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MINORICS TÜNDE 

A kiállítás ürügyén 

Karunk történetét 1996 óta követhetem, miután egy zalaegerszegi , önálló kiállításomat kö-

vetően megkeresett Koltai Dénes azzal az ajánlattal, hogy a hallgatók elméleti képzése 

mellé – óraadóként – egy kifejezetten gyakorlati jellegű kurzust indítsak. A kurzus célja az 

volt, hogy a népi hagyományok kézműves ismereteivel a hallgatók tudását bővítésük, 

ugyanakkor technikai jellegű műveltséget, alkotói technikákat, eljárásokat és módszerek 

sajátítsanak el és hozzanak létre tárgyakat. 

A gyakorlat tehát lehetőséget biztosított a népi mesterségek hagyományos technikáinak 

megtapasztalásán keresztül megismerni a népi, illetve a hagyományos kultúrák szerepét a 

kultúra egészében, továbbélésének lehetőségeit napjainkban. A gyakorlat során a hallgatók 

az emberi tapasztalás, a szakértelem és a tudás egy sajátos területével találkoztak, de sa ját 

szociokulturális környezetükhöz való kötődésük megértésének lehetőségével is. Miközben 

tárgyak alkotásának sikerélményét élték át, megtapasztalhatták az emberi alkalmazkodás, 

az érték, az esztétikum társadalmi válaszait, a közösségi együttlét örömét is , amelyet az 

egyes csoportok összekovácsolódása, az egymásra figyelés, a remek hangulatú beszélgeté-

sek, az együtt töltött tartalmas órák, napok, hétvégék tükröztek vissza. Éveken át nehéz 

volt bejutni, többen szemesztereket vártak, hogy felvehessék a kurzus. Csak remélni tu-

dom, hogy nem a könnyű kreditszerzés volt a „sorban állás” oka, hiszen akik részt vettek 

az órákon, mindig túllépték a kötelező óraszámot, és ha tehették, visszajártak kreditszerzés 

nélkül is a gyakorlatra. A nappali tagozatos hallgatóknak a háromnapos gyakorlaton lehe-

tőségük volt kosárfonásra, nemezelésre, szövésre, batikolásra, gyöngyfűzésre, csuhé- és 

szalmafonásra. 

A levelező tagozatos hallgatók számára meghirdetett gyakorlat nagyobb kihívás elé ál-

lított, mivel a hallgatóknak nem volt lehetőségük előzetesen dönteni a kurzus választásáról, 

elképzelésük sem volt, hogyan is zajlik majd egy ilyen gyakorlat.  Ennek ellenére nyitottak 

voltak, vállalkozó kedvűek, és a népzenével, néptánccal színesített, jó hangulatú, alkotó 

együttlétek számukra is élményt jelentettek. Sokak számára a megszerzett tapasztalat to-

vábbi motiváló erőt jelentett az ismeretszerzéshez, és évek múltán is visszajelezték szá-

momra, hogyan maradt meg életükben az alkotás vágya, öröme, és nem utolsó  sorban arról 

is meséltek, hogy mi lett az elkészült tárgyak utóélete. 

2001-től már főállású oktatóként kezdtem meg a tanévet, és a gyakorlatok mellett az 

etnográfiát és a kulturális antropológiát, mint alkalmazott tudományokat, illetve e tudomá-

nyokhoz kapcsolódó tárgyakat is tanítottam, illetve a múzeumi kultúraközvetítés, a közös-

ségfejlesztés, az animáció, a kulturális örökség, de a rendezvényszervezés ismereteit is. E 

kurzusok számtalan lehetőségét nyújtották a stúdiumok közötti kapcsolódásoknak, a közös 

projektek megvalósításának, többek között a feldolgozott tananyag kiállítások keretében 

történő bemutatásának, így a kiállítás tervezése és létrehozása a közös tudás létrehozásának 

is a módszerévé vált. A kiállítás, mint komplexum tárgyakat mozgat, embereket, fogalma-

kat és tapasztalatokat kapcsol össze, amelynek létrejöttéhez minden résztvevő tudására szük-

ség van, s amelyből egy közös tudás születik. E közös tudásnak kivetülése, hordozója maga 

