akik migránstapasztalatokkal rendelkeznek, és előtérbe állítja a bevándorlók integ-
rációjának és a városi fejlődés szoros kapcsolatának átfogó narratíváját. Megteremti 
ezáltal a „mi mindannyian migránsok vagyunk” kifejezés konszenzusos jelentését. 
A kiállítás további részeiben azonban megpróbáltunk visszahúzódni, és teret engedni 
mások hangjainak a személyes elbeszélések, kortárs műtárgyak és a média gondos 
kiválasztásával. Emellett a tárlat részei voltak a hagyományosabb módon bemutatott 

3. kép. Bejárat a kiállítás Megérkezések termébe.
Joachim Adrian felvétele, Koppenhága Múzeum
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történelmi esetek is. Összefoglalva, megpróbáltunk különböző személyes nézőpon-
tokat bemutatni, és olyan történeteket, tárgyakat és képeket kiválasztani, amelyekről 
azt gondoltuk, hogy egybecsengenek vagy valamilyen viszonyba állíthatók a látogatók 
bevándorlással kapcsolatos ismereteivel és tapasztalataival.

Megérkezések

Ez az egység a városba érkezés tapasztalatainak azokat a hasonlóságait emelte ki, 
amelyek minden koppenhágai számára ismerősek, ha nem a személyes tapasztalatai 
által, akkor a külvárosi gyerekek, az ingázók, a bevándorlók és az egyéb utazók soka-
ságát figyelve, akik saját útjukat keresik ebben a városban. A megérkezés fogalomkö-
rébe beleértettük a városba történő fizikai megérkezést, például amikor valaki átsétál 
a falakkal megerősített kora újkori város egyik hídján, vagy belép a központi állomás 
tágas épületébe a lenti peronokról. De ezzel a fogalommal utaltunk arra is, ahogyan 
valaki megtanul élni ebben a városban.

A városi élet megfejtésével együtt járó kihívások érzékeltetéséhez egy olyan lakás 
modelljét állítottuk fel, amelyet 1900 körül két rabló ahhoz használt, hogy a városba 
újonnan érkezők pénzét elrabolja. Az egyik rabló azzal az ígérettel csalta el az áldoza-
tokat, hogy ha elkísérik őt a lakásba, és bedugják a fejüket egy falon lévő lyukba, akkor 
láthatnak egy meztelen nőt. A fal másik oldalán a társa egy faszerkezetbe szorította 
a látogatók nyakát, akiket ezután nyugodtan kizsebelhettek. Az installáció humorral 
vegyítve meséli el a városi élet csábítását és veszélyeit, ami a vidék és a város közötti 
dichotómia egyik régóta ismert narratívája.

4. kép. Repülőtéri csomagszállító kocsikból kialakított ülőalkalmatosság és a Személyes 
megérkezés teremrész. (A parkakabátokat Marnie, egy tajvani nő adományozta, aki 1973-ban 
édesanyjával és lánytestvérével érkezett Koppenhágába, hogy újból együtt legyenek az 
édesapjával, aki néhány évvel korábban vándorolt be a városba, és az egyik első kínai 
étteremben kapott munkát. A kabátokat egy helyi bevásárlóközpontban, a Daell’s Varehusban 
vették Marnie-nak és testvérének.) 
Bruno Ingemann felvétele, Koppenhága Múzeum
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A fenti installáció közelében látható egy fotósorozat, amelyet Farouk al Haffar ké-
szített, aki 1965-ben fiatalon érkezett először a városba. A fotók a megérkezés és 
a városi életmód elsajátításának egy más típusú történetét mutatják be. Ő és legjobb 
barátja egy öreg Renault-t vezetve utaztak idáig Bejrútból. A fotósorozat dokumentálja 
útjukat: képek az autóról, amelynek oldalára felírták az összes város nevét, amelyen 
áthaladtak, és fotók Faroukról az utazás végén, amint télikabátot és sálat visel a havas 
Koppenhágában, vagy amint utastársakkal és egy baráttal együtt látható a Tivoli vidám-
parkban. A képek csodálatosan, részben beállított módon tükrözik azt a folyamatot, 
ahogyan valaki koppenhágaivá válik. A fotók értelmezik a látogatók számára a kiállítás 
fő témáját, aminek segítségével ők maguk is kialakíthatják a migrációval és identitással 
kapcsolatos saját értelmezésüket.

Ezután a Személyes megérkezés egység következik, ahol öt, egymástól nagyon külön-
böző mai bevándorló tárgyait és történeteit ismerheti meg a látogató. Ezeket a fent 
említett kortárs gyűjtési folyamat során ajánlották fel a kiállításhoz. például egy fiatal 
férfi Jylland-ből a biliárddákóját adta oda, miközben így jellemezte a tárgy fontosságát:

„Ezt Jylland-ről hoztam magammal, amikor Koppenhágába költöztem. Ez egy 
olyan, biztonságot adó tárgy, amely emlékeztet arra a dologra, amiben jó voltam, 
és a helyre, ahonnan jöttem.”

Annak ellenére, hogy már sok éve a városban él, és éppen most alapít családot, még 
ma sem érzi magát teljesen koppenhágainak. Ebben a kiállítási egységben is feltűnnek 
filmek, dokumentumok, festmények, valamint az elmaradhatatlan bőröndök, ame-
lyek a legtöbb migrációról szóló kiállításban megtalálhatók (Baur 2009; poehls 2010). 
A bőröndöket olyan reptéri csomaghordó kocsikra raktuk fel, amelyek székekként is 
szolgálnak a látogatóknak, miközben megnézik a koppenhágai központi pályaudvarról 
szóló filmet, amely bemutatja, hogyan vált az állomás az 1970-es években a bevándorlók 
egyik találkozási pontjává.

Kívánt – nem kívánt

A következő rész távolabbról tekint a városba érkezettekre. Az előző egységgel ellen-
tétben, amely a megérkezés tapasztalatainak hasonlóságát emeli ki, ez a rész azokat 
a bevándorlókat vizsgálja, akiket a különböző korszakokban eltérő okból kiszemeltek 
maguknak a törvényhozók, a politikusok és más koppenhágaiak. A Kívánt – nem kí-
vánt cím fogadtatásuk gyakran ambivalens természetére utal: egyesek örültek nekik, 
mások nem kívánták őket. A Koppenhága északkeleti részén fekvő Vognmandsmarkenről 
készített fotósorozat azt meséli el, hogyan bántak a vendégmunkások egyik csoportjával 
az 1970-es évek végén. Az 1973-as olajválságot követően visszaesett a gazdasági 
növekedés, egyre kisebb igény lett új munkaerőre. Sok vendégmunkás szörnyen nehéz 
gazdasági helyzetben találta magát, szegényes életkörülmények közé kerültek, szem-
besültek a munkanélküliség problémájával és a megoldatlan hovatartozás kérdéseivel. 
Az először érkezett vendégmunkások közül sokan csak rövid időre tervezték az itt-tar-
tózkodásukat, fizetésük nagy részét pedig hazaküldték az otthon maradt családnak.  
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A válság idején azonban arra is képtelenné váltak, hogy saját magukat eltartsák. Sokuk 
egyszerre félt a kitoloncolástól, illetve a szégyentől, hogy megtakarított pénz nélkül 
kell hazatérnie.

A kiállítási egység egy másik részében térképek, fényképek és metszetek mesélik el 
az úgynevezett Amager szigeti hollandok történetét, akik a kora 16. századi ideérke-
zésükkor kapott privilégiumoknak köszönhetően egészen a 20. századig fenntartották 
a kulturális elzárkózás egy sajátos formáját. Megőrizték jellegzetes viseletüket, szoká-
saikat és nyelvüket, ami elkülönítette őket a lakosság többi részétől. Olyan történetet 
mutattunk itt be, amikor az elzárkózást nem a diszkrimináció, hanem éppen a különle-
ges előjogok tették lehetővé. Azt akartuk ezáltal elérni, hogy a látogatók gondolkodjanak 
el azon, vajon milyen tényezők motiválhatják a (kulturális) elzárkózást.

A diszkrimináció témája szintén megjelenik a 17. és 18. századi zsidó népességet 
bemutató részben, valamint azoknak a nyilvános erőszakos cselekedeteknek az ábrá-
zolásakor, amelyek az 1814-es „felszabadításukat” követték, amikor más városlakókkal 
(majdnem) egyenlő státuszt kaptak. Néhány évvel később éppen ezek a javuló feltételek 
tették a zsidó közösséget a napóleoni háborúkat követő gazdasági válság miatti lázon-
gások fő célpontjaivá. Különösen érdekes az a fafigura, amely Obligirt, egy zsidó utcai 
árust ábrázol, aki a hajdíszítésre használt divatos szalagokat árult a késő 18. századi 
Koppenhágában. Az utcai kereskedelem volt az egyik hivatalosan is engedélyezett zsidó 
foglalkozás 1814 előtt. Máshol számos olyan, rendőri jelentéshez kapcsolt szöveget 
mutattunk be, amelyek az 1819-es úgynevezett „zsidó viszályhoz” kötődtek, amikor 

5. kép. A Vognmandsmarken városrészben 1975 és 1977 között Jiro Mochizuki által készített 
fotók a kiállítás Kívánt – nem kívánt egységében.
Jakob Ingemann parby felvétele, Koppenhága Múzeum
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zsidókat és üzleteiket támadta meg a Koppenhága utcáin összegyűlt tömeg, mivel 
őket tették felelőssé az évtizedet meghatározó gazdasági válságért. Az üzeneteket 
olyan névtelen városlakók függesztették ki, akik támogatták a támadásokat. A rendőri 
jelentések beszámolnak arról is, hogy ki és hol találta meg, és ki adta át őket a ren-
dőröknek. Ezek a dokumentumok nemcsak az antiszemita gondolkodásról és a nyilvános 
összetűzések rasszista nézőpontú történetéről adnak számot, hanem megmutatják 
az antiszemita kommunikáció színhelyeit is a városon belül (például „a postahivatal 
folyosóján”, „a hátsó udvaromban”), és hangot adnak azoknak a városlakóknak is, akik 
elutasították az antiszemita támadásokat.

A diszkrimináció témája került a koppenhágai romákat bemutató rész középpontjába 
is. Ebben a részben kapott helyet egy film, valamint egy utazókiállítás fényképekkel és 
újságcikkekkel, amelyek az 1972-ben a városba érkező és Amager Commonban letelepe-
dett roma közösséggel kapcsolatos vitát mutatják be. A mozifilmet és az utazókiállítást 
olyan baloldali aktivisták készítették, akik támogatták a romák letelepedési kérelmét. 
A téma különösen időszerűvé vált a kiállítás megnyitása idején, mivel új – és nagyon 
hasonló – esetről adott hírt a média 2010 nyarán, amikor egy roma csoport újból le 
akart telepedni ugyanazon a területen – ahogyan azt a kiállításban szintén helyet kapó 
kivágott újságcikkek bemutatják.

A többi egységhez hasonlóan a Kívánt – nem kívánt részben is keverednek a kultúr-
történeti múzeumokra jellemző hagyományosabb bemutatási módok a kortárs műtár-
gyakkal és mozgóképekkel. A dán dokumentumfilmes, George Larsen által készített, 
Egy arab jön a városba című film nagyon érdekes és meglepő bepillantást ad Nørrebro 
városrész arab nyelvű közösségeibe.8 A film készítése során Larsen meghívta libanoni 
kollégáját, Ahmad Ghosseint, hogy kísérje el Nørrebróba, Koppenhága egyik etnikailag 
legváltozatosabb részébe. Ahmad, aki beszél arabul, és ismeri az arab kultúrát, de telje-
sen ismeretlenek voltak számára a jellegzetes helyi diskurzusok és kapcsolatrendszerek, 
árnyalt és üdítően új összegzést adott arról, milyen eltérő módokon jelenhet meg az 
arab háttér valakinek az életében Koppenhágában. A film úgy problematizálja és vonja 
kétségbe az identitás esszencialista megközelítéseit, hogy az jól illeszkedik a kiállítás 
fő céljaihoz. Az emberek számára, akikkel Ahmad találkozott, ugyan közös nevezőt 
jelenthettek az arab gyökerek és a nyelv, de ettől eltekintve nagyon különböző életet 
éltek, és nagyon különböző módon élték meg a „dán társadalomból” való kirekesztett-
ség közös tapasztalatát. A film kiváló példák segítségével mutatja be a kozmopolita 
életformák és a transznacionális kötődések néhány mintáját is, amelyeken keresztül 
a Nørrebróban élők kapcsolódnak a világ más régióihoz és nemzeteihez.

Kozmopolita Koppenhága

A kiállítás következő egysége – ahova a fent bemutatott folyosón keresztül le hetett 
eljutni – a Kozmopolita Koppenhága címet kapta. Itt azt vizsgáltuk, hogyan vált a város 
„kozmopolitává” a bevándorlást is érintő folyamatok által. Ez a rész nem elsősorban 
a migráció folyamatának bemutatására törekedett, hanem azt a kérdést tette fel, hogy 
a mo bilitás és a kulturális kölcsönhatások miként alakították át a várost. Négy emelvény 
köré szerveződött, amelyeket a hosszú, téglalap alakú terem első részében, a fal mel-
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lett állítottunk fel. Minden emelvény közepére egy faszobrot helyeztünk, melyek 
a négy fő ég tájat ábrázolták. A fából kifaragott alakok eredetileg a város legrégebbi, 
a Koppenhágát, Cristianshavnt és Amagert összekötő, Knippelsbro nevű hídjának egy 
korábbi változatán álltak. Az alakoknak alapjában nem sok közük volt a bevándorláshoz, 
kiállítási szerepüket az indokolta, hogy hozzájárultak az egység tartalmi elrendezéséhez. 
Erős vizuális hatást tettek a látogatókra, és utaltak a múltbeli sztereotípiákra is: a déli 
égtájat egy félig meztelen negroid férfi reprezentálta lándzsával és pajzzsal, az északit 
pedig egy szakállas alak háromágú szigonnyal.

