
114

Satöbbi

sa
töb

bi Évkönyv
Évkönyvet ad ki az Országos Köznevelé-

si Tanács 1998-ról. Ezzel a sokoldalú, a ta-
nács tagjainak különbözõ álláspontját rög-
zítõ tanulmánykötettel teljesíti az OKT tör-
vényes kötelezettségét az „éves jelentés”
közreadását illetõen.

Új könyvek a század
kihívásairól

Pataki Ferenc könyvének címe: A töme-
gek évszázada. Kiadója az Osiris. Kónya
Anikó és munkacsoportja jegyzi az Akadé-
miai Kiadó kötetét. Címe: Kollektív, tár-
sas, társadalmi… Csányi Vilmos a magatar-
tástudományok más eszközével tekint az
emberiségre: Az emberi természet címû kö-
tetében. Kiadója a Vince Kiadó. Soros
György könyvét a Scolar kiadó adta ki. Cí-
me: A globális kapitalizmus válsága. Ve-
szélyben a nyílt társadalom.

Reformok és pedagógiák
Varvasovszkyné Velsz Dóra humánus

könyvét Debrecenben adták ki. Zeneterápia
és gyógypedagógia a kötet címe. Súlyosan
és halmozottan sérültek intézményeiben
végzett fejlesztõ munkát a szerzõ. A ma-
gyar Németh András és a holland Skiera
professzor közös kötetben tekintette át a re-
formpedagógiai törekvéseket. Reformpe-
dagógia és az iskola reformja a kötet címe.
Kiadója a Nemzeti Tankönyvkiadó.

Koldusok és királyfiak
A századelõ szociális tükrét rajzolja meg

az a szöveggyûjtemény, melyet Léderer
Pál, Tenczer Tamás, Ulicska László szer-
kesztett, s kiadója az Új Mandátum. „A tet-
tetésnek minden mesterségeiben jártasok…”
Koldusok, csavargók, veszélyeztetett gyer-
mekek a modern kori Magyarországon – így
a kötet alcíme. Jankó Judit a szerkesztõje az
Iskolai szociális ismeretek címû kötetnek,
kiadója a Comenius. Princzes Mária – az
OKKER számára – szerkesztett szöveg-
gyûjteményt a Mentális és viselkedészava-
rok pszichológiájáról. Ugyancsak az
OKKER adta ki Kósáné Ormai Vera köny-
vét az iskolapszichológiáról, Horányi An-

nabella és Hoffmann Gertrúd kézikönyvé-
nek címe: Pszichológiai és pedagógiai szol-
gálat a Nevelési Tanácsadóban. Bácskai
Erika és Gerevich József könyvének címe:
Ifjúság és drogfogyasztás. Kiadta a Drog-
megelõzési és Módszertani Ambulancia
Budapesten. Anita Werner egyszerûen
„A tévé-kor gyermekeinek” nevezi a mai
nemzedéket, ez a Nemzeti Tankönyvkiadó-
nál megjelent kötet címe. Gazsó Ferenc és
Laki László kötetét, az OKKER kiadó, Esé-
lyek és orientációk – Fiatalok az ezredfor-
dulón címmel adta ki.

Bábok ünnepe
50 éve, 1949-ben nagy társadalmi és nem-

zetközi figyelem mellett alakult meg a Bu-
dapest Bábszínház jogelõdje, az Állami
Bábszínház. A mûkedvelõ mozgalom ko-
rábbi legjobbjaiból alakult társulat mind-
végig hû maradt küldetéséhez, a magyaror-
szági bábjáték egyetemes fejlõdésének szol-
gálatához, egyúttal a mindenkori közönség
igényes mûvészeti táplálásához. A jubileu-
mot új bemutató köszönti. Garas Dezsõ ren-
dezte Az ember tragédiáját bábszínpadra.
Felújítják az eltelt évtizedek sikerdarabjait,
így a Misi Mókust, a Petruskát, a Varázsfu-
volát, a Diótörõt, a Csodálatos mandarint. Az
ünnepet kísérõ konferencia díszvendége a
lengyel Jurkowski, a nemzetközi bábszö-
vetség, az UNIMA tiszteletbeli elnöke, a
tanácskozáson a követõk, a sok vihart megélt
magyarországi bábszínházak igazgatói.
A Bábszínház csarnokában kiállítás nyílik.

Kalmár Ágnes:
Évszázadok játékai
mesterkezekbõlA Szórakaténusz állandó kiállítása 
a Játékmúzeumban.

Az évrõl évre újabb kincsekkel bõvülõ
gyûjteménynek csupán töredékét mutatják
be két tágas teremben, azonban muzeális
játékaink legszebb, legértékesebb darabjai
láthatók itt, közöttük pedig az egyre gazda-
gabb egyéniségével kibontakozó hazai játék-
történet tárgyainak sora. Igaz, sem a késõ-
középkor játékkészítõ háziiparának, sem
pedig a játékok nagyipari gyártásának nem
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alakulhattak ki elsöprõ méretû képviselõi,
azonban a játékos, felfedezõ, alkotó ember
annál gazdagabb sokféleségében mutatko-
zik meg találmányaiban, mint Kempelen
Farkas sakkozó automatája egyedi iparmû-
vészeti remekeiben, Apafi Mihály ébenfa-be-
rakásos ostáblajátékán, MNM, a kézmûipa-
rosok mesterremekein, s mindez együtt a kü-
lönbözõ korok népi játékaiban, csont- és
agyagjátékok a középkor egyes szakaszai-
ból, a középkori Buda ásatásának mûkincsei
vagy Visegrád dobókockát is készítõ csont-
mûves céhe és a falusi ember életét leképe-
zõ játékvilág az õt körülvevõ anyagokból. S
ezt a reánk hagyományozott játékkultúrát
színesítik egyes vidékek vásári–búcsús já-
tékai, melyeknek vidékenként állandósult
típusai szintén a népi játékokból rögzültek,
formája, szín- és motívumvilága pedig a
nép díszítõ mûvészetébõl merített.

A hazai játéktörténet hiányzó láncsze-
meit irodalmi mûvek leírása, az azokat ér-
telmezõ, díszítõ képek, metszetek vagy ép-
pen a képzõmûvészeti alkotások pótolják
számunkra. (Comenius Orbis Pictus mûvé-
ben éppen 10 játékot ábrázoló metszetet kö-
zöl a 17. század második felébõl.)

Igen gazdag tárháza mindez a játéktár-
gyak világának, melybõl korunk embere új-
ból és újból merít, még akkor is, ha a játékok
kivitelezésében vagy azok mûködtetésében
egyre újabb – az élet igényeinek, minõségé-
nek megfelelõ – technikai bravúrokat alkot.

Ennek az örökségnek gazdag szeletét mu-
tatja be az országos gyûjtõkörû játékmú-
zeum újjárendezett állandó kiállítása, és itt
mindenképpen meg kell jegyezni, hogy so-
kan nem reméltük e nem oly régen szerve-
zõdött gyûjteménytõl, hogy 15 esztendõ le-
forgása alatt ilyen gazdag tárgy-együtteseket
õrzõ múzeummá válik. Természetesen helyet
kapott benne sok olyan játékszer is, amely a
középkortól alakuló európai kereskedelem
nyomán a Kárpát-medencébe is eljutott.

