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Az első leletek, amelyek a történeti tudatosság létezésére utalnak, a Kr. előtti 2. évezredből a 
mezopotámiai (dél-babiloni) Larsából (ma Tell Senkere) származnak, ahol régi feliratok másolatait 
gyűjtötték oktatási célból. 

Bel-Shalti-Nannar hercegnő, a babiloni Káld-dinasztia utolsó királya, Nabú-naid (Kr. előtt 556–539) 
lánya, a dél-mezopotámiai Urban (ma Tell-el-Mukajjar, Irak) helyi régiségek gyűjteményét hozta 
létre, amelynek maradványait 1934-ben Sir Charles Leonard Woolley tárta fel. Eközben előkerült 
egy gyűjteményjegyzék is, a származási helyekre vonatkozó adatokkal, valamint egy dobformájú 
agyagtárgy, amelyről azt feltételezik, hogy egyfajta „múzeumi címke” lehetett. 
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Görög antikvitás 

Templomok kincsesházai - bennük az isteneknek szánt áldozati 
ajándékokat és természeti különlegességeket őriztek. Athén 
templomaiban és számos más szent helyen, például Delphoiban, 
Olümpiában és Déloszban hatalmas mennyiségű áldozati ajándékot 
őriztek meg, elsősorban művészien megmunkált kultikus tárgyakat. 

 

Az antik Görögországban már a Kr. előtti 5. században is használták a 
képtárakra a pinakotéka (képgyűjtemény) kifejezést, így például 
arra a táblakép gyűjteményre is, amely az athéni Akropoliszon, a 
Propülaia bal szárnyában helyezkedett el. 
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 Muszeion 

 

Mai múzeum kifejezésünk az antikvitásból vezethető le: a Muszeion a múzsáknak, a művészeteket és a 
tudományokat védő istennőknek szentelt templom volt, amely gyakran szolgált a művészet és a tudomány 
helyszíneként is. 

A Muszeionban a Helikonon többek között Hésziodosz, az ógörög költő műveit őrizték, ólomtáblákon 
konzerválva. Ezzel egyidejűleg a szent ligetben híres költők portrészobrai voltak láthatók. 

Az első olyan gyűjtemények, amelyeket kifejezetten művészi és tudományos célokra szántak, hangsúlyos 
módon Egyiptom görög fővárosában, Alexandria kikötővárosában jöttek létre. A keleti kikötő közelében 
álló királyi vár területén I. Ptolemaiosz Szótér (Kr. előtt 367–283) Kr. előtt 290-ben alapította meg a 
múzsáknak szentelt Muszeiont, a tanulmányok és a tanítás központját. Az intézményt fia, Ptolemaiosz 
Philadelphosz (Kr. előtt 308–264) bővítette ki; ez volt a hellenisztikus tudomány ideális kutató- és 
oktatóközpontja, amelyben a tudósok és a művészek együtt éltek és dolgoztak. 

A könyvtár nagy része Kr. előtt 47-ben egy tűzvészben megsemmisült, magát a Muszeiont és a könyvtár 
maradványát a 3. században Aurelianus és a 4. században I. Theodosius uralkodása alatt rombolták le. 

A Muszeion alapkoncepciója Phaléroni Démétriosz munkásságára vezethető vissza, akit Kr. előtt 307-ben 
elűztek Athénból, és ekkor Alexandriába ment. Az Athéni Iskola hatására természeti tárgyakat használt fel 
tanítási segédeszközként. 
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Római antikvitás 

          Miután Róma meghódította Görögországot, és 
ezzel a Kr. előtti 2. évszázadban elindult a görög 
kultúra hanyatlása, az eredeti régiségek és azok 
másolatainak gyűjtése politikai programmá vált. 
A görögök feletti diadalt a Róma összes terén 
felállított nagy mennyiségű görög műtárgy 
jelenítette meg a nyilvánosság számára. 

        Claudius császár idején (Kr. előtt 10-től 54-ig) 
egész Róma egyfajta „ökomúzeumként” 
funkcionált. A köztelkeket egy adminisztrátor 
vezette, míg az egyes területekért önálló 
felügyelők (aeditimī) feleltek. Ők intézkedtek az 
állagmegóvásról, gyűjteményeik gondozásáról, 
s emellett vezetőként is működtek. 

        Hadrianus császár (76–138) tiburi (Tivoli) villája 
(a képen) mellett rekonstruálta azokat a 
nevezetességeket, amelyeket görögországi és 
egyiptomi útjai során megismert. 
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Európa az antikvitás után 

 

A keresztény Európában mindenekelőtt I. Nagy Károly római császár (768–814) és VII. 
Bíborbanszületett Konstantin bizánci császár (913–959) voltak a tudomány és az oktatás nagy 
támogatói. Komoly gyűjteményeket hoztak létre, amelyeket megfelelő alkalmakkor 
megmutattak vendégeiknek. Az antikvitáshoz hasonlóan ezek a gyűjtemények egyszerre 
voltak a hatalom és a tulajdonosok politikai legitimációjának kifejeződései. 