Minden emelvényre az alakok által jelképezett égtáj nevét írtuk fel, és köréjük el-
rendezve olyan festményeket, tárgyakat, fotókat és médiainstallációkat mutattunk be, 
amelyek összekapcsolódtak a kozmopolita hatások és mozgások különböző formáinak 
történetével. A déli résznél számos egyéb műtárgy mellett a korábban említett fotó-
válogatást raktuk ki Griffenfeldsgade-ből, amelyet jelentős szomáliai népessége miatt 
„kis Mogadishunak” hívnak.

A keleti részben a kiállított tárgyak között volt egy krikettfelszerelés a nemzetközi 
hírű dán krikettjátékostól, Aftab Ahmadtól, aki pakisztánban született, és 1981 óta 
élt Dániában. Aftab pakisztánban vette a felszerelést, de ebben játszott a helyi krikett-
klubban és a dán nemzeti válogatottban is. A tárgyak nemcsak Aftab bevándorlására 
utalnak, hanem arra is, ahogyan a gyarmatosítás és annak öröksége áthatja a kozmo-
politává válás folyamatait a posztmodern korban.

Szintén ebben az egységben kaptak helyet a Kína Dániában című, 1902-ben a Tivoli-
ban be mutatott tárlaton megjelent fotók. A képek bepillantást engedtek a „kínai faluba”, 
amelyet a vidámparkban építettek fel, és megmutatták azt a harmincnégy kínait, akit 

6. kép. A Kozmopolita Koppenhága rész elrendezése.
Anne Mette Kruse felvétele, Koppenhága Múzeum
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Sanghajból, Kantonból és Hongkongból „importáltak” az eseményre. A kiállítás nagy 
sikert aratott, és a „falu lakosai” közül többen később a koppenhágai Studiestræde 
utcában telepedtek le, amelyet a korabeli média a főváros első kínai kolóniájaként 
emlegetett.9 Sőt, úgy tűnik, hogy sok riporter büszke volt erre a tényre, és a világ 
nagyobb, kozmopolitább városainak kínai negyedeivel való hasonlóságokat emelte ki.10 

A kiállításnak ez a része így egyszerre utal a város kozmopolita törekvéseire, illetve 
arra a kisebbségi komplexusra, amely a városfejlődés modern időszakának nagy részét 
áthatotta.

A nyugati részben található tárgyak, fényképek és filmek Koppenhágának a nyu-
gat-indiai gyarmatokkal kialakított kapcsolataira utaltak, valamint a városi kereskedők 
szerepére a háromszög-kereskedelemben, ami megalapozta a város 18. századi és kora 
19. századi gazdagodását és fejlődését. Ez az a tény, amelyet gyakran kifelejtenek az 
ország és fővárosa modern kori történelméből. A történet beillesztésével megpróbáltuk 
felhívni a figyelmet arra, hogy más nyugati városok Koppenhága építészetére és elren-
dezésére gyakorolt, jól ismert és látható hatásai mellett fontos figyelembe vennünk az 
eltitkolt gyarmati mobilitást is, melyen a város építészeti örökségének jelentős része 
alapult. A kiállított tárgyak közé került egy kora 19. századi koppenhágai dohánybolt 
néhány ablaktáblája, melyek a dohány útját ábrázolták az amerikai őslakos népességtől 
a városon kívül élő parasztokig.

Végül az északi részben – egyéb tárgyak mellett – bemutattunk egy kora 19. századi 
festményt, amelyen férfiak bálnaolajjal teli hordókat rakodnak a Grönlandi Kereskedés 
terén (Grønlandske Handels Plade), egy 19. századi utcai lámpát, melyben bálnaolaj 
égett, és néhány nagyobb narválcsontot a múzeum gyűjteményéből. Ezzel próbáltuk 
vizuálisan megjeleníteni, hogy miképpen használták fel a bálnaolajat Koppenhága 
utcai lámpáiban a 16. századtól kezdve a gázvilágítás 1857-ben történt bevezetéséig. 
1776-tól a bálnaolajat a Királyi Grönland Kereskedés szolgálatában lévő bálnavadászok 
biztosították, akik Grönland közelében, a Davis-szorosnál tevékenykedtek. A kereske-
delmi társaság célja az volt, hogy támogassák a hazai bálnavadászokat az angolokkal, 
hollandokkal és különösen a hamburgiakkal való versengés során. A hajók legénységének 
nagy részét más bálnavadász országokból, leginkább Hollandiából toborozták. Így ez 
a rész kapcsolódik az Európán belüli migrációhoz, Grönland dán gyarmatosításához és 
ezeknek a városra gyakorolt hatásához is. A társaság egy bálnaolajüzemet is létesített 
Koppenhágában, amely évente több ezer hordónyi olajat állított elő.

Egy közeli videoinstalláción a látogatók nyomon követhettek egy felnőtt nőt, aki 
a családját kutatva visszatér Grönlandra, találkozik a bátyjaival és az apjával. A fősze-
replő egyike volt annak a sok gyermeknek, akiket nevelőszülőkhöz küldtek Dániába, 
megcsonkítva így az inuit családokat a 19. és a 20. században. A film segítségével 
megismerhetjük Koppenhága gyarmati örökségének emberi árát és érzelmi hatását.

Az egység végén a látogatók a Koppenhágai álom című, 2009-ben készült dokumen-
tumfilmet tekinthették meg.11 Ágyon fekve, a fejük felett elhelyezett szélesvásznú 
képernyőn nézhették a filmet, miközben maguk is az installáció részeivé váltak. A film 
betekintést engedett a terjeszkedő és megújuló város fejlődését meghatározó kortárs 
építészek, várostervezők, politikusok gondolataiba. Eközben nyomon követte olyan 
városlakók – például egy szerelő, egy család, egy fiatal pár és számos egyéb „hétköz-
napi” ember – életét is, akik ebben az átalakuló környezetben töltik mindennapjaikat. 
A látogató egy fejlődő, ígéretes jövő előtt álló, egyre inkább kozmopolita városba 
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nyert bepillantást. ugyanakkor azt is látjuk, hogy a filmben felbukkanó összes ember 
valamilyen módon kapcsolódik egymáshoz, és mindez egy jellegzetesen lokális és 
közösségi légkört ad hozzá a helyi politikusok, építészek, tervezők és sok hétköznapi 
koppenhágai kozmopolita törekvéseihez. A film a maga módján azt a kérdést fesze-
geti, hogy vajon Koppenhága valóban kozmopolita város-e. Így válik részévé annak 
a folyamatos párbeszédnek, amelyet a koppenhágaiak a saját városukról folytatnak, 
és amelyet átszőnek a Koppenhágához kötődő, egymásnak ellentmondó érzelmek, 
nézőpontok és benyomások. Szó van benne arról az álomról, hogy Koppenhága igazi 
metropolisszá, a gazdagság, a lehetőségek és a tekintély megszerzésének helyszínévé 
váljon. Másrészt utal arra a felismerésre is, hogy a város a mostani méretével olyan 
értékeket képvisel – meghittség, társadalmi egyensúly, környezettudatosság –, melyeket 
meg kell őrizni a jövőben is.

Városi közösségek

A kiállítás utolsó egysége a Városi közösségek címet kapta. Itt túl akartunk lépni 
azon a szemléleten, amelyet a szociológus Ewa Morawska a „mindörökké etnicitás 
megközelítésnek” nevezett (Morawska 1990:218), és amely etnikailag meghatározott 
csoportokként beszél a városi közösségekről. Ez a szemlélet gyakran dominál a migráció 
témakörével foglalkozó kiállításokon. Úgy éreztük, hogy ennek az utolsó egységnek 
nemcsak az etnikai közösségekkel kell foglalkoznia, hanem be kell mutatnia a többi 
városi közösséget is, beleértve az alternatív zenei közeget, a tudományos és a művészeti 
szférát, amelyeknek vitathatatlanul igen fontos szerepük van abban, hogy az emberek 
a világ legnagyobb városaiba akarnak vándorolni.

Ebben a részben mutattunk be egy anarchista mozgalmat, amelynek központja az 
a Fiatalok Háza volt, amelyet 2007-ben romboltak le. Az ott élő fiatalok és támoga-
tóik ekkor heves tiltakozásba kezdtek, melynek során a rendőrökkel is összecsaptak 
az utcán. Ily módon a kulturális örökségről és a városi fiatalok kultúráiról folytatott 
kortárs vita is a tárlat része lett. A kiállított tárgyak között voltak a zavargások során az 
egyik utcán felállított barikád kiégett darabjai és egy videoinstalláció, amely az épület 
használóinak sokféleségét dokumentálta.

Egy másik helyen Ben Webster, Dexter Gordon és Richard Boone személyes tár-
gyait mutattuk be. Ez a három ismert afroamerikai az 1950-es és 1960-as években az 
Egyesült Államokban kirobbant polgárjogi mozgalom idején fellobbanó üldöztetés és 
rasszizmus elől menekült el, majd fontos szereplőivé váltak a koppenhágai dzsesszélet 
megteremtésének. A bemutatott tárgyak között volt Ben Webster bőrkalapja, Richard 
Boone dán munkavállalási engedélye, valamint egy videó a Store Regnegade utcában 
lévő kultikus szórakozóhelyről, a Montmartre-ról, amint 1971-ben Dexter Gordon 
a színfalak mögül a színpadra sétálva első alkalommal eljátssza az Azok voltak a szép 
napok című számot. A koppenhágai dzsesszélet története összekapcsolja a zenei és 
a bevándorlóközösségeket.

A kiállítási egység más részein azokkal a közösségekkel foglalkozunk, amelyeket 
a város „erőltet ránk” – például a szomszédainkkal, akiket nem mi választunk ki, de 
akik a közelünkben laknak, és együtt kell élnünk velük. Ezt a témát egy Naboskabnak 
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elnevezett kortárs művészi installáció segítségével vizsgáltuk meg. A Naboskab szó 
nyersfordításban olyan városi szomszédságot jelent, ahol a népesség növekedése miatt 
idegenek kényszerülnek egymás mellett élni, leginkább olyan bérházakban, ahol a lép-
csőfeljárók, a belső udvarok és egyéb helyek közös használatban vannak. A műalkotás 
több mint száz, a Jeagersborggade utca környékén élő embernek a saját ajtaja előtt 
készített teljes alakos portréjából áll, amit eredetileg a gyorsan dzsentrifikálódó utca 
boltjainak ablakaiba raktak ki. A dzsentrifikációs folyamatok megnehezítették az együtt-
élést a városnak ebben a részében. Középosztálybeli családok és a kreatív osztály tagjai 
költöztek be, új üzleteket, kávézókat nyitottak, cégeket alapítottak, melyek átvették 
a hagyományos kocsmák és hardverüzletek helyét. Másrészt továbbra is ott voltak 
a drogkereskedők és piti csalók, az egyre inkább marginalizálódó alacsony jövedelmű és 
gyakran alkohol- vagy drogfüggő emberek, akiktől az újonnan érkezők veszélyeztetve és 
kényelmetlenül érezték magukat. Az installáció segítségével az alkotók megkísérelték 
enyhíteni ezt a társadalmi és kulturális ellentétet.12

Mindenképpen be akartuk illeszteni ezt a helyspecifikus installációt a kiállításba, 
mivel ez nemcsak a közösségről és a városi élet egyik jellegzetes vonásáról, a bérhá-
zakról mesélt, hanem a sokféleségről, a szoros egymás mellett élésről, a konfliktusról 
és a kötődés topográfiai jellegéről is. Akár a többi, kiállításba illesztett kortárs művé-
szeti installáció, a Jeagersborggade utcai is arra szolgált, hogy más módon tekintsünk 
a mobilitásra, a sokféleségre, a városi életre, és megnézzük, hogy miképpen tudunk 
egy diskurzust az utcáról bevinni a múzeum falai közé.

7. kép. Látogatók a Jeagersborggade utcai installáció előtt.
Anne Marie Kruse felvétele, Koppenhága Múzeum
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Egy másik példa a fentiekre a Superflex művészeti kollektíva által készített plakát, 
amelyet a Kívánt – nem kívánt egység kijáratánál állítottunk ki. A narancssárga plakátra 
fekete betűkkel a következőt írták: „Külföldiek, kérjük, ne hagyjatok minket egyedül 
a dánokkal!” A plakát finom és találó utalás volt az utóbbi évtizedek dán politikai 
diskurzusát jellemző szigorú bevándorlási politikára és a bevándorlást elutasító né-
zetekre. A Superflex a posztert koppenhágai galériákban és plakátboltokban árulta, 
de felbukkantak az épületek falain, lámpaoszlopokon és hirdetőtáblákon is. Habár 
a kiállításba szinte „talált tárgyként” került, a múzeum így utalt a nemzeti bevándorlási 
politika poszteren jelzett kritikájára, amellyel részben egyet is értett, viszont ez nem 
uralta el a kiállítást. Emellett a plakát az én olvasatomban hatékonyan reflektált az 
identifikációs folyamatokra, illetve a csoportba tartozás és a csoportonkívüliség fogal-
maira úgy, hogy egy elnyomott vagy marginalizált kisebbség helyett a „külföldit” tette 
a folyamat erősebb szereplőjévé.