Németország (Berchtesgaden, Sonneberg),
Csehország (Krouna, Debova), Lengyelor-
szág (Kielce), Oroszország (Zagorszk) leg-
többször búcsús kegytárgyakat, ajándéko-
kat készítõ fafaragó központjai a 18. szá-
zadtól kezdve egyre nagyobb mértékben
foglalkoztak apró, festett játéktárgyak ké-

szítésével, s hamarosan kialakultak az egyes
vidékekre jellemzõ játékok sajátos formái. Az
árusításukkal foglalkozó házalók vámmen-
tesen hordozhatták a hátukon elférõ tárgya-
kat az e célra könnyû fából kialakított szer-
kezeten. Tudjuk, hogy játékaik messze föld-
re eljutottak, így Magyarországra is. Egy
18. században utazó hölgy írja leírásaiban –
éppen a berchtesgadeni játékok kivitelével
kapcsolatban –, miszerint a kis magyarok
vágya a táncoló paripa, míg a belga gyerme-
kek vaskos parasztlovakat, az olaszok pedig
kordét keresnek a fajátékok között.

Magyarországon is készítettek eladásra
játékokat céhes kereteken belül (például
visegrádi csontmûves céh), de ezt követõ
iparosodás elmaradt. Ennek egyik oka min-
den valószínûség szerint a német játékipar
Európát uraló elterjedése volt. Játékkészí-
tõ ipariskoláink az 1870-es években alakul-
tak, elsõsorban az erdõkben gazdag része-
ken, így a Felvidéken, Kárpátalján és Er-
délyben. Az itt készült játékokból legjobb
esetben is csupán rajzok, esetleg fényképek
maradtak ránk, reméljük, hogy külföldi
(szlovák, ukrán, román) gyûjtemények nem
keveset õriznek belõlük.

A Szórakaténusz gyûjteményének legré-
gibb idõkbõl származó darabja a „miniatûr
Lottójáték”, gót betûvel írott, nyomtatott
szabállyal, nemes fából esztergált számko-
rongokkal, rézbõl préselt játékpénzekkel, az
1780-as évekbõl. Nem sokkal fiatalabb az a
német kifestõlap, fametszet, mely korábban
(1820 körül) igen nagy ritkaságnak számított,
s a vele való játék oly kivételes esemény-
számba ment, hogy gazdája többször lemos-
ta vizes szivaccsal a már színes lapot, hogy
ismét átélhesse a kifestés nem mindennapi él-
ményét. A játékbabák gazdag történetének
késõi darabjai a festett fa- és viaszbabákat,
papírmaséfejû figurákat felváltó „hölgyek”,
a késõbb annyira elterjedt porcelánfejû ba-
bák elsõ hírnökei az 1850-es évekbõl. Ele-
gáns nõket formáznak korhû viseletben, fe-
jük festett fényes porcelán, modellált vagy
valódi hajjal, a legfinomabb kesztyûbõrbõl
varrott, keményre tömött testtel.

Ezek azok az évek, melyekben az iskolai
oktatás és szemléltetés eszközeinek tárházát
kialakította: közöttük a ma puzzle néven



közismert mozaikrejtvény-játékot a térképé-
szetben, a diavetítõ õsét, a Laterna Magicát
vagy Mágikus lámpácskát, és a nagy múl-
tú táblás társasjátékok témáját is az okta-
tás–nevelés szolgálatába állította. E játékok
mindig újra alakuló megjelenési formái, a
kor igényei szerint változó szabályai hitetik
el sokszor velünk új keletû voltukat.

A 19. század második fele nem pusztán az
iskolai szemléltetés fejlõdésének, de a szé-
pen illusztrált gyermekkönyv megjelenésé-
nek kora. Ez volt az idõ, amikor elsõként az
angol iparmûvészet figyelme az élet eddigi
ismeretlen részletei s annak kellékei felé
fordult. A gyermekek játékai, könyvei, ru-
hái és szobájának gondos kialakítása
egyaránt az igényes tervezõk feladata lett.
Hazánkban is mûvészek és mûvészetelmé-
let-írók vállalták a hazai színvonalas játék-
ipar megteremtését, sõt a gyermekek teljes
környezetének kialakításával foglalkoztak
(Nádai Pál: A gyermek, I–II., 1911). Legna-
gyobbat a rangos gyermek-könyvmûvészet
megszületésével teremtettek (Kozma La-
jos, Lesznai Anna és Kner Izidor gyomai
könyvnyomdájának tipográfiája). Ennek
ékessége Karinthy Frigyes: Zsuzsa Bergen-
góciában címû könyve Kozma Lajos könyv-
díszeivel és szöveg közti pasztelljeivel
(1921), mely az 1921-es Gyermekmûvé-
szeti Kiállítás elsõ díjának nyertese lett.

Ezekben az évtizedekben fõként kisebb
mûhelyekben készültek hazai játékszereink,
közöttük nem kevés nemzetközi szinten is
rangot vívott ki magának. Egyedi és rendkí-
vül gazdag kialakításuknál fogva értek el si-
kert a viseltes, iparmûvészeti babák, vala-
mint Grabowieczky Leon kõbányai mûhelyé-
nek „Grabóka” fantázianéven forgalomba
került, fából készült, színes alapon élénk in-
daszalagokkal ékesített mesterfigurái. Az igé-
nyesen alakuló hazai játékkészítés felfelé
ívelõ útját a háborúk törték meg. Figyelem-
reméltóak a Pénzverde által készített elektro-
mos játékvasutak, melyek közül kétféle kész-
let került forgalomba az 1950-es években.

Mindezek mellett Magyarországon is áru-
sították az Európát meghódító játékszereket:
Richter-kõépítõszekrényeit, Märklin elekt-
romos vasútkészleteit és építõjátékait,
Lehmann felhúzható pléhjármûveit, Steiff

plüss- és filcfiguráit, hogy csupán a legna-
gyobbakat említsem.

A városi játékok egyre bõvülõ tárháza
mellett mindig kevesebbet találunk a ha-
gyományos falusi játékszerekbõl. Mégis
székelyvarsági gyermekjátékok bõséges,
1922-ben gyûjtött együttesét mutatjuk be
új kiállításunkon. Az egyes vidékeken, táj-
egységekben kialakult játékok készítésének
módja sokszor ma is él közöttünk. Magyar
Pálné (Ôcsény-Sárköz) hasonló hitelesség-
gel készíti a hagyományos háromlábú babát,
mint 100 évvel korábbi elõdei, megfelelõen
kiválasztott orgona ágra formálva, arcát tül-
lel borítva, az eredeti viselet darabjait hûsé-
gesen lekicsinyítve.

Vitéz Istvánné (Hajdúnánás) és Gyõri
Mihályné (Somogyudvarhely) gyermekko-
rának csuhéból készült játékait õrizte meg
emlékezetében s örökítette tovább a ma kéz-
mûvességgel foglalkozó fiatal nemzedék-
nek. Vásári és búcsús fajátékokat – mint a
zarándoklatra utaló kisfokos, görbe bot és
gereblye – még napjainkban is készítenek a
Mátraverebély-Szentkúthoz (Palócföld bú-
csújáró helye) közeli Hasznoson, ahol nem-
zedékek óta nyújtott megélhetést a fából
készült kegytárgyak, ajándékok és játékok
elõállítása. Az általában ismert kereplõ, csat-
togós lepke, talicska, bölcsõ és lovas kocsi
tartoznak még a játékkínálat tárgyai közé,
ezeket igazán jellegzetessé csupán a megha-
tározott színezés teszi.