a kiállítás, az egyedi alkotás, amely lehet a kultúra interpretációja, de lehet a kultúra össze-

függéseinek feltárója is, azaz a kultúraközi megértés szemléletét és gyakorlatát kínálja. 
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A kiállításrendezés az oktatói gyakorlatom során kezdetben a befogadó oldaláról meg-

közelített, elsősorban rendezvényszervezési kérdéseket felvető tevékenység volt, tematiká-

ját tekintve pedig az aktuális ünnepkörhöz, eseményhez vagy helyi kultúrához, kulturális 

jelenségekhez kapcsolódott. A kiállítások eleinte a saját, a kollégák,  és csak ritkán a hall-

gatók által is felvetett ötletek alapján valósultak meg. E gyakorlatban a fordulatot az jelen-

tette, hogy megjelent képzési kínálatunkban (kezdetben felsőfokú szakképzésben) a mode-

rátor szak. E hallgatóknak a Rendezvényszervezés elmélete és gyakorlata című kurzus mel-

lett félévente 40 órás rendezvényszervezési gyakorlat is volt. Ezek szakképzésben betöltött 

szerepe és célja az volt, hogy a hallgató ismerje meg a rendezvény tervezésének és előké-

szítésének lépéseit, a szükséges feltételeket, ugyanakkor szerezzen tapasztalatokat is e fo-

lyamatról, azaz, vegyen részt rendezvények szervezésében. A külső helyszíneken zajló 

gyakorlatokról a hallgatók beszámolót készítettek és igazolást hoztak, de az órák keretében 

is meg kellett az elmélet mellett jelennie a gyakorlatnak. Ezt kezdetben fiktív tevékenysé-

get jelentette, azaz közösen elfogadtunk egy rendezvényötletet, majd tulajdonképpen szi-

muláltuk a tervezési-szervezési feladatokat, amíg fel nem vetődött, hogy amit közösen ki-

találtunk, dolgoztunk vele, álmodoztunk, miért is nem valósítjuk meg. Így született a 

FEEXtivál (a kar korábbi neve és a fesztivál szó összetételével), amelynek valamennyi 

eseménye (kiállítások, művészeti és ismeretterjesztő előadások, zenei programok, gasztro-

nómiai és sportbemutatók, médiaesemények) a hallgatók ötlete alapján, az ő munkájuk 

nyomán jött létre. Számtalan tanulsággal járt, hogy mindaz, amit addig elméletben „csinál-

tunk”, az a valóságban mennyi hibalehetőséget és örömöt tartogat. Tapasztalással, hogy 

mindez hogyan előzhető meg, és sikerélménnyel, amikor mindezt tudatosan alkalmaztuk.  

A másik meghatározó élményem az Önálló kulturális projekt című kurzusomhoz kötő-

dik. A hallgatók valóban önállóan, egymástól elkülönült helyeken és szituációkban szerez-

tek tapasztalatokat, és számoltak be azokról, majd az ő kérésükre és javaslatukkal közös 

projektet hoztak létre, majd valósítottak meg saját tereinkben, ahol a hallgatótársak voltak 

a célcsoport, a befogadó közeg. A projekt eredménye egy online virtuális,1 és egy kiállító-

térben létrejött, de többnapos interaktív játékra, a hallgatók bevonására, részvételére épülő 

kiállítás lett, amelynek koncepcióját az ajándék-fogalom adta. Túl a projekt sikeres meg-

valósulásán, számomra különösen nagy élmény volt annak megtapasztalása, hogy az addig 

kifejezetten széthúzó csoport hogyan kezdett összehangoltan dolgozni, hogyan ismerték 

meg egymás addig rejtve maradt tulajdonságait, képességeit, hogyan kezdtek egymás mun-

kájára számítani, arra építeni, és azt megbecsülni. 

Mindez a hallgatók szakmai gyakorlatainak átgondolására késztetett. A nálunk akkor 

zajló képzések egy részének2 esetében egy többé-kevésbé sikeresen kialakított intézmény-

rendszeri, szervezeti hálózat, kapcsolatrendszer állt mögöttünk, amely lehetőséget adott a 

különböző szakos hallgatók számára a gyakorlatuk teljesítéséhez. Ezek között több képzési 

területen is találkozhatott a hallgató kiállításrendezési szituációkkal, például a kultúraköz-

vetítő (közművelődési, múzeumi) intézményekben vagy szervezetekben, vállalkozásoknál. 