A kiállítás fogadtatása

A kiállítást nagyon kedvezően fogadták, főként, ha figyelembe vesszük a viszonylag 
kis méretét és korlátozott kommunikációs költségeit. pozitív kritikákat kapott az ösz-
szes nagyobb dán újságban,13 szóba hozták rádió- és televízióműsorokban. A meg-

8. kép. A Superflex plakátja a kiállításban.
Bruno Ingemann felvétele, Koppenhága Múzeum
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nyitása utáni első három hónapban mintegy tízezer látogatója volt (ez ötven-hatvan 
százalékos növekedést jelentett), iskolai osztályok és más csoportok rövid idő alatt 
lefoglalták a meghirdetett tárlatvezetéseket, és kértek múzeumpedagógiai anyago-
kat. A kiállítás az intézmény történetének egyik legnépszerűbb tárlata lett. Miközben 
kedvező fogadtatásra talált a múzeumot gyakran látogatók körében, a kurátori csapat 
egyik legörömtelibb megfigyelése az volt, hogy nagyon sok új látogatót is odavonzott 
a tárlat.14 Hasonlóan felbátorítottak minket azok az írások, amelyek a kiállítás kijá-
ratánál lévő egyik installációra kerültek, ahol arra kértük a látogatókat, hogy osszák 
meg velünk saját történeteiket arról, hogy miképpen váltak koppenhágaivá. „Mi hozott 
Koppenhágába?” – tettük fel a kérdést, ők pedig egy színes kártyára írták fel a választ, 
amit aztán egy táblára rögzítettek. A kártya kiválasztott színe utalt arra, hogy például 
karrier, szerelem, tanulmányok miatt jött-e a városba, vagy egyszerűen csak azért, mert 
„el kellett tűnnöm”. A kiállítás megnyitásától mostanáig több mint kétezer kártyát 
töltöttek ki, gyakran egészen részletes leírásokkal az identitásukról és arról, hogy mi 
vonzotta őket a városba. Ez az installáció hasznos forrást nyújt ahhoz, hogy megis-
merjük, a kiállítás milyen érzéseket és gondolatokat keltett a látogatókban. A látogatói 
tanulási folyamatokról és interakciókról készült további kutatások mélyíthetnék el azo-
kat a közvetlen megfigyeléseket, amelyek a kiállítás megnyitását követő három évben 
a helyszíni megfigyeléseken, különböző korú, nemű és hátterű látogatókkal folytatott 
beszélgetéseken alapulnak.

Összegzés

Ez a tanulmány egy konkrét példáját igyekezett kidolgozni annak, amit Joachim Baur 
a „migráció muzealizálásának” nevezett el. Ezzel a feladattal egyre több múzeum 
szembesült az utóbbi évtizedekben. Baur a világ különböző részein lévő migrációs 
múzeumok, elsősorban a New york-i Ellis Island Bevándorlási Múzeum, a Halifax-i 
Pier 21 múzeum és a Melbourne-i Bevándorlási Múzeum kapcsán elemzi, hogy bár 
a migráció témájával foglalkozó nemzeti múzeumok növekvő száma lehetőséget ad 
arra, hogy túllépjenek azon a nemzetállami paradigmán, amelyre a modern múzeum 
intézménye többnyire épült, az egyes intézmények nem mindig követik ezt az utat. 
Abból kiindulva, hogy a migráció a legtöbb történelemnek a része, gyakran inkább úgy 
értelmezik újra a nemzetállamot, hogy szerves részének tekintik a bevándorlókat is, így 
Baur kifejezésével „színre viszik a multikulturális nemzetet” (Baur 2009).15 Mások úgy 
érvelnek, hogy a múzeum éppen azért válik izgalmas hellyé, mivel ezt az intézményt 
történetileg a nemzetállami identitás megteremtése, közvetítése és tárgyiasítása céljából 
sajátították ki, ezért a múzeumokban ma különösen érdekes azon állítások vizsgálata, 
melyek szerint a nemzetállami identitásokat új kihívások érik, és világszerte egyre több 
ember számára csökken a jelentőségük (Macdonald 2003).

A Koppenhágaivá válni című kiállítás megvalósítása során szerzett tapasztalatom 
az volt, hogy ha a kurátorok elkötelezetten megpróbálnak túllépni a nemzetállami 
kategóriákon, és nemcsak a saját múzeumuk nemzeti fundamentumait gondolják újra, 
hanem azt a jellegzetes teret és helyet is, amelyet a múzeum megjelenít, és amelyben 
gyökeredzik, akkor a migráció témája nagy lehetőségeket kínál a megújuláshoz. A láto-
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gatókat pedig olyan tapasztalatokkal gazdagítja, amelyek segítenek nekik átgondolni, 
sőt talán még meg is kérdőjelezni a migrációval kapcsolatos hagyományos etnikai és 
nemzeti diskurzusokat.

Mégis, a nemzetállami paradigma máig olyan erősen ágyazódott be a gondolkodá-
sunkba, amikor a térről, a kultúráról és a mobilitásról beszélünk, hogy ennek meg-
haladása folyamatos erőfeszítést és figyelmet követel a kiállítás aprólékos tartalmi és 
vizuális megtervezése, majd megvalósítása során. A projekt kétségtelenül megerősítette 
a hitemet abban, hogy a migráció témája segíti a múzeumokat és közönségüket abban, 
hogy eligazodjanak a ma és a jövő társadalmának néhány központi kihívásában, amelyet 
a transznacionális, kozmopolita és nemzetek fölötti intézmények, elköteleződések és 
hálózatok megerősödése jellemez (többek között lásd Appadurai 1996; Beck 2006; 
Basch et al. 1994; Sassen 2001). Ebben az értelemben a migráció témáját nem lehet 
úgy kezelni, mint a számos lehetséges téma egyikét, ahogyan az egymást váltó gyűj-
teményi és kiállítási projektek sorában ez gyakran megtörténik a múzeumokban. Ezen 
intézmények, melyek a történelmet a tárgyi kultúrán keresztül értelmezik, központi 
szerepet játszottak a nemzetállamok és a nemzeti identitások kialakításában. A transz-
nacionális és transzkulturális hálózatok, valamint azok mozgásainak értelmezése fon-
tos eszközként szolgálhatnak a múzeum és közönsége megújításához. A migráció 
témájának segítségével a múzeum olyan meghatározó intézménnyé válhat, amelynek 
fontos szerep juthat az új, 21. századi – transznacionális és kozmopolita – identitások 
kialakításában.

Fordította: Szeljak György

JEGyZETEK

 1 A tárgyalt téma szemléletes történelmi demográfiai áttekintését lásd De Vries 1984:196–197.
 2 1660 és 1849 között a Dán Királyság abszolút monarchia volt. Ebben az államformában, melyet 

sok egyéb európai állam is adaptált a 16. és 17. században, a király egyedül Istennek tartozott 
elszámolással, szemben az 1660-as évek előtti időszakkal, amikor az előkelő nemesség tagjai 
nevezték ki a királyt, aki cserébe aláírt egy koronázási oklevelet, melyben rögzítették hatalmának 
korlátait. Az abszolút monarchiát az egyház, valamint Koppenhága és más városok lakóinak 
támogatásával vezették be, akik az új hatalmi rendszer által próbálták meggyengíteni a nemesség 
befolyását.

 3 Az adatokat lásd Olsen 1932.
 4 A mai Koppenhágáról közölt adatok forrása a Dán Statisztikai Hivatal honlapja. Internetcím: 

http://www.kk.dk/da/om-kommunen/fakta-og-statistik/statistik-og-historie/emneopdeltstatistik/
befolkning-og-fremskrivninger/folketal/gaa-i-dybden/befolkningen-i-koebenhavn.

 5 A téma alapművét lásd Feldbæk, ed. 1991–1992, I. és II. kötet. Doktori értekezésem – Migrantiden-
titeter i København 1770–1850 (Bevándorlók identitása Koppenhágában 1770–1850) a Roskilde 
Egyetemen ennek a fejlődésnek a migránsok érzékelésére és önképére tett hatását vizsgálja. 
Disszertációmban arra keresem a választ, hogy miképpen hatott az 1776-os honosítási törvény 
a koppenhágai bevándorlók önképére és identitásmunkájára a dán nemzetállam kialakulásának 
időszakában. – A kötet At blive… Migration og identitet i København, ca. 1770–1830 címmel 
2015-ben jelent meg. (A ford.)

 6 A Nicolai Eigtved építész által tervezett, majd a királyi adományként kapott telken 1754 és 
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1759 között felépíttetett Frederiks Tyske Kirke makettje. A király egy állami lottó megszervezését 
is engedélyezte, ami fedezte az építés költségeit.

 7 Az 1780-as években kirobbant konfliktus kulcsszereplői a zsidó közösség hagyományokhoz 
ragaszkodó öregjei, illetve azok a fiatal zsidók voltak, akik a zsidó gyakorlatokat a kortárs élethez 
akarták igazítani a városban. A konfliktus egyik fontos szimbólumává vált az az új típusú paróka, 
amelyet a hagyományos, zsidó nők által addig hordott paróka helyett a fejükre tettek.

 8 Georg Larsen – Ahmad Ghossein: En araber kommer til byen (Koncern Tv, 2009).
 9 Politiken, 1902. október 26. A cikk megemlíti Mr. Ogonshmandot és feleségét, akiknek az utcában 

volt lakásuk. „Az utcában mások is élnek közülük, és úgy tűnik, hogy ők alkotják a mi első kínai 
kolóniánk magvát.”

10 A kínai negyed további említését lásd a Politiken 1896. október 23-i számában, ahol öt kínai 
férfit említenek mint a város külföldi kolóniái közül az első kínai kolóniának a tagjait. A férfiak 
ekkor Herman Lassen úr új Kínai Tea- és Ópiumházában dolgoztak a Városháza téren. Lassen úr 
a cikkben megígérte, hogy „apjukként fogja az öt kínai gondját viselni”, szállást, valamint naponta 
rizst, halat, sertés- vagy egyéb húst ad nekik.

11 Max Kestner: Dromme i Kobenhavn / Koppenhágai álom (upfront Films, 2009).
12 A Nabolag címet kapó installáció Lise Bjerre Schmidt és Saskia petnow munkája. Internetcím: 

https://gadenfindervej.wordpress.com/page/2/.
13 Egy újságíró dicsérte a kiállítást „az átgondolt és sikeres megvalósításért, amely megnyilvánul 

a látványban, az audiovizuális eszközök használatában és nem utolsósorban a gyűjteményi 
munkában” (politiken, 2010. november 25.).

14 Ez a megállapítás egyrészt a nemzeti látogatói felmérés statisztikáin alapul, amely szerint a mú-
zeum az utóbbi években az átlagnál jelentősen magasabb eredményt ért el az először a múzeumba 
látogató és a harmincévesnél fiatalabb látogatók körében (Kulturstyrelsen, 2011). Más részt sze-
mélyes megfigyelés is megerősíti, miután egy migrációs kiállításokról és látogatói inter akciókról 
szóló, megjelenés előtt álló tanulmány okán számos órát eltöltöttem a kiállításban a látogatókat 
figyelve.

15 A könyv Múzeum és nemzet című fejezetét lásd ebben a kötetben. (A szerk.)
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Az etnográfiai látványosság etikája

Az Észt Nemzeti Múzeum finnugor  
kiállítását előkészítő folyamat tanulságai*

Bevezetés

Az Észt Nemzeti Múzeum (a továbbiakban: ÉNM) egy új állandó kiállítási tér előké-
szítésén dolgozik. A nagyobb kiállítás az észt kulturális fejlődésről szól majd. Ennél 
kisebb – de önmagában nagy jelentőségű – feladat az állandó finnugor kiállítás meg-
rendezése.1 Az ÉNM az intézmény 20. század eleji alapításától kezdve részt vesz 
a finnugor népekről mint az észtek rokonairól szóló kutatásokban. Ezzel párhuzamosan 
pedig a kezdetektől finnugor tematikájú kiállítások is készültek az ÉNM-ben.

Célunk az ÉNM finnugor kiállításainak történeti és konceptuális vizsgálata, és kitérünk 
az új, már majdnem kész állandó finnugor kiállítás elméleti hátterére is.

Történeti szempontból elemezzük az ÉNM korábbi finnugor etnográfiai kiállításait. 
Vizsgálódásunk az etnográfiai rekonstrukciókhoz kapcsolódó múzeumi elképzelések 
fejlődésére koncentrál. Az ÉNM kiállításai mögött húzódó gondolatok bemutatásával 
reflektálunk a kiállítási gyakorlat észt és nemzetközi trendjeinek párbeszédére. Vizs-
gálatunk a hermeneutikai analízis elvein alapul, ez pedig feltételezi az elbeszélő folya-
mat elméleti mechanizmusainak folyamatos értelmezését. Így rekonstruálhatjuk azon 
elképzelések sorát, amelyek az eltérő koncepciókkal készült kiállításokhoz vezettek.

Jelen tanulmány reflexív elemzésre épül, mivel szerzőként és az ÉNM munkatársa-
iként a finnugor kultúrát bemutató új állandó kiállítást készítő munkacsoport tagjai 
vagyunk, és az elmúlt évtizedekben is részt vettünk az ÉNM számos időszakos tárlatá-
nak elkészítésében. Így meglehetősen nagy tapasztalatunk van e téren, és elkötelezet-
tek vagyunk a készülő kiállítás iránt is. Tanulmányunkban saját tárlatainkra, valamint 
a közös kiállítási munkáink elméleti hátterére reflektálunk.

*  A szöveg eredeti megjelenése: Svetlana Karm – Art Leete 2015. The Ethics of Ethnographic 
Attraction: Reflections on the production of the Finno-ugric Exhibitions at the Estonian National 
Museum. Journal of Ethnology and Folkloristics, vol. 9. no. 1. 99–121.
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Múzeumi képzetek

A múzeumok az identitás kialakításának, formálásának meghatározó eszközei (Karp 
1991:15, 16). Az új kiállítások mindig az előzőek kontextusában készülnek: a múzeumi 
gyűjtemények azoknak a korábbi kiállításoknak az emlékezetét aktualizálják, amelyek 
a kiállítási folyamatot meghatározták.