A kiállítás kiemelkedõ mesterremekei
azok a tárgyak, melyek az igazinak hûsé-
ges, kicsinyített másai. Ilyen Pusztai Lász-
ló lakatosnak a 19. század utolsó évtizedé-
ben készített, zománclapokkal díszített
gyönyörû és használható játéktûzhelye,
vagy a számunkra ismeretlen nyugalmazott
tengerész tölgyfából készült, óraszerkezet-
tel mûködõ hajómodellje, melyet gyermek-
tulajdonosa Szegeden, az Anna-kút mellet-
ti drogéria kirakatából választotta 1937-
ben, ahol még két másik pompás darab várt
vevõre. Ezen egyedi daraboknak külön
ékességei, hogy keletkezésük, létrejöttük is
legtöbbször vadregényes, titkos történet.
Egyik legfrissebb szerzeményünk Somo-
gyi Miklós és öccse, Géza által készített
vasútmodell-együttes. Az elmúlt száz év
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hazai vasúti kocsijainak, híres gõzmozdo-
nyainak kicsinyített, oly részletes figyelem-
mel elkészített darabjairól van szó, amely
ipartörténeti emlékként is ritkaság. Híres
gyûjtemények tartják számon a Somogyi-
kocsikat, melyekkel 30 éven át készítõjük,
Somogyi Géza és az iskolai tanítás után
hozzá betérõ helyi gyerekek is játszottak.

Cigányság
Új könyvek a roma kisebbség nevelésé-

hez: a Tanítók kiskönyvtára sorozat 9. köte-
tében Kovalcsik Katalin szerkesztésében
jelent meg terjedelmes tanulmánykötet. Ta-
nulmányok a cigányság társadalmi környe-
zete és kultúrája körébõl. A sorozatot három
kiadó jegyzi: az Oktatási Minisztérium, az
Iskolafejlesztési Alapítvány és a Budapesti
Tanítóképzõ Fõiskola. A kaposvári Csoko-
nai Tanítóképzõ Fõiskola sorozatában Beás
nyelvkönyv, szótár is megjelent. Emeljük ki
ezúttal Bódi Zsuzsanna Cigány népismeret
címû, szembeszökõen gazdag tematikus iro-
dalomjegyzékkel kísért kötetét.

Erkölcsfilozófia
Kaposvárott ötödik alkalommal rendez-

ték az erkölcsfilozófiai konferenciát. Ezút-
tal a mûvészeti értékközvetítés problemati-
kája is társult a tematikához. A korábbi kon-
ferenciák anyaga kötetben hozzáférhetõ.
Végsõ szavak, illetve A világ feltételei cím-
mel jelent meg az 1995-ös és a 1997-es
konferencia valamennyi elõadása szerkesz-
tett változatban.

Mitológia ’9
Kilencedik kiadását jelenteti meg az

Amfipressz Kiadó a jeles ókortudós,
Trencsényi-Waldapfel Imre népszerû mun-
kájának, a Mitológiának.

A játék mint mentalitás
a 21. század küszöbén

Nemzetközi játékszociológiai konferen-
cia Kecskemét, 1996. október 16–19.

Az elhangzott elõadások rövid összefog-
lalóival ajánljuk szíves figyelmükbe a ma-
gyar és angol nyelvû kötetet, mely a Magyar
Soros Alapítvány Modellintézménye

(1997–1999) program részeként kerül
kiadásra.

Csepeli György: Élet és játék
Az élet és a játék kontextusainak egyik

különbségét abban látom, hogy az élet tét-
terhes, míg a játék tét nélküli döntéseket
tesz lehetõvé. A másik különbséget az
életesemények irreverzibilitásában látom,
mellyel szemben a játék eseményei rever-
zíbilisek.

Élet és játék mindazonáltal nem különül el.
A játék az, ami az élet lehetne, ha mernénk
élni a szabadsággal, mely emberi létünk ere-
dendõ meghatározatlanságának folyománya.
Ha az életbõl lehet játék, a játékból is lehet
élet, mely a játékkal ellentétben nem ad lehe-
tõséget a szabadságra. Szenvedély, beszû-
külés a következmény. Az élet és játék hatá-
rai áthágásának különös esete, a másik életé-
vel ûzött manipulatív játék. Fenti téziseket iro-
dalmi példák segítségével világítom meg.

Lukácsy András: A játék mint utópia
A fejtegetésben abból indulok ki, van-e

közös motivációja gyermek és felnõtt játé-
kának. Ha mindketten mûvelik, kell lennie
ilyennek…

A játék – világépítés. Nemcsak a történe-
te bizonyítja ezt (játéktáblák mint világkép-
ábrázolás, a játéktér mint életút: születés–ha-
lál motívumok stb.), hanem éppen aggá-
lyos berendezettsége miatt is. Ha igaz az a
tétel, hogy a játék a gyerek számára kis vi-
lág: világegyetem gyerek szinten, kell ilyen
motívumnak lenni a felnõttek körében is.

Az én válaszom: a játék rendezett világ.
A gyermek számára oly módon, hogy birto-
kolni még nem tudott felnõtt-világot leképe-
zi a maga szintjére, a felnõtt számára úgy,
hogy az ideálisan mûködni nem tudó vilá-
got megteremti a maga keretei között. Jobb
híján a gyermek eszközeivel, ha tetszik in-
fantilisan, de mindenképpen rendezetten.

Dessewffy Tibor: A játék szerepe 
és lehetõségei a posztmodern korszak
határán
Max Weber a modernitást a világ varázs-

talanításaként írta le, olyan vasketrecként,
ahol a racionalizáció és a bürokrácia gyar-



matosítják életünk minden más szféráját,
ahol is nem marad hely sem romantikus ér-
zelmeknek, sem pedig a játéknak. Ez a ki-
nyilatkoztatás, mióta csak elhangzott, a vi-
ták középpontjában áll…

Sokan, mint például Zygmund Bauman is,
a világ ezen „újraelvarázslását” tartják a
posztmodern kor egyik meghatározó sajátos-
ságának. Ennek az új varázsnak sokféle mó-
dozatával találkozhatunk nap mint nap –
egyebek mellett a tömegkultúra különféle
válfajaiban. Az elõadás azokat a társadalmi
változásokat igyekszik bemutatni, amelyek
meghatározzák a játékosság terét és lehetõ-
ségeit a késõ (vagy poszt) modernitásban.

Györgyi Erzsébet: Figyelõ, játszó,
dolgozó gyermek. A kultúra
elsajátításának módja hagyományos
társadalmakban.
Az elõadás a felnõttek játékkultúráját, az

élet folytatásához szükséges képességek el-
sajátítását veszi vizsgálat alá hagyományos
kultúrákban, különösen a magyar parasztság
elmúlt 100–150 éves gyakorlatában. Ebben
az idõszakban a kultúra átadásának intézmé-
nyei viszonylag szerény részt vállaltak az
életre való felkészítésébõl, ugyanakkor ma-
ga a követendõ életmód sokkal megfigyel-
hetõbb, áttekinthetõbb volt a felnövekvõ
nemzedék számára, mint a magasabb fejlett-
ségû társadalmakban, például abban, mely-
ben élünk. A kultúra elsajátításának egyik je-
lentõs módja a családi és gyermek-, illetve
ifjúsági közösségekben játszott játék volt.