Példaképpen kiemelhető a művelődésszervező szakos hallgatók számára korábban szerve-

zet 200 órás intézményi gyakorlat, amelynek célja az intézmény működésének, szervezeti 

felépítésének, tevékenységének, finanszírozásának, együttműködési és kapcsolatrendszeri, 

tervezési és szervezési folyamatainak megismerése volt, valamint, hogy a hallgató szerezze 

meg első munkatapasztalatát, későbbi karrierje során kamatoztatható társadalmi és szakmai 

                                                      
1 https://www.facebook.com/events/228418223956511/ [2015.04.23.]  
2 Ilyen szakok voltak: Andragógia BA, Művelődésszervező szakirány, Informatikus könyvtáros BA, Andra-

gógia MA, Informatikus könyvtáros MA, Kulturális mediáció MA, Kulturális örökség tanulmányok MA, Kul-

turális projektmenedzser SZT, Protokoll szaktanácsadó és rendezvényszervező SZT , Public Relations és szóvivő 

SZT, Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés, Turizmus-vendéglátás felsőoktatási szakképzés. 
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kapcsolatokat építhessen ki. A rövidebb, 40 órás gyakorlat a hallgatók többségénél első-

sorban tájékozódó, illetve kapcsolatteremtő lehetőség volt, kevésbé jellemezte a munkata-

pasztalat-szerzési lehetőség, míg a 200 órás gyakorlat helyszínének kiválasztása már az 

előző tapasztalatok birtokában tudatosabb választás lehetett. Igyekeztünk arra törekedni, 

hogy azok az intézmények szerepeljenek a választható helyszínek között, ahol korábban jó 

tapasztalatai voltak a hallgatóknak. 

A fogadó gyakorlati helyszínnel szemben az egyik legfontosabb elvárás az volt, hogy a 

hallgató az adott intézményben dolgozó gyakorlatvezetővel együtt közösen kidolgozott 

projektet valósítson meg. Fontos visszacsatolás volt a gyakorlat végén a hallgatók beszá-

molója, illetve a hallgatókról kért értékelés, valamint az intézmények részéről tett észrevéte-

lek, javaslatok. 

Érdemes még kiemelni a Múzeumi animáció gyakorlata elnevezésű kurzust is, ahol a 

félév elfogadásának feltétele részben múzeumi látogatást (a múzeum programkínálata, az 

interpretáció, az ismeretátadás módszerei, eszközök, egyéb tapasztalatok megismerése), 

részben projektötlet kidolgozását jelentette, amelyhez szintén jól működő kapcsolatra volt 

szükség, hiszen a hallgatónak több látogatást is kellett tennie múzeumokban, hogy külön-

böző szituációkkal találkozhasson. Lehetett az szakvezetés, foglalkozás, megnyitó, vagy 

éppen egy kiállítási koncepció létrehozásának részfolyamata, múzeumi nyitott programok 

tervezése, vagy egy választott múzeum LLL-el kapcsolatos tevékenységének elemzése. Az 

inspirációk alapján a hallgatók koncepciót készítettek akár választott, akár fiktív múzeumi 

környezetre, mindkét esetben meghatározva a múzeum gyűjteményének jellegét, helyszí-

nét, lehetséges látogatói körét. Fontos kritérium volt, hogy a kidolgozott projekt személyes 

(animátor és látogató) kapcsolatra alapozzon, kötetlen átadási formákat, módszereket al-

kalmazzon a tervezésben, szervezésben. Az elkészült projekteket a hallgatók prezentálták 

egymásnak, ami sokféle ötlet, lehetőség megismerését tette lehetővé. Ennek ellenére a visz-

szajelzések alapján sajnos az érzékelhető, hogy a gyakorlatok hasznossága, sikere nagyon 

esetleges, egyéntől függő, az egységes minőség elvárása pedig szinte lehetetlen, és követ-

hetetlen is. Ezzel kapcsolatban természetesen születtek sikeres kezdeményezések, amelyek 

lehetőséget adtak a szakmai kompetenciák fejlesztésére. A Nemzeti Művelődési Intézet 