A múzeumok különböző kultúrák és nézőpontok találkozási pontjain működnek. Az 
idegen kultúrákat bemutató kiállítások az élmény alapján szervezik újra az etnográfusok 
és a látogatók tudását. A látogatóknak választási lehetőséget kell adnunk tudásuk és 
érzéseik újrarendezésére (Karp 1991:22, 23). A múzeumi kiállítási stratégiáknak lehet 
céljuk, hogy másolják vagy legalább megközelítsék a valódi élet összetettségét és el-
lentmondásosságát. Bár a klasszikus elképzelés, mely szerint egy múzeumi gyűjtemény 
adekvát módon tud reprezentálni egy kultúrát, illúzió (lásd Clifford 1988:227, 228), 
a helyreállított tárgyak mégis egyfajta autentikusságot tükröznek.

Egy állandó kiállítás elméleti tervezésének folyamatában a stabilitás és a változás 
általános kérdései merülnek fel. Michael Belcher véleménye szerint az állandó kiállítá-
sok tartóssága olyan konzervatív kiállítási technikákon múlik, amelyek lehetővé teszik 
a tárgyak hosszú ideig való kiállítását (Belcher 1991:45−47). Az állandó kiállítások 
általában a kultúrtörténet áttekintő bemutatására vállalkoznak, és jelentős mértékű 
forrásfelhasználást igényelnek. Ezért az állandó kiállítások az összegző monográfiák 
metaforáinak tekinthetők, míg az időszaki kiállítások esszékhez vagy tudományos 
cikkekhez hasonlíthatók (Csisztov 2007: 111, 112; Zaszetskaja 2013:109). Ez a meg-
közelítés azonban félrevezeti a látogatókat azzal, hogy objektivitást ígér. Ha mégis 
elengedjük a tudományos kutatók által teremtett autentikus etnográfiai valóság bemu-
tatásának lehetőségét, azt is ki kell dolgoznunk, miként bontjuk le a hamisság érzetét 
(Baranov 2007:24).

Az időszaki kiállítások általában innovatívabbak, és kevésbé függnek a gyűjtemény 
jellegétől (Arszenyev 2007:11). Míg az időszaki tárlatok az elképzelések szabad áram-
lása mentén jönnek létre, az állandó kiállításokat általában súlyosabb kijelentéseknek 
tekinthetjük. A kiállításkészítés hagyományos, jól kidolgozott megközelítéséhez hoz-
zátartozik a múzeumi tárgy sajátosságának megértése. Barbara Kirshenblatt-Gimblett 
meghatározása szerint a tárgy olyan etnográfiai töredék, amely megjeleníti és megtes-
tesíti az „elszakadás poétikáját”, és önmagán túlmutató értéket képvisel (Kirshenblatt- 
Gimblett 1991:388). A tárgytöredék másolja, potenciálisan reprodukálja a hiányzó 
egészet, és kiemeli annak „valódiságát”. A gyűjteményközpontú kiállítások egy-egy kort, 
szertartást, tájegységet önmagukban, de a valóság sokféle tükröződéseként mutatnak 
be (Kirshenblatt-Gimblett 1991:388, 389; Kõiva 2007:53). A klasszikus muzeológia 
valóságot másolni szándékozó megközelítése az autentikus közegükből kiragadott tár-
gyak egyszerű installációjára épít, és ezzel a kiállítási környezetet állandó és konzervált 
árucikkek raktárává teszi (Crew–Sims 1991:159). A tárgyak integrálásával azonban még 
az utánzáson alapuló kiállítás is életszerűbbé tehető. A valóság másolatai jelentést 
kapnak, ha a néprajzi tárgyakat és installációkat a múzeumi kurátorok határozott és 
adekvát kognitív kontrollján keresztül értelmezzük.

A kiállításokon a nézőknek irányított figyelemre van szükségük: kontextusra, értelme-
zési keretre, hogy az egyébként groteszk, durva, furcsa és vulgáris műtárgyak az isme-
retszerzés forrásaivá válhassanak. Így megakadályozhatjuk, hogy a kultúra töredékének 
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másolata elveszítse jelentőségét (Kirshenblatt-Gimblett 1991:390−393). A látogatók 
számára egyértelművé kell tenni, hogy a kultúra rekonstruált elemei jelentéseket köz-
vetítenek, és ezek tudományos eredményeken alapulnak. Ez a szemlélet nem zárkózik 
el attól, hogy a kiállítás élményszerű legyen, de bizonyos mértékig korlátozza a nézők 
személyes benyomásait, és egyértelművé teszi, hogy minden látszólag véletlenszerű 
tárgy mögött tudományos elmélet áll.

Sok múzeumban az objektivizmus a meghatározó szemlélet, és ezzel a módszertani 
megközelítéssel állítják ki a tárgyakat. A látogatók pedig nem metaforaként érzékelik 
a tárgyakat, hanem a valóság közvetlen megjelenítéseként (Baranov 2007:23, 24). Ezt 
az érzékcsalódást elkerülendő, olyan új megközelítéseket kell alkalmaznunk, amelyeken 
keresztül a kultúra többé-kevésbé érthetően megmutatható.

Nuno porto az „etnográfiai installáció” fogalmának használatát javasolja a „kísérleti 
etnográfiai alkotás és kiállítási folyamat” megnevezésére (porto 2007:176). Az instal-
láció-központú szemlélet feltétele a forgatókönyv és a szcenográfia kontextualizálása, 
az adott témához és a múzeumi térhez való igazítása. Ez az installációs kísérletezés 
a textuális antropológiában használt „interpretatív fordulatnak” és a kapcsolatok szub-
jektifikációjának fogalmához kapcsolódik (porto 2007:175–177).

A fenti gondolatmenet során eljutunk az (állandó) kiállításokon való kísérletezések 
kérdéséhez is. A kortárs tárlatok a jelentéstartalmak kialakításával kísérleteznek, és a tu-
dásteremtés helyszíneivé válnak (Basu–McDonald 2007:2, 3). A „performatív fordulat” 
következtében a kiállítások a megjelenítés médiumai lettek (porto 2007:12). A szövegek 
tulajdonképpen „értelemalkotó ösvények” a kiállítás látványterében, amelyek értelmezik 
az élmények sorát (Basu 2007:53). A múzeum értelmezhető a „narratív lehetőségek 
tereként”, ami az „ösvények és történetek sokféleségének” labirintusszerű, bonyolult 
rendszerét hozza létre, míg az asszociációk „paradox módon elágazás nélküli formát 
öltenek” minden egyes látogató számára (Basu 2007:67, 68; Basu–Mcdonald 2007:15).

Új tendencia, hogy a néprajzi múzeumok kerülik az állandó kiállításokat (Forum 
2007). Ha készítenek is állandó kiállításokat, ezek a korábbiakhoz képest egészen 
más jellegűek, az állandó és az időszaki kiállítások közötti hagyományos különbség 
elmosódik. Ennek alapján az állandó kiállításokat az időszaki tárlatokhoz hasonlóan 
értelmezik (Kotilainen 2007:54), a rövid és a hosszú távú kiállítások közelebb kerülnek 
egymáshoz, nemcsak az idő síkján, hanem konceptuálisan is. A két klasszikus múze-
umi bemutatási modell közötti elmosódó határvonal innovatív párbeszédet hoz létre 
a kurátorok és a látogatók között, és kísérletezésre késztet.

Az Észt Nemzeti Múzeum állandó kiállításainak  
történeti kontextusa

A múzeumi gyűjtemények összetétele jelzi, hogyan látjuk és strukturáljuk a közös-
ség kulturális identitásait, az én szubjektív területét, mit gondolunk a kultúráról és 
a hitelességről, megmutatja a nemzeti politika által meghatározott érték- és jelentés-
rendszereket és azt, hogy miképpen értelmezzük a múltat, és milyennek gondoljuk a 
jövőt (Clifford 1988:217, 218). A rokon népek néprajzi tárgyainak gyűjtése és finnugor 
kiállítások létrehozása a kezdetektől folyamatosan kiemelt jelentőségű feladat volt az 
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ÉNM számára. Ennek történeti elemzése mentén kialakítható az új finnugor kiállítást 
előkészítő konceptuális keret. A finnugor kultúra jelentőségét hangsúlyozó elképzelések 
a korai gyűjteményi kezdeményezésekkel párhuzamosan alakultak.

Az ÉNM az első finnugor tárgyait 1913-ban szerezte, amikor mordvin tárgyak gyűj-
teményét adományozták a múzeumnak.2 ugyanebben az évben Jaan Tõnisson, a te-
kintélyes észt politikus és a múzeumi társaság tagja egy olyan részleg létrehozását 
javasolta, amelynek feladata a kézművesség hagyományainak felélesztése és idegen 
(beleértve a finnugort is) tárgyak gyűjtése. A finnugor téma a finn múzeumok példája 
nyomán vált érdekessé. Az ÉNM vezetője, Oskar Kallas, uuno Taavi Sirelius és Axel 
Olai Heikel finn etnográfusokat példaképként állította a jövőbeli észt finnugorkutatók 
elé. 1915-ben Kallas javaslata alapján az ÉNM-ben létrejött az idegen népek osztálya. 
Abban az időben az intézménynek nem voltak forrásai arra, hogy kialakítsa a finnugor 
vagy más népek tárgyainak gyűjteményét, és az egyes gyűjteményi darabok is csak 
adományozás útján kerülhettek a múzeumba (Linnus 1970:229).

Az első világháború után finn tudósok és politikusok támogatásával az ÉNM finnugor 
kultúrával kapcsolatos tevékenysége aktívabbá vált. 1925-ben a finn oktatási miniszter, 
Emil Nelson Setälä professzor Tartuba látogatott, és az észt tudósokat nyelvészeti és 
folklóranyagok gyűjtésére biztatta, amelyek alapján létrehozható egy „szisztematikus 
protokultúra” képe Finnországban és Észtországban egyaránt (Setälä 1925:162, 163).

Az ÉNM vezetői átfogó terveket dolgoztak ki ahhoz a finnugorkutatáshoz, amelyet 
nézetük szerint Észtországban meg kellett kezdeni. Az ÉNM első igazgatója, Ilmari 
Justus Andreas Manninen (1894–1935) 1922-ben azt írta a múzeum évkönyvében, 
hogy az ÉNM feladata, hogy a finnugor népek kutatásának meghatározó műhelyévé 
váljon.3 Ebben az írásában Manninen hangsúlyozta, hogy a finnugor népek etnográfiáját 
az ÉNM-ben azért kell bemutatni,4 mert az észtek civilizált nemzetként nem feledkez-
hetnek meg rokonaikról, különösen azokról, „akik nem jutnak megfelelő oktatáshoz, és 
így maguk nem képesek saját kultúrájuk tanulmányozására”.5 Aarne Michaël Tallgren 
(1885–1945), a Tartui Egyetem archeológiaprofesszora és az ÉNM tanácsának elnöke 
is egy múzeumi finnugor osztály létrehozásának fontossága mellett érvelt (Tallgren 
1921; 1923).

Egy, a finnugor népek kulturális öröksége számára létrehozott külön részleg meg-
szervezése döntő pillanat volt a múzeum rokon népekkel kapcsolatos stratégiájában. 
1924-ben az ÉNM vezetősége és később az általános közgyűlés is elfogadta a hazai 
etnográfia osztálytól független finnugor osztály létrehozásáról szóló döntést. A finnugor 
osztály célja az volt, hogy a közeli és távolabbi rokon népektől tárgyakat és régészeti 
leleteket gyűjtsön, és hogy tanulmányozza ezen népek régi kincseit.6

Az osztály megnyitása előtt Manninen, az ÉNM igazgatója különböző múzeumok-
ba látogatott, és elemezte az őslakoskultúrák kiállításon való megjelenítési módjait, 
különös tekintettel a finnugor kiállításokra (Manninen 1928).

1928-ban, négy évvel a döntés után megnyitották a múzeumban a Rokon Népek 
Etnográfiája Osztályt. Mivel az osztály csak a kiállítás részeként létezett, a Finnugor 
Etnográfiai Gyűjtemény Kiállításának is nevezték. Ez az állandó kiállítás két teremben 
volt látható az ÉNM épületében, a Raadi Manorban, Tartu külvárosában. A nagyobb 
teremben inkeri finn, lív, karjalai, mordvin, udmurt, mari és magyar textileket, vala-
mint fából készült tárgyakat állítottak ki. Az egyedi tárgyakon kívül tizennégy bábut 
is bemutattak. A kisebb terem a számiké volt. A terem központi látványossága egy 
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berendezett nyári sátor volt, amelyet a látogatók nagyon kedveltek. A kiállítás bemu-
tatta a múzeum teljes, 545 tárgyból álló finnugor gyűjteményét. Mindeddig az ÉNM-
ben ez volt az egyetlen állandó finnugor kiállítás. A tárlatot 1936-ban bezárták, azóta 
a múzeumban csak időszakos finnugor kiállításokat rendeztek.

A finnugor etnográfiai kiállítás a kor elvárásai szerint készült. Látványában a néprajzi 
tárgyak művészetszerű oldalára, illetve ezek kontextusukból kiemelt bemutatásával 
a kultúra reprezentációjának illúziójára koncentrált. Ez az etnográfiai megjelenítési mód 
megfelelt az 1920-as évek nemzetközi trendjének. Mindez magában foglalta a „primitív 
népek alkalmazkodóképességének” (Clifford 1988:220; porto 2007:182) realisztikus 
megjelenítését is. Az ÉNM kiállításán szerepelt néhány bábu is, amelyeket a különböző 
népek jellegzetes antropológiai típusairól vallott korabeli tudományos nézetek alapján 
formáltak meg. Ez az etnográfiai másolatok hiperrealisztikus hasonlóságát szem előtt 
tartó megközelítés a 19. századot idézte. Abban az időben a közönség nagyon kedvelte 
a viaszbábukat az etnográfiai kiállításokon. Ezek a viaszfigurák voltak a legvonzóbb 
látványosságok, néhány tudós (például Franz Boas7) viszont tiltakozott ezek ellen 
a valóságot másolni igyekvő kísérletek ellen (Kirshenblatt-Gimblett 1991:400, 401; 
Conte 2007:43).