Kérész Gyula: Játék és erõszak
Bizonyos humán játékok ellen gyakori

vád, hogy erõszakot szülnek, mindenekelõtt
a játékfegyverek, hadijátékok, sportjátékok,
szerencsejátékok és legújabban a video- és
játéktermi játékok. A továbbiakban ezeket az
egyszerûség kedvért erõszakjátéknak neve-
zem, jóllehet egyik sem egynemû játékokat
foglal magában (…), azonkívül a legtöbb
empirikus vizsgálat szerint még az agresszí-
vebb típusú játékok sem vezetnek önma-
gukban erõszakos cselekményekre, bár két-
ségtelenül jobban felhasználhatók (pl. já-
tékpisztoly bankrabláshoz), mint a béké-
sebb játékok… A szerzõ a játék és az erõszak

kapcsolatával foglalkozó kutatások törté-
neti áttekintésén túlmenõen maga is vég-
zett esettanulmányokat olyan csoportokban,
amelyek nézetei és gyakorlata az erõszakjá-
tékokkal kapcsolatban pregnánsan eltér (pél-
dául Jehova tanúi és katonatisztek családja).

Mérõ László: Védõbeszéd 
a számítógépes videojátékok ügyében
Intellektuális körökben divattá vált cse-

pülni a videojátékokat. Mint minden pop-
kultúrát, ezt is könnyû a magas komolyság
világából lenézni, megvetni… Jelen kon-
ferencia tematikájában olvastam: „számí-
tógépes játékkultúra = tradícióvesztés +
sematizmus?” Gyanúm, hogy a kérdés
költõinek volt szánva. Én a videojáték-i-
par látványos felfutásában nem elsõsorban
a tradícióvesztést látom (ahogy a mozié-
ban sem), hanem épphogy egyfajta új tra-
díciórendszer születését. Ez azon generá-
ciók majdani tradíciója lesz, akiknek már
nem okoz nehézséget beállítani a videó-
jukat egy holnapi film automatikus felvé-
telére, vagy kinyitni egy automatikus WC
ajtót… A videojátékok kialakították a ma-
guk újfajta szociális kereteit is. Ma már
aligha tekinthetõk az embereket egymás-
tól elidegenítõ, elmagányosító tevékeny-
ségnek. Kezdenek kialakulni a klassziku-
sai is, és talán érdemes õket elõítélet nél-
kül, felkészülten elemezni.

Csányi János: Játékosok és játékok 
az Internet hálójában
Az Internet hatása a tudományra és a tár-

sadalomra ma, a 21. század küszöbén
legalább akkora, mint az Ipari Forradalom-
nak volt. Sokak szerint a tagadhatatlan elõ-
nyükön túl súlyos problémákat is felvetett az
információs forradalom: a személyes kom-
munikáció beszûkülését, elmagányosodást,
zavarokat a túl sok és túl gyors információ
feldolgozásában, újfajta szenvedélybeteg-
ségek kialakulását stb., amelyek az egyedi
számítógép-használattal hatványozottan je-
lentkeznek… Az elõadásban megpróbálom
felvillantani azokat az új lehetõségeket,
amelyeket az Internet a játékos ember szá-
mára nyújthat és azokat a pozitív és negatív
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hatásokat, amelyek az Internet használatá-
nak során jelentkezhetnek.

Nagy László: Csendes dühöngés
táblajáték ügyben
Ez évben (1996) mintegy 40 alkalom-

mal tartottam logikai és táblajáték bemu-
tatókat. Nem tudom, remélhetem-e, hogy
az ezeken résztvevõ kb. 5000 fõ „játékos”
nem reprezentálja a hazai (játék) kultúrát.
A tapasztalatok számomra megdöbben-
tõek… Az okok között: reklámról, piaco-
sodásról (vagy inkább prostitúcióról, egé-
szen a hatalomig, a demokráciáig… Kap-
csolódóan, de nem eldöntve, hogy ok
vagy okozat: a kereskedelem játékkínála-
táról, a nürnbergi játékkiállításon látottak-
ról, a hazai és külföldi gyártókról… Táb-
lajátékokról, mint az intelligencia legna-
gyobb találmányáról: túl a közhelyen
(mármint, hogy „logikusan gondolkodni”
… itt a közhely vége!), megtanulni nyerni
és veszteni, szabályokat elfogadni, esély-
egyenlõséget átlátni, fair play…

Tunyogi Erzsébet: Sérült kisgyermekek
korai fejlesztése játékterápiával
A játékterápia elsõként a gyermek és

szülei közötti feszültség feloldására törek-
szik. A csecsemõk szüleit megtanítjuk azok-
ra az alapvetõ kommunikációs és testi já-
tékokra, amelyek nélkül harmonikus emo-
cionális és biológiai fejlõdés nem képzel-
hetõ el. A szülõben igyekszünk feloldani a
gyermekével szemben érzett taszítást: a
sérült gyermek világra hozásakor elszenve-
dett tragikus megrázkódtatást. A legsérül-
tebb csecsemõ is arc- és testmozgásokkal
válaszol szülei kommunikációs kezdemé-
nyezéseire, ha kiegyensúlyozott lelkiálla-
potban van, biztonságban érzi magát, és
érzi szülei erre irányuló bátorítását.

Zsigmond Gyõzõ: A játékos nyelvi verseny
megszervezésérõl és lehetõségeirõl 
az oktató–nevelõ munkában
A játékos nyelvi versenyeknek az okta-

tó–nevelõ munkában betöltött szerepérõl,
lehetõségeirõl szól a szerzõ. Országos ver-
senyek irányításában, szervezésében, leve-
zetésében, valamint nyelvi–irodalmi játé-

kok, rejtvények, feladatok készítésében va-
ló jártasságát igyekszik kamatoztatni. Kitér
a nyelvi–irodalmi játékok hozzájárulására a
kreativitás fejlesztéséhez.

Síklaki István: Játékok és játszmák
(A társas érintkezés pragmatikai játékai)
A nyelv elsajátítása párhuzamos a társas

viszonyok játékszabályainak elsajátításá-
val. Ennek során alakulnak ki azok a kész-
ségek, amelyek a felnõtt érintkezés finom-
ságaira képessé tesznek, amelyek jelentõs
mértékben mutatnak olykor játékos, olykor
komolyabb, játszma jellegû vonásokat.
Elõadásomban néhány olyan gyerekjátékra,
szójátékra mutatok rá, amelyek a késõbbi
felnõtt játékos–komoly szópárbajok elõhír-
nökei és elsajátításuk eszközei. Eric Berne
nyomán a játszmák szociálpszichológiai
mozzanatait idézem föl és erre is hozok
gyerekek társas szerepjátékaiból példát. A
Berne-féle játszmakoncepció pragmatikai
elemzését adom, azaz megmutatom, milyen
nyelvi kommunikációs stratégiák útján va-
lósulhatnak meg.