Felnőttképzési munkacsoportja, amelynek magam is tagja voltam, 2014 májusában célul 

tűzte ki, hogy a hazai felsőoktatási gyakorlati képzés általános helyzetét és a közművelő-

dési intézmények igényeit megismerve összeállít egy olyan ajánlást a felsőoktatási szakmai 

gyakorlathoz, amely hasznos és eredményes lehet mind a felsőoktatási, mind a közműve-

lődési intézmények számára. Sajnos az elkészült ajánlás nem érte el célját, nem valósult 

meg a benne megfogalmazott cél, azaz a szakmai gyakorlatok rendszerének átalakítása an-

nak érdekében, hogy hatékonyabban járulhasson hozzá az eredményes hallgatói tanulási 

folyamathoz, a szakmai kompetenciák kialakításához. Maradt a saját praxisban zajló kísér-

letezés, a módszerek fejlesztésének szándéka. 

Az általam oktatott valamennyi kurzuson3 azt tapasztaltam, hogy a kiállítás valamilyen 

szempontból fókuszba kerül. Vagy mint rendezvényszervezési példa, illetve feladat, vagy 

mint a kultúra megismerésének, illetve megjelenítésének egyik módszere, eszköze, vagy 

az alkotó folyamatok közege, vagy mint a tanulás, a közösségfejlesztés egyik speciál is 

helyszíne. A legfontosabb kérdés azonban az, hogy vajon az oktatás során szerzett ismere-

tek hogyan adnak választ a felsőoktatásban felmerülő kérdésekre, nevezetesen arra, hogy 

                                                      
3 Rendezvényszervezés (elmélet és gyakorlat), Kulturális antropológia, Multi - és interkulturális ismeretek, 

Mediációs jelrendszerek: A tárgyi kultúra interpretációjának módszerei, Szociokulturális animáció, Szellemi 

kulturális örökség, Kulturális örökség – alapismeretek, Ünnepek közössége – közösségek ünnepe, Tárgyalkotó 

népművészet, Múzeumi mediáció, Kulturális turizmus, Kulturális projektmenedzsment, Önálló kulturális pro-

jekt, Kultúraközvetítő intézmények mediációja I-III 
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mit vár el a társadalom a felsőoktatástól, milyen mély elméleti ismeretekkel és mennyire 

konkrét gyakorlati tapasztalattal rendelkezzen a friss diplomás, és vajon meg tud -e felelni 

az elvárásoknak? „Egy dologban azonban biztosak lehetünk, az elméleti ismeretek nem 

érthetők meg gyakorlati tapasztalatok nélkül, a gyakorlat viszont puszta másolás az ok -

okozati összefüggések megértése nélkül. Az elmélet és a gyakorlat nem választható szét, 

csak megfelelő arányban, egymásra támaszkodva tanulhatók.”4 Kiss László megfogalma-

zása felveti: az oktatás keretei alkalmasak-e arra, hogy a kellő arányban és megfelelő mély-

ségű tapasztalathoz juttassa a hallgatókat? Vajon képesek vagyunk-e a tananyag olyan 

szintű összehangolására, amely során figyelembe vesszük azokat az elvárásokat, amelyek 

a társadalom, a szakma irányából érik az egyetemet elhagyó hallgatókat? 

A különböző kurzusokon megjelenő követelmények lehetséges és összehangolt terve-

zése, egymást erősítő hangolása, és a szakmai szempontok gyakorlatiasabb szemlélete ér-

dekében számomra két kézenfekvő megközelítés kínálkozott: egyrészről a kiállítás -

rendezés mint projektpedagógiai eszköz, másrészről a tárgy, mint kulturális médium, a kul-

túra interpretálásának eszköze. E két megközelítés teszi lehetővé, hogy a kiállítás egyszerre 

jelentsen lehetőséget a rendezvényszervezés lényeges kérdéseinek átgondolására, a szer-

vezés folyamatába bekapcsolódni, ugyanakkor az ott megjelenő tartalmak, ismeretek, in-

formációk megismerésére, feldolgozására, megjelenítésére, majd mindezek átélésére, az 

élmény megtapasztalására. Természetesen ennek feltétele, hogy a különböző kurzusokon 

részt vevő hallgatók számára közös terek és idő álljanak rendelkezésre, és hogy a külön-

böző kurzusokon felmerülő kérdésekkel az adott kiállítás valamilyen formában kapcsolatba 

hozható legyen. A nehézséget az adja, hogy az egyes képzési formák, szakok, kurzusok, a 

hallgatói létszám, érdeklődés, felmerülő témák soha nem azonosak, mindig az adott idő-

szakban, szituációban formálódnak.  