1. kép. Kúp alakú számi sátor az 
ÉNM első finnugor állandó 
kiállításában.
Eduard Selleke felvétele.  
Ltsz.: Fk 668:14, 1932 előtt, ERM
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Az 1920–1930-as években látható finnugor kiállítás az ÉNM 1923 és 1944 kö-
zött látható, a Raadi Manorban megrendezett első állandó kiállításának módszertani 
alapjaira épült. Ezt a kiállítást az észt kulturális hagyományok holisztikus szemlélete 
jellemezte. Eltérve az ÉNM létrehozását és a korábbi múzeumi elveket megalapozó 
nemzeti alapgondolattól, a kiállítás különböző, az észtek számára fontos kultúrák 
kollázsa lett. Az észt parasztság anyagi kultúrájának bemutatása mellett helyet kaptak 
a balti német örökség tárgyai és művészeti emlékei is. Bár az első tárlat meglehetősen 
sokszínű volt, a kiállítás egészét az észt etnográfia határozta meg. A finnugor rész csak 
nyolc évig volt látható az ÉNM első állandó kiállításának részeként. A rokon népek az 
észtek kulturális gyarmataként jelentek meg (Tallgren 1923), és ezzel voltaképpen azt 
bizonyították, hogy az észt kultúra Északkelet-Európában hatalmas területeken, széles 
körben elterjedt, és mély történeti gyökerei vannak. Az észt állandó kiállítás stílusában 
mintaként szolgált a finnugor kiállítás készítői számára.

A második világháború alatt a Raadiban lévő múzeumépület tönkrement. A háború 
után a múzeum átmenetileg egy korábbi bírósági épületbe került, és máig ez az ÉNM 
központi épülete.8 Ebben az épületben elsősorban irodák és raktárak vannak, így itt 
nincs kiállításra alkalmas hely. Az 1990-es évek elejéig az ÉNM-nek egyetlen 110 négy-
zetméteres terme volt időszakos kiállításokra.

Az ÉNM következő állandó kiállítását Észtország. Föld, nép, kultúra címmel 1994-
ben már a múzeum egy új kiállítási épületében rendezték, és ez a kiállítás 2015-ig volt 
látható. A tárlatot nagyrészt az észt kulturális igények figyelembevételével hozták létre: 
nem sokkal azután, hogy Észtország visszanyerte függetlenségét, természetes szándék 
volt az észt etnográfia átfogó, alapos bemutatása. A népi kultúrtörténet tárgyain ke-
resztül az etnográfia megfelelő lehetőséget kínált az észt nemzeti ideálok metaforikus 
bemutatására. Ebben a helyzetben a múzeum kurátorai csak az észt etnográfiai örökség 
népi-romantikus megjelenítésére törekedtek (Runnel et al. 2010:328). Az állandó ki-
állítás ezer négyzetméteréből tíz négyzetméter jutott a balti németeknek, egy tárló 
az észtországi svédeknek, és egy másik a hagyományos észtországi kisebbségnek, az 
ortodox oroszoknak. A nyelvi (és feltételezhetően kulturális) közelség ellenére a finn-
ugor gyűjtemény meg sem jelent, pedig az ÉNM gyűjteményeiben tízezer finnugor tárgy, 
rengeteg fotó, etnográfiai rajz és kézirat található. Ez az észt hagyományos kultúrát 
bemutató állandó kiállítás azonban mégis fontos kontextuális eszközként szolgált az 
ÉNM-ben formálódó finnugor etnográfia számára. Ez a régi épületben rendezett utolsó 
állandó kiállítás azt a gondolati keretet jelenítette meg, amelyet az észt tudósok az 
1990-es évek elején a muzeológia területén képviseltek.

A 2000-es évek közepétől az ÉNM munkatársai az új épületben 2016-ban nyíló új 
állandó kiállítás előkészítésén dolgoztak. Az észt kultúrtörténeti tárlat az Észt dialógusok 
koncepciójára épül. A kiállítás létrehozói az észt történelem meghatározó időszakai-
hoz és eseményeihez kötődő különböző, gyakran egymással versengő nézőpontokat 
és értelmezéseket kívánják bemutatni. A másik állandó kiállítás Az Urál visszhangja 
címmel a finnugor népekről szól. Az ÉNM új épülete a Raadi területén, a háború előtti 
kiállításoknak helyet adó régi kastélyépület közelében épül. Ez az új épület kétségkívül 
sokkal jobb feltételeket biztosít a finnugor kultúra különböző témáinak bemutatására.
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Finnugor időszaki kiállítások az Észt Nemzeti Múzeumban 
a szovjet időszakban

Az új állandó kiállítást szervező csapat9 az időszaki tárlatok rendezése során szerzett 
tapasztalatokat a finnugor kultúra bemutatásával kapcsolatban. Az 1990-es évektől 
kezdve a legtöbb időszaki tárlat koncepciója egy jövőbeli állandó kiállítás előkészítése-
ként is felfogható, így ezek áttekintésével rekonstruálhatjuk az ÉNM finnugor té májú 
kiállítási koncepcióinak történetét.

Az 1970-es évektől rendszeresen voltak időszaki finnugor kiállítások az ÉNM-ben. 
A legtöbb szovjet finnugor tárlat rövid volt, és jobbára a népművészetre fókuszált. 
Ezek közül a legjelentősebb néhány nagyobb kiállítás volt. Az első ilyen vállalkozás 
A finnugor népművészet darabjai a 19. századból címmel a Szovjetunió Állami Néprajzi 
Múzeuma és a Szovjet Tudományos Akadémia Néprajzi Intézetének közös kiállítása 
volt 1957 és 1960 között. A következő kiállítási projekt a Lett Történeti Múzeummal 
és a Szovjetunió Állami Néprajzi Múzeumával közösen készült, Finnugor népművészet 
címmel, és nyolc hónapig volt látható 1970-ben (a kiállítás vezető kurátora Tiina Võti 
volt az ÉNM-ből). A harmadik, A finnugor kisebbségi kultúra a múzeum gyűjteményéből 
című általános kiállítás az ÉNM tudományos munkatársa, Heno Sarv szakmai felügye-
letével a múzeum gyűjteményére alapozva készült 1985-ben (Sikka 1997).

E kiállítások sorában a legsikeresebb a nemzetközi Baltikum-folklórfesztivál keretében 
1989-ben készült, és az észt vásárváros kétezer négyzetméteres főépületében, Tallinban 
megrendezett, A finnugor népművészetről című kiállítás volt, amit az ÉNM kurátorai 
készítették Vaike Reemann szakmai irányításával. Két hónap alatt hatvanezren látták, 
és ezzel az ÉNM legnépszerűbb finnugor kiállítása volt. A tárlat megvalósításában 
számos finnugor múzeum vett részt, az ÉNM mellett jelentős múzeumok Magyaror-
szágról, Finnországból, a Szovjetunió Komi, Mari és udmurt Köztársaságából, illetve 
Mordvinföldről. Ez a kiállítás a nyelvi rokonságra és a finnugor életmód és tárgyi kultúra 
hasonlóságait hangsúlyozta (Reemann 1994).

A szovjet időkben ezeken a finnugor kiállításokon kívül az ÉNM kisebb időszaki kiál-
lításokat készített, amelyek az egyes etnikai csoportokat mutatták be. Ezeket gyakran 
rendezték más finnugor múzeumokkal együtt cserekiállításként, és általában a népmű-
vészetre koncentráltak. Ilyen kiállítások készültek a komikról (1973), a marikról (1975), 
az udmurtokról (1977), a magyarokról (1979), a mordvinokról (1982), a karjalaiakról 
(1983), a nyugat-szibériai uráli népekről (1984)10 és az Onyega-tó partvidékének szik-
larajzairól (1985; Konsin 1984:147; Sikka 1997; Konksi 2009:350, 351).

Az 1970-es és 1980-as években a hivatalos politika a különböző szovjet etnikai 
csoportok néprajzának bemutatását szorgalmazta, ezek a finnugor cserekiállítások en-
nek megfelelően készültek. Ebben az időszakban a Szovjetunió különböző területeiről 
érkező utazókiállításokat is bemutattak az ÉNM-ben. például csak az 1970-es évek 
végén a kabardok és balkárok, a litvánok, a beloruszok, az örmények és az üzbégek 
népművészetét bemutató kiállítások voltak az ÉNM-ben (Konsin 1984:147). Az intéz-
mény tudományos titkára abban az időben Kalju Konsin volt, ő a Szovjetunió népeiről 
szóló kiállítások szükségességét azzal magyarázta, hogy ezeken keresztül a kézműves 
mesterek tanulhatnak egymástól:
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„A hozzáértő mesterek és amatőr művészek mindig élénk érdeklődést mutattak az 
efféle kiállítások iránt. A más nép kreativitásával való kapcsolat élesíti a látogatók 
szemét a saját kultúrájuk értékeinek felismerésére, így az amatőr kézművesek 
új technikákat és díszítéseket alakíthatnak ki saját munkájuk során.” (Konsin 
1984:147)

A vendégkiállítások nyilvánvalóan a kulturális csere nagyobb ívű tervének hivatalos 
keretébe illeszkedtek. Ezeknek az importált etnográfiai tárlatoknak jelentős része finn-
ugor tematikájú volt. Ez a tendencia nem volt véletlen, azt azonban látnunk kell, hogy 
az ÉNM-ben a szovjet időkben a finnugor etnográfia koncepciói az 1920-as, 1930-as 
évek hivatalos keretrendszerétől meglehetősen eltérően alakultak (Konksi 2007:30). 
A tapasztalatcsere nemcsak a kézműves mesterek, hanem a múzeumi kurátorok szá-
mára is hasznos volt. A gyűjtéssel és a kiállítási gyakorlattal kapcsolatos tapasztalatok 
megosztása az ÉNM saját kiállításainak fejlesztéséhez is hozzájárult. A szocialista mú-
zeumok általános gyűjtési politikáját a kiállítások témái jól tükrözték. A meghatározó 
szemlélet szerint „mindenekelőtt munkaeszközöket és a háztartás tárgyait gyűjtötték 
népművészet címen” (Jaagosild 1971:3).

2. kép. Finn és karéliai viseletek a Szemelvények a 19. századi finnugor népművészetből című 
kiállításban. 
Hudo Rips felvétele, 1957, ERM; ltsz.: Fk 1263:7
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mértékig mégis hasonlított a háború előtti első állandó kiállításéra. A dolgozó nép 
művészi eredményeinek hangsúlyozása mellett a kurátorok ezeken a kiállításokon 
keresztül fejlesztették és tartották fenn a múzeumi gyűjteményekre vonatkozó prak-
tikus tudásukat.

A legutóbbi finnugor kiállítások az Észt Nemzeti Múzeumban

Az 1990-es évek elején Észtországban a tudományos közbeszéd társadalmi szerepével 
együtt megváltozott a gyűjtés módszertanát és a kiállítási gyakorlatot érintő muzeológiai 
diskurzus is. Az ÉNM-ben az elmúlt évtizedekben kiszélesedett a kiállítási témák köre, 
a múzeumi szakemberek új koncepciókat, témákat és megközelítéseket kerestek. Ami-
kor az időszaki finnugor kiállításokat készítettük, mindig a tervezett állandó tárlat 
koncepciójának kidolgozását tartottuk szem előtt. (Az észt parlament 1996-ban úgy 
döntött, hogy az ÉNM új épületet kap, és az ezirányú munkálatok már néhány évvel 
korábban megkezdődtek.) Az állandó kiállítás előkészületi munkálatai folytatódtak, az 
új kihívás a különböző koncepciók finomítását és kipróbálását erősítette, ugyanakkor 
más kutatókkal és kurátorokkal együtt fejlesztenünk kellett a kiállításkészítésben való 
jártasságunkat is.

Az ÉNM számos közelmúltbeli időszaki finnugor kiállítása a finnugor népek közötti 
kapcsolatok újfajta modellezését tűzte ki célul. Az első ilyen tárlat 1998-ban készült, 
és Heno Sarv nevéhez fűződik. A kiállítás címe A finnugor fal volt, és a közös finnugor 
életmód rekonstrukciójára összpontosított. A kiállítást Kyösti Julku finn történész-
professzornak a finnugor történelem első kongresszusán előadott felvetése inspirálta 
(Julku 1996), mely szerint a finnugor népek történetileg Kelet-Európa hatalmas erdős 
vidékeinek őshonos populációját alkották. Ez a népesség évezredek során egy teljesen 
autochton, a déli szomszéd népek számára idegen kultúrát hozott létre.

A finnugor népek releváns múzeumi megjelenítésére tett következő kísérlet 2001-
ben A finnugor világ és lélek című kiállítás volt (kurátorok: Art Leete, Svetlana Karm, 
Ülle Tamla és Heiki Valk). A kiállítás készítésében archeológusok is részt vettek, célja 
pedig a különböző finnugor népek archaikus világképének értelmezése volt a másvilágról 
alkotott hiedelmeik alapján, temetkezési és emlékezési szertartások bemutatásával.

Az egyes finnugor kultúrák párhuzamos bemutatása volt a szándéka az ÉNM egy 
másik kiállításának is, amely Kelengyeláda címmel 2004-ben nyílt (kurátor: Svetlana 
Karm). A kiállításon a látogatók a különböző finnugor népek esküvői szokásainak tárgyi 
kultúráját láthatták: a sokféle tárgyat, amelyeket az esküvői szertartás során használtak, 
illetve a kelengyeláda számára vagy nászajándéknak készültek. A kiállítási tárgyakat 
az esküvőkön való használatukról szóló leírások alapján választották. Az ÉNM gyűj-
teményében aránylag kevés ilyen tárgy volt, hiszen az emberek általában megtartják 
az esküvői emlékeiket, nem szívesen adták oda a múzeumi kutatóknak. Az esküvői 
tárgyakat gyakran nemzedékeken át örökölték, ezek elvesztése vagy elajándékozása 
rossz előjelnek számított, ami a házasság boldogságát veszélyeztethette.