Gabnai Katalin: Drámajátékok
gyerekekkel és felnõttekkel
Pityergõk és berregõk között töltjük min-

dennapjainkat, nem ritkán az internet háló-
jába gabalyodva. Mégis – vagy tán éppen
ezért – a legnagyobb élmény a másik ember-
rel való személyes találkozás maradt. Csak
éppen az ehhez kellõ formákat felejtettük el.
Az idõsebb nemzedék tagjai valaha volt kö-
zösségi rituálék rongyait rakosgatják nosz-
talgiázva, az ifjabbak már nevet sem igen
tudnak adni hiányérzetüknek, mely a hétköz-
napi interakciók felszínességébõl és forma-
szegénységébõl fakad. Személyes találkozá-
saink kommunikációs kultúrája elkopott,
újra pedig a nagy rohanásban nemigen telik.
Életben maradásunk vagy elõrejutásunk cir-
kuszi próbálkozások sorozatán múlik, lessük
egymást, mint az artistát a nézõk az õsi vá-
rakozás feszültségével: hátha eléri! … és
még inkább: hátha leesik! Hátha!

Csapó Anna: Játék–munka–mûvészet
Meggyõzõdésem, hogy a játék emberré

válásunk, ember mivoltunk, valamint a vi-
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lág megértésének kulcsfogalma. Filozófiai
kategória. Nem csupán a céltételezõ munka,
hanem az a kíváncsiság, amely a játék
véletleneinek, sõt luxusának tért engedett és
enged, emel ki minket az állati sorból; tehet
minket ma is szabadabbá, emberebbé. Alap-
vetõ szemléletváltást hirdetek tehát, amely
a komolytalan, így a tudomány területérõl
számûzött játékot felemeli, mi több, annak
illanó természetét kutatva kiindulópontként
kezeli.

Pálffy László: A szerencse és játék
image változásai
A szerencse és az ember kapcsolatát iste-

nítették és emberi törvények irányították.
A bibliai idõk elõtt kezdetben a szerencse és
játék még csak sorshúzás formájában kap-
csolódott össze. Késõbb, a római korban
külön istene lett a szerencsének és külön a
sorsnak. (Görögöknél a szerencse istennõ-
je: Tükhe, a rómaiaknál: Fortuna, a sors ró-
mai istennõje a „Dicke”.) A 3–4 ezer évvel
ezelõtti európaiak gyakori döntésképtelen
helyzetükben ezeket az isteneket szólítva
sorsot húztak, kockát vetettek, így választot-
tak az egyes oldalakhoz társított lehetõségek
közül, és így a „kocka el van vetve” döntés
megszületett…

Voigt Vilmos: Mi hagytuk el vagy õ
hagyott el minket? Vannak-e még
játékaink?
Manapság alaposan megváltozott a já-

ték (és a csak annak nevezett „játék”) ér-
telme és státusa. Hol arról olvasunk, hogy
a magyar sport milyen mértékben más,
mint korábban volt, hol új meg új „tiltott”
játékokat lepleznek le (legutóbb az éjsza-
kai autós gyorsulást, „ágyúgolyó”-futa-
mokat). Számítógépeink beépített kártya-
programját azok is használják, akik
egyébként még írógépként sem kezelik e
komputereket. Super Mario ugrásai és ké-
ményszökellései jobban ismertek az ifjú-
ság körében, mint a ludasjáték vagy a Lu-

das Matyi. Van-e még játékunk? Van-e
még idõnk és pénzünk játszani?

Egon Schmuck: Egy komplex ludotéka
modellje és ennek lehetõségei a játék 
és játékszer kutatásban
A Tanítóképzõ Fõiskola által létrehozott

modellnek három fõ feladatot kell teljesíte-
nie: 1. Szolgáltatás a gyermekek számára (já-
tékszerek kölcsönzése, játék a létesítmény-
ben, játékok javítása irányítással, játékok
cseréje, játékkészítés a gyermekek által, vá-
sárlás és eladás, játékterápia). 2. Kutatás és
fejlesztés (a létesítmény továbbfejlesztése ér-
dekében, a játékok és játékszerek területén
folytatott kutatás). 3. Játékra és játéksze-
rekre irányuló képzés és továbbképzés (fõ-
iskolai hallgatók képzése, nevelõk és taná-
rok képzése, képzési ajánlás szülõk és idõ-
sek részére). A kutatások súlypontjai: játszó-
hely kutatás, játékszer kutatás és fejlesztés,
játékszerek vizsgálata.

Lars-Erik Berg: Játékszerek, valamint
az identitás és interakció szenzációs
kettõssége
Mit nevezünk jó játéknak? Válaszom a

kérdésre szociálpszichológiai és interakciós
jellegû. Az egyén személyiségfejlesztésé-
hez szorosan hozzátartozó fogalom a játék
és játszás. A játszásra való képességünket so-
ha nem veszíthetjük el, ha megtörténne, az
élet meghatározó aspektusa is megszûnne.
Az interakcióban fontos az idõ és a történel-
mi fejlõdés. Az Ego érzékeli a másik sze-
mélybõl iránta kiváltott impulzusokat, és
egyúttal arra is képes, hogy vizsgálja önma-
gát ebben az interakciós folyamatban.

Junior Achievement
Az 1919-ben alapított Junior Achieve-

ment® mára a világ legrégibb, legnagyobb
és a leggyorsabban fejlõdõ, nem profitorien-
tált oktatási szervezet lett, amely a világ
103 országában mûködik és az utóbbi 5 év
során megduplázta tanulói létszámát.
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A Junior Achievement® Magyarország
alapítványt 1993-ban hozta létre üzletembe-
rek egy csoportja. A JAM a magyar oktatá-
si rendszerhez illeszkedõ, átfogó, a hétköz-
napi élet problémáira választ adó közgazda-
sági, vállalkozási ismeretekkel  látja el diák-
jait, elõtérbe helyezve az üzleti élet gya-
korlati problémáit. Négy év alatt az ország
19 megyéjének több, mint 140 iskolájában,
óvodájában, 3500 általános- és középisko-
lás diák, óvodás tanul tananyagaink alapján.

A JAM programok célja az üzleti élet és
az oktatás közötti kapcsolatrendszer kiala-
kítása, amelyen keresztül a „tantermek” és
a „vállalatok” között együttmûködés jöhet
létre. Célunk, hogy a külföldi oktatási anya-
gok magyar viszonyoknak megfelelõ adap-
tálása által a diákok és tanáraik körében
egyfajta üzleti gondolkodásmódot teremt-
sünk meg. A NAT követelményeinek meg-
felelõ oktatási programunk által a diákok
olyan szaktudásra tehessenek szert és fejlõd-
jenek azon készségeik, amelyek felkészítik
õket arra, hogy felelõs tagjai és hatékony
munkatársai legyenek, mind a társadalom-
nak, mind pedig leendõ munkahelyüknek.

A JAM tantárgyait felkészített tanárok
üzletemberekkel együttmûködve oktatják
országszerte. A lelkes tanári gárda sikerei-
nek alapja, hogy a folyamatos felkészítés
mellett elméleti és gyakorlati példákkal szí-
nesített tankönyvekkel látjuk el õket, melyet
az iskolai oktatás során sikeres vállalati ta-
nácsadók elõadásai egészítenek ki. A diákok
fantáziát látnak a programban, megvalósít-
hatják terveiket, kipróbálhatják önmagukat
tanári és tanácsadói irányítás mellett.