Az antik világ hanyatlásával és a kereszténység növekvő befolyásával egy időre az antik tárgyak 
jelentősége is elveszett. Helyükre a keresztény múlt tanúságai léptek, amelyeket 
templomokban és kolostorokban gyűjtöttek. Relikviák, áldozati ajándékok, művészi és 
kézműves alkotások mellett az egyházi kincsek között számos egzotikus tárgy és ritkaság volt 
található. 

Az antik thesauroi-hoz hasonlóan a keresztény kincseskamrákban őrzött műveket sem profán 
társadalmi vagy történeti tudatosságból gyűjtötték, hanem egyházi és politikai okokból. 
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Ázsia 

Japánban, hasonlóan a görög antikvitáshoz, 
speciális kincstárakat építettek a templomi 
adományok őrzésére. Közülük a leghíresebb 
a máig megmaradt Shoso-in, Nara 
külvárosában, Kyoto mellett. A császári 
pecsét alatt évszázadokon át szigorúan 
őrzött drágaságok nehezen hozzáférhető 
tanulmányanyagot képeznek, amelynek 
legalábbis egyes részeit minden évben 
kiállítják a narai Nemzeti Múzeumban. 
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Fejedelmek mint gyűjtők 
 
 
 
 

       A 14. és a 17. század közti időszak a nagy 
fejedelmi gyűjtőszemélyiségek kora volt. 

        

      Újkori értelemben az egyik első jelentős 
gyűjtő I. János, Berry hercege (1340–
1416) volt, V. Károly francia király és II. 
Fülöp burgundi herceg testvére. Nem 
csupán hóráskönyvek elkészítésének 
megbízója volt, de műalkotásokat és 
kézműves munkákat illetve természeti 
ritkaságokat is gyűjtött a világ minden 
tájáról. Rezidenciáján kortárs 
személyiségek portréiból galériát 
rendezett be. 
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A pápák  mint gyűjtők 

 

A művészetek különleges támogatói és a 
múzeumalapítók közé tartoztak a 15. 
századtól a római pápák: II. Pál (1464–
1471), IV. Sixtus, aki 1471-ben a 
Capitoliumon hozott létre múzeumot 
antik szobrok számára, és aki megtiltotta 
az antik tárgyak kivitelét a városból, 
valamint II. Gyula, aki számos, később 
világhírűvé vált antik műtárgyat szerzett 
meg, köztük a Belvederei Apollónt és a 
Laokoón-csoportot. 

 

Vatikán, Belvedere-kert 

 

 
9 TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0052 – Muzeológia-alprojekt  



 
Múzeumtörténet 
 
 
 
A pápák  mint gyűjtők 

 

X. Leó pápa a vatikáni Cortile-kertbe gyűjtött 
szobrokat, és 1515-ben Raffaellót kérte 
fel régészeti felügyelőnek. II. Gyula 
(1503–1513) Bramantét, Michelangelót és 
Raffaellót támogatta. III. Pál (Alessandro 
Farnese, 1534–1549) jelentős antik 
gyűjteményt hozott létre. 

 

 

 

Vatikán, Belvedere-kert 
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Királyi gyűjtemények 

 
 
 

 

Több generáción keresztül épített jelentős 
gyűjtemények jöttek létre Spanyolországban, 
Franciaországban és Angliában is. 

Spanyolország királyai, II. Fülöp (1556–1598), III. 
Fülöp (1598–1621) és IV. Fülöp (1621–1665) 
flandriai és itáliai vásárlások valamint 
hazájukban kiadott megbízások nyomán 
hatalmas gyűjteményeket építettek fel, amelyek 
a madridi Prado Múzeum alapját képezik. A 
múzeum 1785-ös alapítása után a gyűjtemény 
még királyi tulajdonban maradt, 1868-ban 
került át az állam birtokába. 

I. Ferenc, francia király (1515–1547) 
elkészíttette a Louvre (kép) kastélyépületét és 
létrehozta a királyi festménygalériát 
Fontainebleau-ban. 
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Naturáliagyűjtemények 

       Nagy hatást gyakoroltak a gyűjtőtevékenység 
fejlődésére a 15. és 16. századi 
felfedezőutak és a gyarmatosítás. A 
tengerentúli kereskedelem révén addig 
ismeretlen növények, magvak, állatok és 
állati testrészek jutottak el Európába, 
amelyeket összehasonlító vizsgálatoknak 
vetettek alá. Ezen felül szükségessé vált 
tartósítási eljárások kidolgozása a természeti 
javak konzerválására, amelyeknek 
kereskedelmi értéke ezáltal jelentősen 
megnőtt, és így egészen a 18. századig 
tőkebefektetésre is alkalmassá váltak. A 
kereskedők mellett mindenekelőtt holland és 
itáliai gyógyszerészek hoztak létre jelentős 
naturália-gyűjteményeket. 

