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A múzeum napjainkban, miután szerkezete és céljai lassan, de gyökeresen

átalakultak, alapvető szerepet játszik a nevelésben és az ismeretterjesztésben.

Ötvözni tudja az egyetemest a helyivel, a múzeum magára vállalhatja a

feladatot, hogy beillessze a helyi kultúrákat a tágabb egészbe, és ezzel

hangsúlyozza az egyetemes kultúra helyi eredetét. Ebben a tekinteten a

múzeum elengedhetetlenül fontossá válik a regionális kulturális haladás

számára



A kifejezésmód megválasztása

A nyilvános kiállítás a látogatók minden rétegéhez szól, tekintet

nélkül arra, hogy hozzá tartoznak-e a múzeum kulturális

hatóköréhez, vagyis rendszeres múzeumlátogatók-e, vagy hogy

csoportosan látogatják-e a múzeumot, vonzódnak-e ahhoz a

műveltségi területhez, amelyet a múzeum képvisel.



Az üzenet közvetítése

A kifejezésmód kiválasztása: a kiállítási útvonal megszervezése, a

tematikus felosztás, a tárgyak és a tudományos szöveg

elrendezésének módozatai. A mondanivaló gyakorlati megvalósítása

valójában nemcsak a tudományos tézisek grafikai vagy tárgyak által

történő megjelenítése, hanem alapvető, az intézmény természetétől

elválaszthatatlan jellemzője, hogy képes egyidejűleg látvány és

tudomány, illetve művészet lenni.

Muzeológus által készített vázlat Belsőépítrész által készített látványterv



A múzeumi kiállítás a látogató egyéni szükségletei által meghatározott, 

kötetlen produkció. 

Napjainkban egyre gyakrabban vetődik fel a kérdés, hogy hasznos-e

vagy sem merev útvonalakat kijelölni, kötelező vezetéseket tartani,

tárlatvezetők, prospektusok vagy audiovizuális segédeszközök révén a

látogatót befolyásolni, illetve nem volna-e helyesebb szabadon

bejárható, segédanyagok nélkül is érthető kiállításokat rendezni,

melyeket a prospektusok nem kiegészítenének, hanem egyszerű

emlékeztetőként később bármikor felidéznének.



National Science Museum-

Daejeon



A rugalmas kiállításban,

nemcsak a témák, hanem

azok sorrendje is

szabadon választható, s

amely így minden

látogatónak és csoportnak

biztosítja a megfelelő

megközelítés lehetőségét.



A forgatókönyv és a 

megvalósult kiállítási 

részlet

Mátra Múzeum paleobotanikai kiállítás – forgatókönyv dr. Hably Lilla



A természettudományi múzeum esetében a fajfejlődés

magyarázatát nem a populációk genetikájával célszerű

kezdeni, hanem az egyed szervezetének megvilágításával

mindig a konkrétból való kiindulást részesítvén előnyben.

A tudományos kutatás rendszerint a megfigyeléstől a

munkahipotézis felállításán át halad a kísérletekkel és

vizsgálatokkal végzett bizonyításig, a kiállítás esetében

viszont a "megfigyelés-hipotézis-bizonyítás" rendje

megfordul, és az egyszerűbb "konkrét tények-bizonyított

elmélet" sorrendje a célszerűbb.



Csontvázak a 

kiállításokon
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„egyterű” 

kiállítások
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Magyar Természettudományi Múzeum



Naturalis-Leiden
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Magyar Természettudományi Múzeum



Földtudományi 

kiállítások



Seodaemun Museum of Natural History-Seoul
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Natural History Museum, London



Mátra Múzeum 
(lebontott kiállítás)
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Viski Károly Múzeum, Kalocsa



Viski Károly Múzeum, Kalocsa



Seodaemun Museum of Natural History-Seoul
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kiállítások
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Mátra Múzeum 
(időszaki kiállítás)



Karszt és élővilága, Felsőtárkány



London
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A karszt és élővilága – Felsőtárkány (BNP)
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Mátra Múzeum 
(időszaki kiállítás)



A karszt és élővilága – Felsőtárkány (BNP)

Hominida evolució



London

Biodiverzitás? megjelenítése



Biodiverzitás megjelenítéseMátra Múzeum



Kiállításvezetők, 

foglalkoztató füzetek, 

múzeumi órák, 

múzeumi tábor



Kiállításvezetők





A muzeológusnak le kell küzdenie a

csábítást, hogy más eszközöket,

prospektusokat, katalógusokat és

könyveket "beszéltessen" ahelyett,

hogy magát a kiállítást szólaltatná

meg. Napjainkban egyre gyakoribb,

hogy a kiegészítő információkat

katalógusok és kiállításvezetők

helyett, a látogatókat aktív

cselekvésre késztető foglalkoztató

füzetek formájában adja közre.