2008-ban készült, és 2009 nyaráig volt látható a Tisztelgés: az ÉNM finnugor osztálya 
megnyitásának 80. évfordulója című kiállítás. Ez a tárlat lehetőséget adott arra, hogy 
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időben visszautazva bemutathassuk az intézmény első állandó finnugor kiállításának 
egyes részeit, és rekonstruáljuk a különböző korok etnográfiai terepmunka-környezetét 
is. A kurátorok, Svetlana Karm, Marleen Nõmmela és piret Koosa újra bemutatták az 
ÉNM finnugor gyűjteményének történetét, és felvázolták a muzeológus tevékenysé-
gének különböző aspektusait.

A korábbi évtizedekhez hasonlóan az ÉNM folytatta a finnugor népviseletek, nép-
művészeti és kézműves tárgyak bemutatását. A kiállítások egy része különböző intéz-
ményekkel: az udmurt Nemzeti Múzeummal, a Siidával (Finnországi Számik Nemzeti 
Múzeuma) és a Sámi Duodjival (Számi Kézműves Szövetség), a Közép-finnországi 
Mú zeummal és a magyar Néprajzi Múzeummal közösen készült. Néhány más finnugor 
kiállítás egy-egy finnugor csoportot mutatott be, és nemegyszer ezen csoportok kép-
viselőivel együttműködésben született (például a komi és a lív kiállítások).

Egyértelműen látszik, hogy a finnugor téma fontossá vált az ÉNM kiállítási gyakorla-
tában. Ennek hátterében az áll, hogy az 1990-es évektől a kiállítási tér növekedésével 
emelkedett a kiállítások, ezen belül a finnugor tárlatok száma is, illetve a múzeum az 
1990-es évek közepétől évente megünnepli a Rokon Népek Napját, rendszeres időszaki 
finnugor kiállításokkal.11

Az ÉNM finnugor kiállításainak történeti áttekintése pontosan mutatja, hogy az 
elmúlt évtizedekben nőtt az etnográfiai kiállítások száma. A mennyiségi növekedé-
sen túl a kiállítások karaktere is változott, és e mögött koncepcionális elmozdulás is 
érzékelhető.

Etikai változások a múzeumi gyűjtésben  
és a bemutatás elveiben

Amint azt már korábban említettük, az elmúlt két évtized finnugor kiállításainak álta-
lános célja egy jövőbeli állandó kiállítás előkészítése volt. Ez a terv azonban nem teljes 
mértékben és ellentmondásos módon valósult meg. A kísérleti kiállításokkal végzett 
számos konceptuális próbálkozás bizonyította, hogy egyes kiállítási koncepciók nem 
sikeresek. A Finnugor világ és lélek című kiállítás arra tanított minket, hogy ha egy 
világnézet szenzitív aspektusaira építünk, az a kognitív-etikai határok felé sodorja a 
kiállítást. Készítése során szembesültünk azzal a dilemmával, hogy vajon érdekes, de 
lehetséges etikai problémákkal terhelt tárgyakat mutassunk be, vagy etikai szempont-
ból biztonságosabb, de kevésbé izgalmas kiállítást készítsünk. Az időszaki kiállítás 
elkészítésére rövid idő jutott, így nem volt lehetőségünk egy újragondolt koncepció 
kidolgozására és a teljes design átdolgozására.

Úgy döntöttünk, hogy kivesszük a kiállításból az eredetileg közvetlenül rituális vagy 
szakrális jelentéssel bíró tárgyakat. Kiderült ugyanis, hogy néhány tárgy bizonytalan 
körülmények között került a múzeum gyűjteményébe. Régebben az etnográfusok úgy 
gondolták, hogy alapvető tudományos joguk van tanulmányozni és gyűjteni mindent, 
és ebben semmi nem akadályozhatja őket (Sandahl 2007:89). Ez volt a mi tapaszta-
latunk is az ÉNM korábbi gyűjtési gyakorlatát illetően. A Finnugor világ és lélek című 
kiállítás készítése közben rájöttünk, hogy ez komolyan veszélyeztetheti a jövőbeli 
kiállítási terveinket.
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ÉNM-et. Mikor Vella meglátott néhány, a saját lakóterületéről származó szellemfigurát 
(spirit figures) a gyűjteményünkben, zavarba jött, hiszen ezeket senki nem adta volna 
oda elfogadható körülmények között. Ilyen és ehhez hasonló helyzetek, amelyekben 
a hagyományos muzeológia gyűjtéssel és kiállítással kapcsolatos kényszere ütközik az 
őslakosok világképével, arra késztettek minket, hogy körültekintően járjunk el a szent 
tárgyak bemutatásakor.

Az a döntésünk, hogy nem állítunk ki szent tárgyakat, az etnográfiai szakirodalom né-
hány írásán is alapult. Az etnográfusok vagy utazók által etikailag kifogásolható módon 
kezelt szent tárgyak problémája mélyen gyökerezik. Néhány szerző már a 20. század 
elején kifogásolta azt, ahogyan az etnográfusok a szent tárgyakhoz jutottak, külö-
nösen jellemzően a finnugor népek között (például Ostroumov 1904:22; prokoshev 
1909:42–44; Kuznetsov 2009:243, 244).

Az egzotikus kultúrák gyűjtésének és kiállításának történetében gyakran találkozunk 
szélsőséges módszerekkel,12 ha a mai etikai fogalmaink alapján mérlegelünk. A múze-
umi tárgyakhoz kapcsolódó etnográfiai hagyomány ezen részével nemcsak elméletileg, 
hanem a múzeumi munka praktikus részeként is foglalkoznunk kell. Ezek a tárgyak 
megjelennek a kiállításainkon, így nem mindegy, hogy miképpen viszonyulunk hozzájuk.

A hanti etnográfus, Tatjana Moldanova szerint a hanti kulturális szabályok alapján 
a szent tárgyakhoz való hozzáférés erősen korlátozott, és a rituális tárgyak kiállítása 
megfosztja a tárgyakat szentségüktől (Moldanova 2013:133, 134). Az őslakosok sok-
féleképpen reagálnak arra, ha szent tárgyaikat kiállításon látják. A tárgyak gyűjtésének 
kényszerített vagy gyanús körülményei a bizonytalanság forrásai. Nyugat-Szibéria 
helyi múzeumaiban a látogatók a múzeumi tárgyakat és a kitömött állatokat (főleg 
medvéket13) szentnek tartják, amelyek hagyományos jelentésekkel bírnak, és rituális 
viselkedést feltételeznek. A helyi oroszok hasonlóképpen reagálnak az ugyanebben 
a múzeumban kiállított ortodox ikonokra (Lysenko 2007:70, 71).

A kiállítások tervezésekor tisztában kell lennünk azzal, hogy a szent tárgyaknak 
még mindig lehet közvetlen személyes vallásos értékük az emberek számára. Ezek 
a tárgyak talán évtizedek óta a múzeum gyűjteményében vannak, mégsem tekinthet-
jük őket a múzeum kizárólagos tulajdonának. A gyűjtés bizonytalan körülményei és 
az ellentmondó kulturális dialógus, amit ezen tárgyak kiállításával elindítunk, komoly 
etikai kihívást jelentenek az etnográfusok számára.

A nagy gyűjteménnyel rendelkező régi múzeumoknak túl kell lépniük saját gyűjtési 
és értelmezési gyakorlatuk örökségén (Kupina 2007:58, 59). Az idők során az ÉNM 
finnugor kiállításainak általános hangsúlyai sokat változtak. Az anyagi kultúra sze-
mélytelen tipológiájának megjelenítése helyett a mai kurátorok inkább közvetlenül az 
emberekre és személyes történeteikre koncentrálnak. A múzeumi tárgyak és a kulturális 
témák eredeti tulajdonosai mindig maguk az emberek (Sandahl 2007:92). Ha szándékunk 
szerint tiszteljük az őslakosok világképét, óvatosan kell kezelnünk minden tárgyat; nem 
csupán azokat, amelyeknek szakrális funkciója egyértelműen dokumentált.

Minden régen gyűjtött vagy adományozott múzeumi néprajzi tárgy magán viseli a  
gyar ma tosító szemlélet következményeit (Csisztov 2007:109; Engelsman 2007:118,  
119; Forum 2007:125–127; Sandahl 2007:87, 88; Viatte 2007:25). Ha a régi darabokat 
az adott kor etikai elvárásai szerint gyűjtötték, azok a néprajzi múzeumok történeti 
örökségének részei. Eija-Maija Kotilainen szerint ez a gyarmatosító problémafelvetés 
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kisebb népek (például finnek) múzeumai esetében nem alkalmazható ugyanabban az 
értelemben és mértékben (Kotilainen 2007:48, 49). A néprajzi múzeumok 1960-as 
évek óta kibontakozó válsága részben ezekhez a „kétségeket felvető gyűjteményekhez” 
(Viatte 2007:25, 26) köthető. Ezek az aggodalmak egészen az 1990-es évekig nem 
érintették az ÉNM-et: a szovjet időszakban tárgyilagos kiállítások készültek etikai meg-
fontolások figyelembevétele nélkül. Lehet, hogy már túl is léptünk a problémán, hiszen 
az etnográfusok megfelelő kritikával kezelhetik a helyzetet, és etikailag megfelelő és 
témáiban érdekes kiállításokat készíthetnek. A gyűjtemények jelentésének feltárására 
helyeződő hangsúly nyomán az etikai kérdések beépíthetők a kiállítási folyamatba, így 
a problémák nem akadályokként jelentkeznek, és nem szükséges bizonyos tárgyakat 
kihagynunk a kiállításból (Viatte 2007:26, 27).

Múzeumi szakmai körökben az utóbbi időkben intenzívvé váltak a kulturális örökség 
tulajdonlásáról és a gyűjtemények értelmezési jogairól szóló viták (Kotilainen 2007:50; 
Leete 2008). Bente Gullveig Alver és Ørjar Øyen szerint az etikai reflexió „megteremti 
a választás lehetőségét az alternatív cselekvések között” (Alver–Øyen 2007:18). Bár 
a választásnak nincsenek pontos szabályai, megfelelő gyakorlatot követve kerülnünk kell 
a megkérdőjelezhetetlen kijelentéseket, amikor a különböző kultúrák megjelenítéséről 
van szó. Margaret Mills is úgy gondolja, hogy az etika és az igazság közötti kapcsolat 
az etnográfiai megjelenítést távol tartja az egyszerű linearitás bármely formájától (Mills 
2007:56).

A Világ és lélek kiállítás esetében előre felkészültünk a lehetséges hibákra. Az etikai 
elvárásokhoz igazodva igyekeztünk tiszteletben tartani az őslakosok vallásos témákat 
érintő szabályait. A kiállításon néhány finnugor másvilági elképzelést metaforaként 
jeleztünk. például a finnugor másvilágba vezető utat halászcsapdák sorával jelenítettük 
meg, keresztüllógatva őket a kiállítási teremben. Így kerültük meg olyan érdekes és 
figyelemfelkeltő tárgyak kiállítását, amelyek etikai szempontból problémásak lehetnek.

Ezeket az etikai tényezőket az ÉNM készülő állandó kiállítása kapcsán is figyelembe 
vettük, ahol általában kerültük a valláshoz egyértelműen kötődő tárgyak kiállítását. 
Mindemellett szándékunk szerint a kiállítás érint néhány olyan, a finnugor népi val-
lásossághoz kapcsolódó elemet, amely kulturális jelenségek szélesebb körére reflektál.

Az új finnugor kiállítás az Észt Nemzeti Múzeumban

Az elmúlt két évtizedben az ÉNM legtöbb kiállítása konstruktív tapasztalatokkal szol-
gált az új állandó finnugor kiállítás előkészítéséhez. A különböző időszaki kiállítások 
áttekintése során az állandó kiállítás kurátori csapata (köztük mi is) gyakorlati tudást 
gyűjtött az ÉNM finnugor gyűjteményeinek tartalmáról és állapotáról, és sokat tanult az 
etnikai csoportok anyagi kultúrájáról és életkörülményeiről. Mindezek mellett számos 
kiállítás kapcsolódott olyan témákhoz, amelyek az állandó kiállítás fejezetei lettek. 
például a kelengyeláda-kiállítás során kiderült, hogy az ÉNM-ben aránylag kevés olyan 
néprajzi tárgy van, amely a finnugor esküvőkhöz kapcsolódik. Maga a téma egyrészt 
látványos, másrészt különleges volt a finnugor kulturális kapcsolatokat tekintve, mivel 
az esküvői szertartások számos sajátos kulturális elemet jelenítenek meg, így az esküvő 
is a leendő kiállítás tematikai része.
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ugyanakkor el kell ismernünk, hogy ezek a közelmúltbeli időszaki kiállítások a nagy 
kiállítás előkészítését egyenetlenül, ad hoc módon szolgálták. Jurij Csisztov szerint 
a múzeumok gyakran az elmúlt évtizedek kiállítási politikájának kudarcai miatt keresnek 
innovatív megoldásokat (Csisztov 2007:110). Még az 1990-es években is valószerűt-
len volt előre látni az állandó kiállítás aktualitását, vagy biztosnak lenni abban, hogy 
megépül-e az új épület. A 2000-es évek közepétől azonban az időszakos kiállításokra 
építve, szisztematikusan vizsgáltuk a különböző ötleteket és technikai megoldásokat 
az új épületben tervezett kiállítás előkészítéseként.