A Junior Achievement tananyag-
csomagjai
„Én és a világ” 1–4. évfolyam (Mi ma-

gunk, Mi családunk, Környezetem, Váro-
som). Általános iskolai program, amelynek
elsõ részét óvodáknak is ajánljuk. A program
elkészítése és adaptálása során arra töre-
kedtünk, hogy a gyerekek egy-egy mesesze-
rû történeten keresztül játszva ismerked-
hessenek meg az alapvetõ közgazdasági fo-
galmakkal. A történetek bemutatását, a tanul-
tak rögzítését poszterek, egyszerû, de ötle-
tes segédeszközök, ábrákkal, képekkel tûz-

delt füzetek segítik, felkeltve a kisdiákok ér-
deklõdését a téma iránt.

Gazdasági gyakorlatok 7–8. évfolyam.
A tanári, tanácsadói irányítás és a munkafü-
zet segítségével a JAM diákok betekintést
nyerhetnek a gazdasági rendszerek világá-
ba, ismereteket szerezhetnek a pénzügyi
tervezésrõl, a tõzsdérõl, a megtakarítások/be-
fektetések fontosságáról és a kereslet–kí-
nálat viszony alakulásáról.

Üzleti gyakorlatok 8–9. évfolyam. Az üz-
leti gyakorlatok címû tananyag átfogó köz-
gazdasági szemléletet nyújt és fontos gazda-
sági fogalmakat vezet be. Ez a rugalmas
program a pénzügy, a vállalkozásszervezés
feltételeit, a kereslet–kínálat törvényét, a
pénz szerepét mutatja be. A tananyag tartal-
maz egy pályaválasztással és álláskeresés-
sel kapcsolatos részt is.

Alkalmazott közgazdaságtan középisko-
lás diákok részére. A tananyag által a diákok
összetett képet kaphatnak a gazdaság mûkö-
désérõl, az állam és a vállalatok felépítésé-
rõl, a bankrendszerekrõl, a vállalkozás lénye-
gérõl.

A program részei:
– elméleti tananyag, tankönyv

segítségével
– gyakorlati ismeretek, munkafüzet pél-

dáival,
– számítógépes gazdaság szimulációs

program (MESE),
– diákvállalkozás.
GLOBE. Ez egy fél éves, középiskolások

részére készült program, amely az alkalma-
zott közgazdaságtan tananyagot egészíti ki.
A program keretében a diákvállalkozások
külkereskedelmet folytatnak a világ külön-
bözõ pontjain mûködõ diákvállalkozásokkal.

A JAM tanárképzési tréningje
Az akkreditált tanárképzés négy célra

összpontosít:
– a gazdasági ismeretek tanításához szük-

séges üzleti szemlélet kialakítása, felerõsí-
tése a tanárokban;

– a JAM tananyagainak ismertetése, tana-
nyagok oktatásának, számítógépes szimulá-
ció alkalmazásának gyakorlása;

– diákvállalkozás programrész alkalma-
zása a gyakorlatban;



– együttmûködés a vállalati szakemberek-
kel.

Orientációs tréningeink során a tanárokat
tájékoztatjuk a JAM programról, annak
felépítésérõl, tananyagairól és az együttmû-
ködési lehetõségekrõl.

Posztgraduális tréningeink keretében ke-
rül sor a JAM tananyagok ismertetésére, a
80 órás elméleti és gyakorlati foglalkozások
során. A képzésbe sikeres üzletembereket is
bevonunk.

Követõ tréningeket évente két alkalommal
tartunk a közgazdaságtant, vállalkozástant a
JAM tananyagai alapján már tanító taná-
rok részére.

A JAM szabadidõs rendezvényei
Nyári táborunkban diákjaink ismert vál-

lalatok szakembereivel találkozhatnak.
A MESE verseny a számítógépes és köz-

gazdasági szimulációs gyakorlathoz kap-
csolódó rendezvényünk, ahonnan az elsõ 8
csapatot a számítógépes világbajnokságra is
benevezzük.

A legjobb JAM diákoknak lehetõségük
van arra, hogy kijussanak a Junior
Achievement International által szervezett
Nemzetközi Diáktáborokba. Célunk, hogy
a JAM diákok és tanárok bekerüljenek a
nemzetközi junioros hálózatba.

A Diákvállalkozások Kiállítása és Vásá-
ra keretében a diákvállalkozások valódi vá-
sáron mutathatják be és értékesíthetik saját
készítésû termékeiket.

Zabhegyezõ –
Gyerekanimátorok
Egyesülete

Kiemelkedõen közhasznú szervezet
Az Egyesület bemutatása
Animátornak azt a személyt nevezzük,

aki másokat pozitív aktivitásra késztet. Gyer-
mekanimátoroknak – ennek megfelelõen –
azokat hívjuk, akik tanítási órán kívül gye-
rekekkel foglalkoznak, hogy segítsék õket
szabadidejük hasznos és értelmes eltölté-
sében.

A Zabhegyezõ – Gyerekanimátorok Egye-
sülete 1991 júniusában alakult, gyerekekkel
nem hivatásszerûen foglalkozó fiatalok szak-

mai szervezeteként. A tagság kétharmada
húsz évnél fiatalabb és csak néhányan idõ-
sebbek huszonöt évnél.

Az Egyesület alapelve a nyitottság, ennek
megfelelõen: egyrészt elhatározása alapján
minden gyerekekkel foglalkozó fiatal be-
léphet a szervezetbe, másrészt a rendezvé-
nyeken való részvételnek nem feltétele az
egyesületi tagság. Ezen alapelv megvalósí-
tásának érdekében az Egyesület jó kapcso-
latokra törekszik minden hazai gyerek- és
gyerekérdekû szervezettel.

A Gyerekanimátorok Egyesülete szak-
mai együttmûködési szervezet, amelynek
céljai:

– fiatalok felkészítése gyerekfoglalkozá-
sok vezetésére,

– gyerekanimátorok továbbképzése,
– módszertani anyagok terjesztése,
– gyerekanimátorok közötti kapcsolat-

és információszervezés,
– hozzájárulni a magas színvonalú gye-

rekanimátor-kultúra kialakulásához és el-
terjedéséhez,

– közös rendezvények szervezése gye-
rekanimátorok, illetve azok gyerekközös-
ségei számára,

– részvétel más szervezetek gyerekprog-
ramjainak megvalósításában.

Az Egyesület rendezvényeinek költségét
– a résztvevõ gyerekek és fiatalok anyagi
helyzetére és a fiatalok által végzett, nem ho-
norált önkéntes munka nagy arányára való
tekintettel – pályázati támogatásokból fede-
zi. Az Egyesület a társadalmi szervezetek
költségvetési támogatására hivatott ország-
gyûlési pályázati alapból kap mûködési tá-
mogatást.

Egyesületünk 5 éve folyamatosan játszó-
házat mûködtet a budapesti Káposztásme-
gyer II. lakótelepen. A csoport tagjai rend-
szeresen vezetnek foglalkozásokat a Szüni-
dödõ nyitórendezvényén, a Margitszigeti
Atlétikai Stadionban is.