Conrad Konrad Gesner, rézmetszet, 1662 
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Naturáliagyűjtemények 
       Ezekben a gyűjteményekben vezették be 

– bár legtöbbször gazdasági okokból – az 
első tudományos rendszerezéseket is. 

         

Konrad Gesner zürichi orvos, a „zoológia 
atyja” volt 1550 körül az egyik első 
polgári, természettudományi gyűjtemény 
tulajdonosa. Ennek maradványai valamint 
Felix Platter naturália-kabinetje (1580) ma 
is megtalálhatóak a bázeli 
Természettörténeti Múzeumban. 

 

 

 

Conrad Konrad Gesner, rézmetszet, 1662 
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Naturáliagyűjtemények 

        A 16. századi Itáliában több mint 250 
természettörténeti ritkaság- és naturália-
kabinet létezéséről tudunk, amelyeket 
„museo naturalé”-nak neveztek. 

       A ritkaságok véletlenszerű felhalmozása 
mellett léteztek már tudományos jellegű 
gyűjtemények is, különösen a tudós 
társaságok, tudományos akadémiák és a 
progresszív egyetemek keretei között. 
Közülük kiemelhető a padovai és a 
bolognai egyetem, a Firenzében 1540-ben 
alapított Piacevole Brigada társaság és az 
1571-ben létrejött Firenzei Akadémia. 

 

Ferrante Imperato gyűjteménye, 

Dell'Historia Naturale, Nápoly, 1599 
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Naturáliagyűjtemények 

 Ferrante Imperato itáliai gyógyszerész 
1580 körül alapította meg naturália-
kabinetjét, amelynek katalógusa a 
„Ritratto del museo di Ferrante Imperato” 
címet viseli. 

 

 

 

 

 

 

Ferrante Imperato gyűjteménye, 

Dell'Historia Naturale, Nápoly, 1599 
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Kunst- und Wunderkammerek 

 

        A  szokatlan valamint a különös iránti 
érdeklődés és a hozzá kapcsolódó 
örömérzés a 16. század második felében 
az úgynevezett Kunst- und 
Wunderkammerek (művészetek és csodák 
tárháza) kialakulásához vezetett, amelyek 
„theatrum mundi”-ként univerzális 
áttekintést nyújthattak korukról. 
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Kunst- und Wunderkammerek 

 

A legismertebb közülük II. Tiroli Ferdinánd 
(1529–1595) 1563-ban létrejött 
csodatára. Máig fennmaradt univerzális 
gyűjteménye sokszorosan utánzott típust 
teremtett. 

Ferdinánd gyűjteménye egyszerre volt Kunst- 
und Wunderkammer, kincstár, 
hadieszköz-gyűjtemény és történeti 
portrétár.  Könyvtára négyezer könyvet 
tartalmazott és sok híres kéziratot, 
amelyek később az „ambrasi” jelzőt 
kapták. 
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II. Rudolf Kunst- und Wunderkammere 

        A legjelentősebb Habsburg gyűjteményt 
II. Rudolf római császár (1576–1612) 
mondhatta magáénak Prágában. A 
háborús események közepette a 
rablóhadjáratok és fosztogatások mindig 
jelentős szerepet játszottak és játszanak a 
gyűjtemények sorsának alakulásában. 
Ezektől II. Rudolf gyűjteménye sem 
menekült meg: Krisztina, svéd királynő 
csapatai a Harmincéves háború végén 
(1618–1648) bevették Prágát, és II. Rudolf 
gyűjteményének számos kincsét 
Stockholmba vitték. 

 

Giuseppe Arcimboldo: II. Rudolf portréja, 
1590 
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Az Amerbach-kabinet 

A bázeli „Amerbach-kabinet”, a svájci jogász, 
Basilius Amerbach (1533–1591) 

festményeket, rajzokat, grafikákat, 
érméket és hasonló tárgyakat tartalmazó 

gyűjteménye, kezdeteit tekintve apja, 
Bonifatius gyűjtőtevékenységére 

vezethető vissza. Rotterdami Erasmus őt 
nevezte meg örököseként, és már a maga 

részéről is olyan gyűjteményekkel 
rendelkezett, amelyeket apja, a 

nyomdász, Johannes Amerbach alapított. 
A gyűjtemény így visszanyúlik egészen a 
15. század végéig. 1661-ben az egyetem 
és Bázel város tanácsa vásárolta meg, s 

így ez a legkorábbról ismert nyilvános 
múzeum. 

 

Történeti Múzeum, Bázel 
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