Az ÉNM új épülete 2016-ban nyílik. A kiállítás általános elképzeléseit több mint tíz 
éve formáljuk, a munka jóval azelőtt kezdődött, hogy kijelölték a múzeum új helyét, 
vagy meghirdették a nemzetközi építészeti pályázatot. A pályázat 2004 júniusában 
indult, és az eredményt 2006 januárjában láthatta a közönség.14 Nagyjából ebben az 
időben jelentek meg azok a vélemények, amelyek szerint az etnikai alapú finnugor ál-
landó kiállítás nem illeszkedik az európai muzeológiai trendhez, és amelyek ugyanakkor 
etnográfiai szempontok figyelembevételét javasolták (Runnel at al. 2010:328, 329). 
2006 őszén egy kerekasztal-beszélgetés volt Szüksége van-e az ÉNM-nek egy rokon népe-
ket bemutató állandó kiállításra az új múzeumi épületben a Raadiban, és milyennek kellene 
len nie ennek a kiállításnak? címmel. Számos, különféle területről érkező szakember és 
a finnugor téma iránt érdeklődők (etnológusok, nyelvészek, írók, művészek, múzeumi 
kurátorok, egyetemi hallgatók stb.) vitatták meg az ÉNM lehetséges szerepét nyelvro-

3. kép. Medvék
Õ ésd yoshkin Kot: Finnugor 
márkakiállítás (2014–2015)  
az ÉNM-ben.
Arp Karm felvétele, 2014
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konaink saját kultúrája kibontakoztatásának támogatásában. A kerekasztal résztvevői 
hangsúlyozták annak fontosságát, hogy finnugor tudósok tanulmányozzák a finnugor 
etnikai csoportokat. Az állandó kiállítással kapcsolatban később nyilvános vitákat is 
szerveztek. Etnográfusok, művészek, írók és az észt egyetemeken tanuló finnugor 
egyetemisták is részt vettek a kiállítás konceptuális keretének megvitatásában és ter-
vezésében. Ezenkívül a munkába olyan finnugor területekről érkező múzeumi szakem-
bereket is bevontunk, akikkel az elmúlt években a terepmunkáink során találkoztunk.

Miközben a közönség véleményével és információival segítette egy hiteles múzeum 
kialakítását, a kiállítási koncepció kidolgozása múzeumi szakemberek felelőssége volt, 
és kevés „tér jutott a közönség aktív értelmezésének vagy a közös alkotómunkának” 
(Runnel et al. 2010:333). Manapság egészen természetes dolog a közönség bevonása 
a múzeumi narratívák megalkotásába (Runnel et al. 2010:329; Tatsi 2011:65). Ha 
a múzeumi szakemberek nem keresik a dialógus lehetőségét a leendő látogatóikkal, 
a kiállítás találgatások sorozatává válik (Runnel et al. 2010:335). Az amatőr és szak-
értő közönség részvétele mindig bizonytalan folyamat, és bizonytalan eredményeket 
hoz. A részvétel különböző módjai azonban fokozatosan a kiállítási gyakorlat részévé 
válnak (Tatsi 2011:76). Visszafogott módon ugyan, de az ÉNM finnugor kiállításának 
készítői is igyekeztek kapcsolatot tartani a szakemberekkel és a lelkes támogatókkal 
is. Bár a finnugor látogatókat úgy képzeljük el, mint a legfontosabb közönségünket, az 
állandó kiállítás folyamatába való bevonásuk legjobb esetben is csak részleges lehet. Bár 
nagyon sok lehetőségünk van munkánk megvitatására az észt közönséggel, egyelőre 
nem látjuk pontosan, mennyiben segíthet ez bennünket abban, hogy közelebb kerül-
jünk a kiállítás számára kulturálisan megfelelő megoldásokhoz. 2008 óta dolgozunk 
intenzíven az állandó finnugor kiállításon. A fő narratívák és a kiállítási design tervei 
elkészültek. A leendő kiállítás modellje labirintusszerű, három teremben két emele-
ten, összesen 1100 négyzetméteren helyezkedik el. Amint az kiderült a tudósokkal, 
építészekkel, tervezőkkel, kulturális szakemberekkel és lelkes érdeklődőkkel folytatott 
folyamatos egyeztetésekből, ha az élet egyszerű mozzanatait a maguk mélységében 
és összetettségében ábrázoljuk, az a felfedezés elementáris élményét jelenti azok szá-
mára, akiknek nincs tudományos ismeretük a finnugor népekről. Az őslakos kultúrákat 
általában természetesnek, autentikusnak és a „mai, modern életmód káros következ-
ményeivel szembeni alternatívaként” érzékeljük (Mathisen 2004:17). Mi a finnugor 
népeket egyszerűen olyan emberekként szeretnénk bemutatni, akiknek különleges 
kulturális örökségük van. A kiállítás szándékunk szerint nem hangsúlyozza a finnugor 
népek egzotikus voltát, de rámutat, hogy kultúrájuk alkalmas arra, hogy megvitassunk 
kultúrákon átívelő emberi értékeket.

Úgy döntöttünk, hogy az ÉNM finnugor kiállítása a finnugor népek mindennapi 
tárgyaira és tevékenységeire koncentrál a társadalmi nemi szerepek prizmáján keresztül 
(Karm 2011).15 A nemi szerepek előtérbe helyezése lehetővé teszi, hogy az állandó 
kiállítás koncepciója egyszerű, de társadalmilag releváns legyen. A nemi szerepek ki-
egyen súlyozottságára épülő társadalmi fejlődés egyre inkább meghatározó téma az észt 
közéletben. Néhány évvel ezelőtt ez az érdeklődés elérte az észt múzeumokat is, és ez 
arra ösztönözte a kurátorokat, hogy figyelmesebben tekintsenek a férfi és női témák 
megjelenítésének módjaira.16 Kíváncsivá tett bennünket is ez a diskurzus, amelyben az 
őslakos- vagy történeti hagyományok a társadalmi korrektség mai értelmezése szerint 
kritikával illethetők.
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Terveink szerint megjelenítjük majd a finnugor népek közötti genderdialógus kü-

lönböző aspektusait. A gendertéma társadalmi diskurzusához azzal szeretnénk hoz-
zájárulni, hogy megmutatjuk: a különböző népek a férfi-nő kapcsolatok problémáinak 
kezelésére kiegyensúlyozott modelleket hoztak létre. A hagyományos társadalmi szabá-
lyok jelentős része ellentmondásosnak számít a mai nyugati társadalmi kontextusban. 
A feladatok nemek közötti felosztása hagyományosan szigorú rendszer, ugyanakkor 
a népi narratívák meglehetősen ellentmondásosan ábrázolják a férfiak és nők közötti 
kapcsolatokat. Mi pedig szeretnénk vitára hívni a hagyományos etnográfiát és a mo-
dern genderdiskurzust. Reméljük, hogy a hagyományos módon összegyűjtött anyag 
és az új konceptuális narratívák közötti, ellentmondásokkal teli dialógus eredménye 
egy összetett, izgalmas kiállítás lesz.

Többéves elméleti munka után egyértelmű lett számunkra, hogy a gendertéma sok 
szempontból jó választás az állandó kiállításhoz. Egyrészt releváns problémafelvetés 
a mai észt és európai közbeszédben, másrészt genderszabályok minden társadalomban 
léteznek, így ezeken keresztül bemutatható a különböző népek sokfélesége. A téma-
választás mögött természetesen találunk praktikus muzeológiai megfontolásokat is: 
a múzeumi gyűjteményekben mindig vannak olyan néprajzi tárgyak, amelyek női vagy 
férfi társadalmi szereplőkhöz köthetők. A gendervonatkozású kulturális viselkedés témája 
nem egyedi a finnugorok között, mégis alkalmas kulturális sajátosságaik széles körének 
bemutatására. Arra teszünk kísérletet, hogy a múzeumot metaforikusan „az aktuális 
társadalmi problémákra adható megoldások kutatásának valódi bölcsőjévé tegyük” (Ar-
szenyev 2007. 14). A kiállításon a genderkapcsolatokat az egyes tárgyak, fényképek 
és népi narratívák etnográfiai szempontból jelenítik meg. A múzeumi környezetben 
metaforává váló tárgyak is ezt a kognitív kapcsolatot erősítik (vö. Baranov 2007:22).

A finnugor kapcsolatokat a múzeumban egy interaktív nyelvcsaládfa, a finnugor 
népekhez kötődő elképzelések történetének megjelenítése, valamint a néprajzi tárgyak 
bemutatásával kapcsolatos párbeszéd számos lehetősége hangsúlyozza majd. Aktuális 
társadalmi problémákat (ismét a gendermegközelítésen keresztül) egy kollázsszerű 
videó közvetít. A kiállítási teret egy háromdimenziós labirintus formájában rendezzük 
el.17 A labirintus bonyolult szerkezete részben a finnugor identitás megértésére való 
törekvéseinket jeleníti meg.

2014 tavaszára elkészült a kiállítás koncepciója. A következő lépés az elképzelések 
szöveggé és gyakorlati tervekké alakítása. Úgy gondoljuk, hogy az ÉNM finnugor kiál-
lításainak történeti öröksége és a kortárs muzeológiai gondolkodással való párbeszéd 
olyan kiállítást hoz létre, amely erősíti a finnugor őslakos csoportok méltóságát, mi-
közben a látogatók számára is élményt jelent.

Összegzés

Az ÉNM új állandó finnugor kiállításának előkészítése a múzeumi etnográfusok évti-
zedes tudományos és muzeológiai munkájának történeti örökségére épül. Amellett, 
hogy a jövőbeli állandó kiállítás alapötletét kerestük, megbeszéléseink visszatérő tárgya 
volt a kulturális logika etikai dimenziója és az etnográfia varázsa iránti igény közötti 
ellentmondásos kapcsolat. Amikor egy múzeumban kulturális reprodukciót készítünk, 
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az érzelmi hatás és a figyelem olykor ellentmond egymásnak. Szándékunk szerint 
a jövőbeli kiállításunk a múzeumfilozófia kortárs elméleteiből indul ki, de nem másolja 
hasonló múzeumok állandó kiállításait.

A kiállításkészítésnek mindig fontos része a kutatói alaposság és a művészi játé-
kosság, az érzelmek és az értelem határán való egyensúlyozás (Conte 2007:44). Az 
etnográfiai kiállítások változékony jelenségekről próbálnak állítani valamit, és ezáltal 
bizonytalan kognitív területen mozognak. A filozofikus múzeumok arra bátorítják 
látogatóikat, hogy vegyék észre a konceptuális bizonytalanságokat, hiszen ez minden 
emberi tudás alapja. Ezek a múzeumok bemutatják a kultúra változásának folytonos-
ságát és töredékességét, a különböző önképek alakulását és a kulturális eltéréseket. 
A néprajzi múzeumok összekötik az embereket, és a társadalmi szintézis pontjaiként 
működnek, viszonylagossá teszik az azonnali reakciókat és érzelmi hatásokat azért, 
hogy felfedezhessük a világ sokféleségét, és gondolatébresztő kérdéseket tehessünk 
fel (Conte 2007:44–47).

Történeti elemzésünkből egyértelműen kiderült, hogy az 1920-as és 1930-as évek 
kiállítási gyakorlata alapján az ÉNM kurátorai jól ismerték a kor muzeológiai trendjeit. 
A kor jó kiállítási gyakorlatait követve jól felépített tárlatokat hoztak létre, amelyek 
szándékuk szerint úgy tükrözték a valóságot, hogy a kultúra elemeit gondosan osztá-
lyozták és elrendezték, miközben megőrizték annak életszerűségét. A második világ-
háború után az ÉNM-ben jellemzően az 1970-es évektől jelentek meg újból a finnugor 
kiállítások. A szovjet idők végéig a múzeum kiállításai az 1920-as évek kiállítási stílusát 
konzerválták. A közpolitika nem foglalkozott a közös kulturális identitás kérdéseivel 
(vö. Kõiva 2007:49–51), és ezzel az interkulturális tapasztalatcsere szükségességét 
hangsúlyozták. Így a múzeumi etnográfusok elutasíthatták a politikai nyomást és 
a korabeli szocialista fejlődés dicsőítését (Konksi 2007:33). A kulturális identitások 
témája ugyanakkor félig rejtve maradt. Az 1990-es években kezdődtek el a klasszikus 
és posztmodern megközelítéseket egyaránt alkalmazó kiállításokkal való próbálkozások. 
Az új állandó kiállítás még mindig az előkészítés fázisában van, de a fő konceptuális 
pontok már tisztán láthatók.

Jelen írásban érintettük az ÉNM finnugor kiállításai történeti keretének és kortárs 
megvalósítási törekvéseinek problémáit. A kiállítások folyamatos újratervezése és a kí-
sérletezések eredményeképpen olyan szemlélet alakult ki, amely a hozzáférhető teljes 
történeti örökségre épít, így a kontextualizálás az állandó kiállítás felé való továbblépés 
lehetőségét jelenti. Ez a történetiségben gyökerező megközelítés azonban felveti az 
újítás és a radikális változások lehetőségének kérdését ebben a hosszú távú folyamatban.

Az ÉNM új állandó kiállításának készítése során a konzervatív és a kísérletező meg-
közelítések közötti választási lehetőség konfliktusa bontakozott ki. A hagyományos 
múzeumi nézőpont szerint az állandó kiállítások konzervatívabbak, mint az időszaki 
tárlatok. Van azonban néhány olyan múzeum, ahol az állandó kiállítások is kísérleti 
konceptuális keretben és művészi design használatával készülnek. Az ÉNM állandó 
finnugor kiállítása mind a hagyományos muzeológiát, mind az újító múzeumi szem-
léletet igyekszik képviselni. Ez nem szakmai tévedés és ügyetlenkedés, hanem tuda-
tos választás, amit intenzív elméleti munka és döntéshozatal előzött meg a készülő 
etnográfiai kiállítás minden részletét illetően. Tudjuk, hogy a konzervatív szemlélet 
és az eredetiség társításának tényleges intellektuális és érzelmi hatásait nehéz előre 
megjósolni.
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A kiállítás koncepciója alapján számolnunk kell a látványos, illetve az etikai szem-

pontokat szem előtt tartó megjelenítés közti érzékelési és intellektuális konfliktus 
lehetőségével is. Ez meghatározó döntési helyzeteket teremt, amelyek mindegyikében 
feltétel nélkül az etikai követelményeknek kívánunk megfelelni. ugyanakkor próbálunk 
olyan megoldásokat is találni, amelyek segítségével ragaszkodhatunk a néprajzi tárgyak 
varázsához anélkül, hogy megszegnénk bármilyen etikai kötelességünket. Célunk az 
állandó kiállításokkal kapcsolatban elvárt konzervatív szemlélet, a vágyott újítások, az 
etikus megjelenítés követelményei és az esztétikai minőség összehangolása, és ehhez 
ki kell dolgoznunk az etikus látványosság elméletét.