Az Egyesület stratégiai partnere diák-
ügyekben az Országos Diák Unió.

Az Egyesület mûködése
Az Egyesület legfõbb döntéshozó szerve

– a közgyûlés – pályázatok közül választja
ki rendezvényeit, amelyek megvalósítását
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programigazgatóként azok javaslói veze-
tik. A programigazgató olyan egyesületi tag,
akit a közgyûlés felhatalmaz az adott prog-
ramon belül érvényesülõ kizárólagos dönté-
si joggal és felelõsséggel.

Helyi animátorcsoportjaink rendszeresen
rendeznek gyerekfoglalkozásokat, klubo-
kat. Részt vesznek az egyesületi gyerek-
programokon, saját nyári táborokat szer-
veznek, õk alkotják a Nyárzáró Egyesületi
Tábor résztvevõinek többségét. A helyi cso-
portok közti információáramlást és koordi-
nációt a Helyi Csoportok Fóruma látja el.

Az Egyesület programjai szakmai színvo-
nalának egységesítése és emelése céljából,
kidolgozta és bevezette az Egyesületen be-
lüli általános képzési és vizsgarendszert.

Zabhegy néven rendszeresen megjelenik
tájékoztatónk, amely tagjaink mellett part-
nereinkhez is eljut, információkat tartalmaz
rendezvényeinkrõl, pályázatokról, olcsó
szálláshelyekrõl, táborhelyekrõl.

Az Egyesület tagja a Gyermek és Ifjúsá-
gi Érdekegyeztetõ Tanács (GyIÉT) gyerek-
és ifjúsági érdekû szervezetek tárgyalódele-
gációjának, megfigyelõként tagja a Gyer-
mekérdekek Magyarországi Fórumának és
együttmûködik több tucat ifjúsági és ifjúsá-
gi érdekû szervezettel.

Az Egyesület tagjai az alábbi gyerek és if-
júsági célokért tevékenykedõ szervezetek
munkájában vesznek részt mint delegáltak:

– MaHolnap periodika szerkesztõbizott-
sága,

– Mobilitás Ifjúsági Szolgálat Tanácsadó
Testülete,

– Nemzeti Gyermek és Ifjúsági Közala-
pítvány Kuratóriuma,

– Zánkai Gyermek és Ifjúsági Centrum
Oktatási és Üdültetési Közhasznú Társaság
Felügyelõ Bizottsága,

– Zánkai Gyermek és Ifjúsági Centrum
Oktatási és Üdültetési Közhasznú Társaság
Tanácsadói Testülete,

– Pest Megyei Gyermek és Ifjúsági Ala-
pítvány Kuratóriuma.

Székhely: 1142 Budapest, Alsóõr u. 9/b.
Postacím: 1399 Bp., Pf. 701/200
Bankszámlaszám: 10102086-68635002-

00000002
Adószám: 19669467-2-42

Honlap: www.c3.hu/-zabhegy
E-mail: zabhegy@c3.hu

Konferencia 
a Normafánál

A Pest megyei Pedagógiai Intézet hagyo-
mányos normafai konferenciájának közép-
pontjában az egyén és közösség viszonyá-
nak pedagógiai értelmezése áll. Szót kapnak
a hagyományos és „modern” nevelésköz-
pontú iskolák.

Múltunk öröksége
A „Múltunk öröksége” Alapítvány a gyer-

mekmozgalmak haladó hagyományainak
ápolására vállalkozott. Nyárvégi rostallói
konferenciáján arról váltottak szót a szakem-
berek: vajon milyen lesz a gyermekmoz-
galmak helyzete az elérkezõ 21. században.

A KOMA
a mûvészetpedagógiáért

A KOMA kuratóriuma szerzõdésben bíz-
ta meg az Academia Lid et Artis mûvészet-
pedagógiai egyesületet, hogy a közalapít-
vány hírlevele számára készítsen ajánló, il-
letve kritikai szakirodalmi szemlét a mû-
vészetpedagógia legújabb kiadványairól,
módszertani innovációiról.

Fekete István száz éve
A Tüskevár írójának századik évfordu-

lójára készülnek az irodalom és a termé-
szet barátai. Dombóvárott, a Molnár
György Általános Iskola gyermekközös-
ségei évek óta szerveznek programot az
író emlékére. A centenáriumi évben széles
körû társadalmi kezdeményezésben kíván-
nak készülni az évfordulóra, megannyi
szakmai szervezettel, érintett egyesülettel,
társasággal együtt országos konferencián
kívánnak dialógust kezdeményezni az író
hagyatékának jegyében a környezeti és az
irodalmi nevelés lehetséges összefüggé-
seirõl. A konferencia jelképes értelmû
munkacíme jelzi a progresszív pedagógiai
kötõdést: a Tüskevár mint a nevelés szín-
tere. A program ideje: 2000. április.



Valaki felelõs
Ez a címe a Szent Ignác Szakkollégium

októberi konferenciájának, melynek témá-
ja az „egyházak és a civil társadalom fele-
lõssége az ifjúság neveléséért”. A konfe-
renciára a vendéglátók a legszélesebb
ökumené nevében hívtak elõadókat és részt-
vevõket, így például a Regnum Mariánum,
az Opus Dei, a REFSz, az IDF, a Fidelitas,
a Cserkészet mellett szót adnak az úttörõ-
mozgalom szóvivõjének is.

Gyermekirodalom
Komáromi Gabriella tankönyvet írt a ma-

gyar gyermekirodalom történetérõl. Kiadó-
ja a Helikon. Több egyetemen és fõiskolán
iktatták tantervbe a gyermekirodalmat mint
önálló, a pedagógia és az irodalom mes-
gyéjén elhelyezkedõ diszciplínát.

Gyermekvédelem
Az ismert szerzõpár, Csizmár Gábor és

Bíró Endre új jogszabály-feldolgozó és ér-
telmezõ „kapcsoskönyvvel” jelentkezik.
Herczog Mária a lektora és a Közgazdasá-
gi és Jogi Könyvkiadó adja ki A szociális
munka és a gyermekvédelem jogi kéziköny-
ve címû „kapcsoskönyvet”.

Kárpátalja
Pornói Imre és Szabó József a szerkesz-

tõi annak a kötetnek, melyet a Szabolcs-
Szatmár-Bereg megyei Pedagógiai Intézet
adott ki a magyar iskola ezer évére emlékez-
vén. Szemelvények Kelet-Magyarország és
Kárpátalja iskolatörténetébõl a kötet címe.

Besenyõtelek
25 évvel ezelõtt, az elsõk között, kísérle-

ti státusszal avatták a Heves megyei Bese-
nyõtelken a község általános mûvelõdési
központját. A jeles évfordulón az alapítók
méltatták a negyedszázad elõtti innováció je-
lentõségét, a fiatalabb ÁMK-k köszöntötték
az „úttörõt”, a község igényes népünnepé-
lyen ünnepelte önmagát.