Az oktatás folyamatának interdiszciplináris szemlélete a kiállítás , mint rendezvény ese-

tében jól érzékeltethető már a kiállítási ötlet megfogalmazásakor felmerülő kérdések meg-

válaszolásával. Mi a célja a rendezvénynek? Miért éppen azt a témát választjuk, hogyan 

kapcsolódik az a kurzusunk tematikájához, milyen ismeretek szükségesek a koncepció 

megalkotásához? Hol és mikor rendezzük a kiállítást? A hely és idő megfelelő -e ahhoz, 

hogy elérjük a célcsoportunkat? Ráadásul alkalmas-e a hely, a körülmények, az infrastruk-

túra arra, hogy ott vizuális élményt hozzunk létre? Hogyan fogjunk hozzá, hogyan tervez-

zük, szervezzük, kivitelezzük? Ki, mit fog elvégezni, mihez van affinitása, kedve, tehet-

sége, lehetősége? A kiállítás tehát egyszerre szól tevékenységekről, másokról való gondos-

kodásról, együttműködésről, és rengeteg tapasztalásról, tudás és ismeret megszerzéséről. 

Amikor ezeket a kérdéseket feltesszük, tulajdonképpen egy projekten gondolkodunk, mi-

közben lehetőséget adunk hallgatóinknak, hogy maguk alakítsák a folyamatokat, érzékel-

jék saját hatásukat, saját szemléletük, gondolkodásmódjuk formálhassa a létrejövő ered-

ményt, a kiállítást, ami egyfajta saját alkotásként is értelmezhető. Saját tapasztalataim azt 

bizonyítják, hogy minden szervezési nehézség ellenére, akár a tantervi keretek feszegeté-

sével, az akár több tantárgyra kiterjedő átfogó projektek is megvalósíthatóak, beilleszthe-

tőek a tanrendbe, de főleg élménydúsabb, dinamikusabb, a hallgatói részvételre, együttmű-

ködésre alapozó tanulás lehetőségét nyújtják. Mindez nem csupán színesíti a hagyományos 

órákat, de önismeret és közösségfejlődés szempontjából is hatékony.  

A fenti példákkal arra szerettem volna ráirányítani a figyelmet, hogy a szemléletváltás-

hoz szükség volt az oktatói szerepem felülbírálatára, a nyitottságra, de mindezt a hallgatók 

kezdeményezése indította el, ugyanakkor az eredmény mindkettőnk számára tanulságos és 

örömteli volt. Annak ellenére, hogy a projektpedagógia legalább egy évszázada ismert 

                                                      
4 http://kisslaszlo.spec.hu/a-projektpedagogia-nevelesi-hatasrendszerenek-vizsgalata [2015.04.23.] 
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módszer, számos konferencia és műhely foglalkozott a témával, ismert a szakirodalma is, 

mégis nehezen terjed a gyakorlatban, miközben a legarányosabban és hatékonyan képes 

segíteni az elméleti és gyakorlati ismeretekhez jutást. A felsőoktatásban való alkalmazásá-

nak nehézségeire magam is utaltam, de kiegészíteném egy fontos hátráltató tényezővel. A 

felsőoktatásban az oktatók elsősorban valamely tudományág képviselőiként és nem végzett 

pedagógusként (természetesen kivételek a pedagógusképző illetve felnőttoktatási szerve-

zeti egységek) vannak jelen. Én magam is néprajz – kulturális antropológiai képzettséggel 

rendelkezem, és a projektpedagógia módszerével autodidakta módon ismerkedtem meg, és 

csodálkoztam rá a benne rejlő lehetőségre. Egyszerűen az történt, hogy az oktatási gyakor-

latom során „adta magát” a módszer, amelynek lényegét éppen a benne rejlő távlatok okán 

röviden tekintsünk át. 