A foglalkoztató füzetA Mátra fő tömegét alkotó kőzetek a földtörténeti újkor (kainozoikum) miocén időszakának 

vulkáni működése során képződtek. A vulkáni tevékenységet követő utóvulkáni működés 

következtében jött létre a csodálatos ásványi anyagot hátrahagyó mátrai ércesedés, a 

szurdokpüspöki bánya ősmaradványokat magába záró üledéke, a diatómit, a jellegzetes 

geomorfológiai formák a kaptárkövek, a Gyöngyössolymos melletti „Bábakő”, a 

Gyöngyöstarján határában található változatos színű gejziritek, vagy a siroki „barát és apáca 

szobor” 

 

A múzeum kertjében is bemutatásra kerültek azok a Mikófalva határában előkerült kövült 

fatörzsek, melyek képződésüket szintén az utóvulkáni működésnek köszönhetik. 

 

 

Tudod-e? 

A növényi ősmaradványok fennmaradásának egyik lehetséges útja a kövesedés. Ennek a 

bonyolult folyamatnak a során CaCO3, FeS, vagy SiO2 rakódhat le a növényben. Ez utóbbi 

formát nevezzük kovásodásnak. A kovatartalmú oldat általában vulkáni Utóvulkáni) működés 

eredménye. Az oldat a növénybe passzív módon átitatódással, vagy aktív módon 

felszívódással kerülhet. Az aktív módon bekerült oldatból a „kova” a sejtfalba rakódik le. 

Többnyire a növény szerves anyagai által sötét színűre festődő szöveti szerkezet csiszolatban 

nagyon jól tanulmányozható. Vannak olyan kövült fák, melynek szerves anyaga még olyan 

mennyiségű, hogy lángba tartva parázslik. Ha viszont a szerves anyag a kövülési folyamat 

során teljesen megsemmisül, a növényi szerkezet eltűnik. A nagy kőzetnyomás hatására a 

fatörzs deformálódhat (ellaposodhat), a nyomás és hőmérséklet hatására pedig bekövetkezik 

az opálosodás.  

 

 

 

         

Az őslénytani kiállításban is találsz kövült 

fákat, keresd meg őket! 





 

A kert fás növényei a nyitvatermők és zárvatermők törzsébe tartoznak. A nyitvatermők között 

találod a mamutfenyők egyik képviselőjét. Keresd meg, s rajzold le levélzetét. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ……………..levele      ………….levele 

 

 

 

 

 
 

      

 

Keresd meg a maradványokat az 

őslénytani kiállításban, s emlékeztetőül írd 

le mit láttál. 

Növény neve:…………………………..… 

Földtörténeti kora:……………………….. 

Lelőhelye:………………………………... 

Tudod-e? 

Heves megyében, Eger mellett a 

földtörténet újkorában (kainozoikum) 

lerakódott üledékekben is találtak 

mamutfenyő maradványokat. 

          

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                              
 

 

 

 

Keresd meg a kertben a fiatal ginkgo fát, figyeld meg a leveleit és egészítsd ki a rajzot. Ügyelj 

az erezet pontos rajzolására, s ne feledd érzékeltetni a növény fajnevében (biloba) jelzett 

tulajdonságot, a kétkaréjúságot sem! 

 

 

Tudod-e? 

A Ginkgo biloba vagy páfrányfenyő (kínai 

„kacsaláb fa”, mely a levél sajátos alakjára utal, 

mai neve ezüstbarack, mely a termésre utal.) 

Európában elterjedt neve ginkgo egy helyesírási 

hibának köszönhető, a ginkyo név elírásából. 

Ősi növényfaj, a páfrányfenyők törzsének 

egyetlen ma is élő faja (un. élő kövület). Az első 

ősmaradványai a földtörténeti őskorból  (perm) 

ismertek. Virágkoruk a jurában és az alsó-

krétában volt. A páfrányfenyők törzsének ősi 

képviselőit (Baiera), hazánkban a mecseki alsó-

jura kőszenes összletben is megtalálták.  

Leveleik még erősen szeldeltek voltak. 

 

                             
A ginkgo utolsó képviselői hazánkban a felső-

pannonból ismeretesek. 

 

 

 

Kétlaki, lombhullató növények. A 

Tudod-e? 

A ginkgo természetes élőhelye igen szűk, 

őshonosan csupán Nyugat-Kínában ismert. 

Fennmaradásában és későbbi elterjedésében 

igen nagy szerepe volt, hogy a buddhista 

templomok kertjeiben ültették. Délkelet- 

Ázsiában a növény magját ma étkezési célokra 

használják, leveléből gyógyteát készítenek. 

 
 

 Európában az első facsemetét 1730-ban 

ültették el az utrechti botanikus kertben 

(Hollandiában), amely ma is él. 

Magyarországon az ismert legrégebbi ültetés, 

1848-ban történt a budapesti Füvészkertben. 

Gyöngyösön a legnagyobb ginkgo a 

tüdőgondozó kertjében található. 

Érett termése többek között vajsavat tartalmaz, 

melynek átható illata van. Többek között ez az 

oka, hogy díszfaként csak a porzós növényt 

ültetik 
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