Jelen tanulmányunk részben egyfajta saját magunkra irányuló etnográfiai reflexió, 
ugyanakkor az etnográfiai megjelenítés gyakorlatát elemző kísérlet is. Az elemzőmunkát 
az elemzett kiállítási folyamat eredményeinek ismerete nélkül végeztük el. Elemzésünk 
pillanatnyilag a kiállítással kapcsolatban felmerülő problémákat és bizonytalanságokat 
láttatja.

Ezen a ponton a bizonytalanság és a kétely az etikus szemlélet elsajátítására és 
etnográfiai kiállítások innovatív megoldásainak kutatására biztathat. Ez a helyzet a kon-
ceptuális töredezettség lehetőségét is hordozza, ami remélhetőleg közös gondolkodásra 
ösztönzi a látogatóinkat. Az állandó kiállítás készítésének további elemzése idővel új 
kontextuális keretet is eredményezhet. A kiállítási folyamat befejezetlensége azonban 
egy pillanatnyilag teljesen sajátos kognitív pozíciót teremtett számunkra, és abban 
bízunk, hogy kiállításunknak varázslatos hatása lesz.

Fordította: Danó Orsolya

JEGyZETEK

 1 A két kiállítás időközben elkészült, az észt kiállítás Encounters (Találkozások), a finnugor kiállítások 
pedig Echo of the Urals (Az urál visszhangja) címmel. (A szerk.)

 2 Az ÉNM finnugor gyűjteménye tízezer tárgyból áll, melynek kilencven százaléka az 1960-as évek 
óta került a gyűjteménybe, és a 20. század első feléből vagy közepéről származik. A gyűjtési 
tervnek megfelelően a klasszikus etnográfiai szempontok alapján gyűjtöttek, és a tárgyakat 
hagyományos módon kategorizálták. Észt kontextusban a hagyományos etnográfia azt jelenti, 
hogy a tárgyak a 19. és a korai 20. századi kultúrát képviselték.

 3 ERM A (ÉNM archívuma – A szerk.), n. 1, f. 521, l. 6.
 4 ERM A. Sisse-tulnud kirjad 1925–1926, vihik 44, l. 26–29).
 5 ERM A. Väljasaadetud kirjade ärakirjad 1924–1925, vihik 49/ 572, dets 1924.
 6 ERM A, n. 1, f. 521, lk. 4–5 ERM… p. 103.
 7 Levelezésében Franz Boas kritikával illette a múzeumi viaszfigurák hasonlóságát a valódi embe-

rekhez. Boas szerint különbséget kell tenni a valódi és a másolat között. A másolat és az eredeti 
közti különbséget hangsúlyozni és nem elrejteni kell (Rony 1996:243).

 8 Ez a megállapítás a tanulmány megírásakor még érvényes volt, 2016-ban azonban megnyílt az 
ÉNM új épülete. (A szerk.)

 9 A kiállítási csapat tagjai etnográfusok, gyűjteményvezetők, az ÉNM múzeumpedagógusai, a Tartui 
Egyetem kutatói, a Jan&Ken építészeti stúdió és a Velvet designügynökség.

10 A kiállítás a Tomszki Múzeumból érkezett. A Tomszki Múzeum nem finnugor múzeum, de a tomsz-
 ki etnográfusok kutatják az obi-ugorokat és a szamojédeket, így ez a kiállítás is ideso rolható. 
A tomszki kiállítás nem véletlenül került az ÉNM-be, a finnugor kapcsolat meghatározó volt.
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11 A Rokon Népek Napját 1989 óta minden októberben megtartják Észtországban. Minden fesztivá-
lon finnugor folklórcsoportok lépnek fel. 2011 óta a Rokon Népek Napja (október harmadik 
vasárnapja) nemzeti ünnep Észtországban.

12 A korai szovjet gyűjtési gyakorlat még ennél is kíméletlenebb lehetett, hiszen elnyomással 
párosult. Iljahov leír egy esetet: Jakutföldön 1932-ben a tömeges sámánüldözések idején egy 
helyi kultúrház egy terme tele volt elkobzott sámánruhákkal (Iljakhov 1998).

13 A medvét különleges tisztelet övezi a hanti és a manysi vallásban: a medve a főisten, Numi Toren 
fia, akit elküldött az emberekhez. Ezenkívül minden képet, amin arc látható, élőnek tartanak 
(Csernecov 1987).

14 A múzeum új épülete az Emlékezés földje projekt (építészek: Dan Dorell, Lina Gothmeh, Tsuyoshi 
Tane) része. Az ÉNM új otthonának gondolatát összekapcsolták Észtország tragikus múltjával. 
A projekt része a korábbi szovjet katonai repülőtér kifutópályája, amely az elnyomást jelzi. Az 
új épület enyhén emelkedő teteje pedig az ég felé emelkedést, a jövő felé haladást szimbolizálja.

15 Célcsoportok véleménykutatásából kiderült, hogy az emberek a mindennapi kultúra nemek sze-
rinti megosztását „szexinek” tartották (Runnel et al. 2010:333), a finnugor kiállítás témájának 
kiválasztása azonban nem ezen a látogatói véleményen alapult.

16 2007-ben a nemek közötti egyenlőség és azonos bánásmód biztosa a Tartui Játékmúzeumot és 
az ÉNM-et vizsgálta. A játékmúzeumot elmarasztalták a Fiúk napja rendezvény szervezéséért. 
Ezen az összejövetelen a gyerekek olyan játékokkal játszhattak, amelyeket történetileg fiúknak 
szántak. Az ÉNM-ben helytelenítették azt a fiúknak szervezett foglalkozást, amelyen hagyomá-
nyos férfimesterségeket tanulhattak. A biztos követelte, hogy a múzeumok ne küldjenek gender-
vonatkozású üzeneteket, és ne korlátozzák nemi alapon a programokhoz való hozzáférést. Az 
észt napilapokban élénk vita folyt a múzeumokban tapasztalható szexizmusról. A biztos döntéseit 
az észt társadalomban megjelenő visszafordíthatatlan változások jeleként értékelték (Ojakivi 
2007; SLÕL 2007). Az észt ellenzéki Centrista párt ez esetet a kormányzat politikai kudarcaként 
értékelte (Osa 2008).

17 1989-ben a finnugor népművészeti kiállítás is „labirintusszerű formában” készült (Reemann 
1994:62), de ez a hasonlóság teljesen véletlen.
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A kötet szerzői

JoAchiM BAur 
történész, kurátor, múzeumi tanácsadó. 2009-ben a Tübingeni Egyetemen szer-
zett doktori fokozatot kulturális antropológiából, emellett modern európai törté-
nelem- és múzeumtudományi végzettséggel rendelkezik. Jelenleg a Forum Wissen, 
a Göttingeni Egyetem új science múzeumának (2019) és a Németország legrégeb-
bi menekülttáborának helyszínén működő Museum Friedland állandó kiállításának 
(2016, kibővítés 2020) kurátoraként dolgozik. Kutatási területei: múzeumtörténet 
és -elmélet, migrációtörténet, a multikulturalizmus reprezentációi és az emlékezet 
(transz)nacionalizálódása.

roBiN BoAsT 
a Kulturális Információtudomány professzora az Amszterdami Egyetemen. Több mint 
harminc éve foglalkozik az információ és technológia történetével, elméletével, fel-
használásával és megjelenítésével a kulturális intézményekben és a társadalomban. 
A muzeológia, a tudománytörténet és -szociológia, a posztkoloniális tanulmányok és 
az információtudomány területén végzett kutatásokat a világ különböző részein: részt 
vett a múzeumok és egyetemek első digitális gyűjteményi projektjeiben az 1970-es 
években, foglalkozott a tudás történetével és különböző ontológiáival, valamint az 
őslakosok digitális ismerethez való jogával, illetve a digitális világ történetével. Jelenlegi 
kutatása az információ történetére és a digitális világ eredetére fókuszál.

BAMBi ceuppeNs 
antropológus, a tervureni Királyi Közép-Afrika Múzeum szenior kutatója és kurátora. 
Afrikai nyelvészeti és történelmi tanulmányait a Genti Egyetemen, kulturális és szo-
ciálantropológiai tanulmányait a Leuveni Katolikus Egyetemen végezte. Szociálantro-
pológiai doktori fokozatát a skóciai St. Andrews Egyetemen szerezte. A múzeum új 
állandó kiállításának általános kurátora, valamint a tárlat Kongó, Ruanda és Burundi 
dekolonizációjával és posztkoloniális történetével, az afrikaiak belgiumi jelenlétével 
foglalkozó részeinek kurátora. Kutatási területei: Kongó és Belgium közös koloniális 
történelme, kongói művészet és kultúra, Belgiumban élő kongóiak, Afrika és afrikaiak 
múzeumi reprezentációja és az őshonosság.

A KÖTET SZERZŐI
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clAre hArris 
vizuális antropológus, az Oxfordi Egyetem Antropológia és Múzeumi Etnográfia Isko-
lájának professzora, a pitt Rivers Múzeum Ázsia-gyűjteményének kurátora. Oktatási 
és kutatási területei: néprajzi múzeumok, gyűjteménytörténet, kortárs művészet és 
fotográfia, különös tekintettel a Himalája térségére és Tibetre.

MichAel o’hANloN 
antropológus, kurátor, múzeumigazgató. Doktori fokozatát a university College Londo-
non szerezte. Antropológiai kutatásokat végzett pápua Új-Guineában, érdeklődésének 
középpontjában a waghi vizuális és morális rendszer, rokonság, politika és anyagi 
kultúra állt. 1983-tól a British Museum kurátora, 1997-től 2015-ös nyugdíjazásáig 
az Oxfordi Egyetemhez tartozó pitt Rivers Múzeum igazgatója. Jelenleg a múzeum 
emeritus kurátora.

sveTlANA KArM 
az Észt Nemzeti Múzeum kutatója. Kutatási területe a finnugor etnográfia története, 
különös tekintettel az udmurtia és Észtország közti tudományos kapcsolatokra; a finn-
ugor muzeológia és az udmurt népi kultúra. Foglalkozik az etnicitás és a nemzetépítés 
kérdéseivel is.

viTo lATTANzi 
antropológus, kurátor. 1987–2014-ig a római Luigi pigorini Őstörténeti és Néprajzi 
Múzeum néprajzi osztályának vezetője volt, számos, a néprajzi múzeumok helyét 
és szerepét újragondoló európai együttműködési projekt koordinátora és résztvevője 
(READ-ME 1. és 2.; RIME). 2007 óta az olaszországi ICOM irányítótestületének tagja. 
Jelenleg az olasz Kulturális Örökség és Turizmus Minisztérium Múzeumi Igazgatósá-
gának szenior munkatársa.

ArT leeTe 
a Tartui Egyetem etnológiaprofesszora. Kutatási területe a finnugor népek népi vallá-
sossága, társadalmi változásai és túlélési, fennmaradási technikái, a kulturális örökség, 
valamint Szibéria és az „orosz Észak” őslakos népeinek eszmetörténete.

rhiANNoN MAsoN 
a Newcastle-i Egyetem Örökség és Kulturális Tanulmányok professzora és az egyetem 
Művészeti és Kulturális Intézetének vezetője. Kritikai és kultúraelmélet phD-jét a Car-
diffi Egyetemen szerezte, emellett angol irodalom és Európa-tanulmányok végzettséggel 
rendelkezik. Oktatási és kutatási tevékenysége középpontjában az áll, hogy milyen 
szerepet játszanak az emlékezet- és örökségintézmények az emberek történeteinek, 
kultúrájának, identitásának széles körű megértésében és megértetésében.

cAMillA pAGANi 
a párizsi Sciences-po politikatudományi mesterfokozata után a doktori képzését fi-
lozófiából a paris-Est-Créteil Egyetemen és a Milánói Egyetemen végezte. Kutatási 
területe az etnográfiai múzeumok és az identitás kapcsolata, különös tekintettel 
a multikulturalizmus, a globalizáció és a kulturális kisebbségek témakörére. 2011 és 
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2015 között az Európai múzeumok a migrációk korában (MeLa) című európai uniós 
kutatási program független kutatója volt. Jelenleg a moszkvai MGIMO Egyetemen 
politikatudományt tanít.

JAKoB iNGeMANN pArBy 
történész, etnológus, a Koppenhága Múzeum kurátora. Kutatási témái a várostörténet, 
a városi infrastruktúra története, illetve a muzeológia és a migráció köré szerveződnek. 
2015-ben megszerzett phD-jében koppenhágai bevándorlócsaládokat és közösségeket 
vizsgált az abszolutizmusból a modern nemzetállamba való átmenet időszakában 
(1770–1830). Jelenlegi kutatása a 18–19. századi szegénység, bűnözés és büntetés 
témáira fókuszál.

ANNe WATreMez 
tíz évig az Avignoni Egyetem oktatója és kutatója volt, 2009-ben szerzett információ- 
és kommunikációtudományi doktori fokozatot. Jelenleg egy audiovizuális anyagokkal 
foglalkozó képzési központ fejlesztésekért felelős munkatársa. A kulturális örökség 
digitális közvetítésével kapcsolatos kérdéseken dolgozott, közvélemény-kutatásokat 
elemzett, értékeléseket készített a kulturális örökségelemek kommunikációjáról.