A projekt és a kiállítás célja is kettős, ugyanakkor egy kölcsönös csereüzlet. A kiállítás 

tehát, mint tudás közvetítő a következő lehetőségeket adja: TANULÁS, ISMERETSZERZÉS, 

TAPASZTALÁS, SZÓRAKOZÁS, (HATÉKONYSÁG)ÉLMÉNY, (KOMPETENCIA)FEJLŐDÉS. 

A közös tervezés folyamatának részletezésétől jelen írásban eltekinthetünk, csupán né-

hány megvalósult kiállítást szeretnék felidézni. A Hol a tojás? című húsvéti kiállítás 2007-

ben egyrészt rendezvényszervezési gyakorlat volt a moderátor hallgatóknak, a művelődés-

szervező szakos hallgatóknak, valamint kapcsolódott az Ünnepek közössége, közösségek 

ünnepe című kurzushoz. Utóbbi kurzus hallgatói számára a téma előkészítése, a vele kap-

csolatos asszociációk és elképzelések megvitatása, majd a koncepció véglegesítése jelen-

tett kutatási feladatot, beleértve a témához kapcsolódó szakirodalom feldolgozását, a helyi 

múzeumi kapcsolatrendszer tervezését, illetve a gyűjteményi vonatkozások feltérképezé-

sét, majd a rendezvényszervezés során – a kiállítási koncepciónak megfelelően – a tárgyak 

és gyűjtött információk látvánnyá, illetve tudásközvetítő rendszerré szervezését.  Mindez a 

hallgatókkal való konzultációk, megbeszélések és feladategyeztetések sorozatában valósult 

meg. Mindkét csoport gazdagodott az eltérő kurzuskövetelményeknek megfelelő feladatok 

kölcsönös megismerésével, hiszen mindenki mindenkinek a tevékenységét láthatta, illetve 

hozzászólhatott, javasolhatott, konstruktív kritikával szólhatott mások feladatához, ezzel 

segítve a végső produktum sikeres megoldását. 

Olyan széleskörű, a témát többszólamúan megszólaltató kiállítás jött létre, amelyben az 

együttműködő partnerek5 segítségével egyszerre jelent meg a tojás mitológiai funkciója, a 

régészeti-történeti vonatkozásai, a néprajzi és a természettudományos szempontok, mindez 

napjaink húsvéti készülődésének – például a tojáshímzésnek – a bemutatásával.  

Hasonló feladatmegosztással jött létre a „Szabad-e bejönni betlehemmel?” (2007), il-

letve a Maszkos alakoskodó népszokások a Dolomitok karneváljain  című kiállítás (2009) 

is. Utóbbi esetében a kulturális antropológia kurzusokat látogató hallgatók a szokások hát-

terének a kutatásában vettek részt, végeztek terepmunkát, majd készítettek kapcsolódó  fo-

tókiállítást, illetve vállalták a kiállítási tárlatvezetést, az interaktív programok (maszkfara-

gás, filmvetítés, beöltözés) lebonyolítását. 

A már említett ajándék témájú koncepció az „Oszd meg! (2012) címet kapta a „Ha dec-

ember akkor karácsony, ha karácsony akkor ajándékozás” alcímmel. Az online virtuális 

kiállítást egy a facebook-on létrehozott esemény, az úgynevezett „event” segítségével in-

dították 2012. november 16-án: „December 4 – 13. között vár majd Rátok egy meglepetés 

kiállítás a FEEK folyosóján, de addig is hangoljunk rá!” Elkezdődött. Megjelentek az 

ajándékfotók és a hozzá kapcsolódó történetek a facebook oldalon, gyűltek az ajándékok a 

                                                      
5 A Baranya Megyei Múzeumok Igatóságának Néprajzi Osztálya, Régészeti Osztálya, Természettudományi 

Osztálya, kiállító kézművesek, népi iparművészek: Bedő Anikó , Behán Ildikó, Mosonyi Éva, Polgár Zsuzsa 
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folyosón felépített labirintus zegzugaiban. Később az oldalon követni lehetett az esemé-

nyeket, mikor, mi történik: „Gyertek a FEEK-re, és kukkintsátok meg!” „Jövő hét kedden 

11:30-tól pedig csomagolási technikák tortapapírból, papír gurigákból, textilből. És ter-

mészetesen az ajándékválasztás!”; gyűltek a vélemények és jókívánságok: „Boldog kará-

csonyt kívánok minden kedves ajándékozónak és megajándékozottnak!”, és természetesen 

megnyílt a felkért, illetve pályázott kézművesek és közösségek művészi megformálású, 

egyedi koncepciót megvalósító karácsonyfa alkotásaiból készült kiállítás is, amit azután a 

szervezők közös ünneplése zárt. 

Legutóbbi kiállításunk a „Mások voltak” „Magyar Holokauszt Emlékév – 2014” címmel 

valósult meg. Karunkon a képzési és kultúraközvetítési feladatok és tevékenységek szerves 

összefüggésben vannak azon célokkal, amelyek kiemelten kezelik a kulturális örökségnek, 

a magyarországi nemzeti és nemzetiségi értékeknek, emlékeknek, a magyar történelem ese-

ményeinek széleskörű társadalmi tudatosítását, elmélyítését. E célok részben a képzési 

struktúrában, a kurzusok tematikáiban hangsúlyosak, részben pedig a kultúraközvetítési 

módszerek folyamatos kutatásában, feldolgozásában, a hallgatókkal történő interaktív al-

kalmazásában nyilvánulnak meg. A 2014-es projekt célja az volt, hogy a múlt értékeit, 

eseményeit a jelen kontextusában vizsgálja, és az éppen aktuális folyamatok tükrében hívja 

fel a figyelmet a kultúra és társadalom közös problémáira. Mindenekelőtt a vonatkozó kur-

zusok esetében kezdeményeztem a projekttervezést, amelynek főbb célja a kutatás, a kon-

ferencia és a kiállítás szervezése lett. Kiemelten fontos volt azon események feldolgozása, 

amelyek a fiatal felnőttek történelmi ismereteit, azok kulturális és társadalmi hatásait vizs-

gálják, segítik a szembesülés, a jelennek szóló megértés és tudatosítás folyamatát, ugyan-

akkor felkészíti őket, hogy saját környezetükben, szakterületükön, képesek legyenek kö-

zösségeket aktív részvételre ösztönözni. 

A feldolgozás bemutatását közel 4 hónapos eseménysorozattal kívántuk megvalósí tani. 

Meghatározó volt a projektben részt vevő hallgatók elképzeléseinek transzformálása és 

személyes aktivitása, de további hallgatók minél több alkalommal történő bevonódási le-

hetőségének provokálása, illetve annak biztosítása is. A projektben az előkészítő munká-

latok javát a kulturális mediátor szakos hallgatók (kulturális antropológia kurzuson) az if-

júságsegítő szakos hallgatókkal (Multi- és interkulturális ismeretek kurzus keretében) kö-

zösen végezték. E munka számos eleme a hallgatói vélemények, a fiatalok figyelmének 

felkeltésére alkalmas módszerek beépítését tette lehetővé. 

Fenti példákkal csupán érzékeltetni kívántam, hogy a projektpedagógia módszerének al-

kalmazásával számtalan, és a meglepetések erejével ható lehetőség nyílhat meg az arra 

vállalkozó számára. A kiállítás ehhez olyan terep, amely konstrukció-jellegénél fogva, már 

a tervezésénél is lehetőséget nyújt újszerű és izgalmas kutatómunkára, majd egyedi narrá-

cióra. Ebből következően, aki részesévé válik e diskurzusnak, részese egy, a társadalomról, 

önmagunkról, a kultúráról szóló diskurzusnak is. Miközben tanulási folyamatként éli át a 

létrehozást, a kiállításra reflektáló vélemények fejleszthetik a társadalmi érzékenységet, de 

a projektek lényegét alkotó, az azt záró közszemlére bocsátás aktusa kialakíthatja a „jelen-

tésgyártással” kapcsolatos felelősségvállalás képességét is . Karunknak olyan jövőt kívá-

nok, amelyben továbbra is lehetőségünk lesz a fent jellemzett diskurzusokra. 

 

 