Tanfolyam
magyartanároknak

A Magyartanárok Egyesülete Újrafelfede-
zés és közvetítés címen 120 órás, akkredi-
tált továbbképzési tanfolyamot szervezett
tavaly és szervez idén is a TIT budapesti
Kossuth Klubjában. E tanfolyam (kétheten-
ként, csütörtökön munkálkodó mûhely) ke-
retében az elõadások, a közös mûelemzések
és a módszertani tapasztalatcsere mellett –
az új továbbképzési rendszer szabályainak
megfelelõen – az értékelés alapjául szolgá-
ló önálló „produktumoknak” is születniük
kell. Ez a kényszer számos értékes munkát
eredményezett. Az alábbiakban közölt
írás(ok) ilyen szemináriumi dolgozat(ok). Jó
tucatnyi, elõre megadott témából választhat-
tak a képzés résztvevõi. E témák közös vo-
nása az volt, hogy mindegyik „a régieket
megszólító újakra”, hajdani és mai mûvek
párbeszédére, ha tetszik „intertextuális össze-
függésekre” irányította a figyelmet. A jö-
võben szeretnénk rendszeresen közreadni
hasonló továbbképzési „melléktermékeket”,
melyek ékesen bizonyítják, hogy a különbö-
zõ iskolákban dolgozó, gyakran fásultnak
ítélt magyartanárok korántsem vesztették
el nyitottságukat, kreativitásukat, önálló
mûértelmezõ képességüket.

Arató László

Új tankönyvek
Deli István Bevezetés a pedagógiába és

Didaktika címmel írt tankönyvet az egye-
temmé váló kaposvári tanítóképzõ számára.
Érdekesen egészíti ki e munkákat az andra-
gógus Magyar Miklós munkáltató tanköny-
ve, melynek címe A tanulás – élettevékeny-
ség.

Hans Sachs magyarul
Mann Lajos évtizedes munkával ültette át

magyarra a jeles „mesterdalnok” játékait,
drámáit. A frankfurti könyvvásáron a magyar
fél kedves ajándéka lesz a vendéglátóknak
a vaskos kötet. 

Zeneterápia
Kokas Klára új könyvét (Öröm, bûvös

égi szikra címmel) az AKKORD Kiadó ad-
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ta ki, folytatódik a foglalkozások ihletett
leírása. 

Varvasovszkyné Velsz Dóra kötete ma-
gánkiadás. Címe: Zeneterápia és gyógype-
dagógia súlyosan és halmozottan sérültek in-
tézményeiben. A könyv gazdag és meggyõ-
zõ módszertani munkákat mutat be.

Új könyvek 
a minõségbiztosításról

Setényi János: A minõség kora. Beveze-
tés az iskolai minõségbiztosítás gyakorlatá-
ba. Raabe Kiadó.

Balogh Anna (szerk.): Minõségértékelés,
minõségbiztosítás az oktatásban. Szöveg-
gyûjtemény. Fejér megyei Pedagógiai Inté-
zet.

Horváth Attila: Minõségbiztosítási eszkö-
zök az óvodában, iskolában. Mûszaki
Könyvkiadó.

Szurom Pálné (szerk.): Az oktatás minõ-
sége. Pedagógusoknak a minõségrõl. Csong-
rád megyei Pedagógiai és Közmûvelõdési
Kht.

Trencsényi László: Minõségbiztosítás a
pedagógiai programban – hogyan? Okker.

Tóth Tiborné–Tóth Andrea: Értékelés és
minõség a közoktatásban. Mûszaki Könyv-
kiadó.

Középpontban a minõség – az ÁMK-ban
is. Tanulmánygyûjtemény. Baja. AMKOE.

Mustra
A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Peda-

gógiai Intézet módszertani pályázatának
legjobb munkáiból készített kötet jelent meg
a fenti címmel. Az írások igazolják, hogy a
pedagógia, az iskola humanizálásának, a
személyiségfejlesztésnek, az elfogadó peda-
gógiai magatartásnak vannak a mindenna-
pi pedagógusmagatartásba beépült készsé-
gei, fogásai a hátrányos helyzetû régióban,
a legnehezebb feltételek mellett mûködõ is-
kolák, óvodák pedagógusaiban is. Sok írás
szól a cigánygyerekekkel és szüleikkel ala-
kuló konstruktív pedagógiai kapcsolatról.

Az Alternatív
Pedagógusképzõ Mûhely

akkreditált kurzuskínálata 1999/2000
Kik vagyunk? Az Alternatív Pedagógus-

képzõ Mûhelyben az 1980-as évek végé-
nek reformpedagógiai törekvései találtak
egymásra. Már az elsõ években megjelent az
az igény, hogy alternatív módon és tartalom-
mal képezzünk tanárokat. Azóta bebizonyo-
sodott, hogy kurzusaink jól hasznosítható se-
gítséget nyújtanak a hagyományos és nem
hagyományos módszerekkel tanító pedagó-
gusoknak is, mint azt az évek óta visszajá-
ró résztvevõink bizonyítják. Az intézmé-
nyesült tanár-továbbképzési forma kialakí-
tása mellett egyenrangúan fontosnak tartjuk
a nyitott szellemû, értelmiségi mûhely
megõrzését.

Jellemzõink:
– Kurzusaink interaktívak.
– A témákat több szempontból, több

elõadó részvételével közelítjük meg.
– A foglalkozásokon az elõadások he-

lyett a résztvevõk saját élményû tanulása
meghatározó.

– Kurzusainkon mûhelymunka folyik.
– Kurzusaink lehetõséget adnak a peda-

gógusság mint értelmiségi létforma kitel-
jesítésére.

Kurzusainkat az Oktatási Minisztérium
akkreditálta

Várjuk jelentkezését!
Az APM munkatársai: Czike Bernadett,

Fehér Márta, Juhász Nagy Ágnes Viktória,
Kerékgyártó Judit, Szebényi Csilla, Vég
Katalin.

Az Alternatív Pedagógusképzõ Mûhely
akkreditált kurzusai

1. Multikulturalitás és interkulturális kom-
munikáció az iskolában 120 óra

2. Speciális bánásmódot igénylõ gyerekek
az iskolában 120 óra

3. Alternatív pedagógiák elmélete és gya-
korlata 120 óra

4. Iskolamesterek, élõ pedagógiai irány-
zatok I–II. 60–60 óra

5. Hatékony tanulásszervezési módszerek
120 óra

6. Kultúrkörök mint a NAT Társadalom-
ismeret moduljának választható tantárgya



60 óra
7. Magánélettan mint a NAT Emberis-

meret moduljának választható tantárgya
60 óra

8. Honnan hová? – Értékek ma 60 óra
9. Isteni és emberi természet (Bibliai szö-

vegfeldolgozás) 60 óra
10. Személyiségfejlõdés és társadalomba

illeszkedés 120 óra
11. Mûvészet mûvelve 120 óra
12. Alkalmazott dráma 120 óra
13. Humánökológia 120 óra
Egyéb programajánlatunk:
Kézmûipari technikák: Foltvarrás, kerá-

mia, batikolás.
1999 szeptemberétõl induló kurzusaink:
Speciális bánásmódot igénylõ gyerekek az

iskolában 120 óra
– Devianciák kezelése az iskolában
– Integráció, sérült és ép gyerekek együtt

nevelése az iskolában
– Gyermekegészség és patológia
Terepintézmények: Belvárosi Tanoda Ala-

pítványi Gimnázium, Gyermekek Háza,
Lauder Javne Zsidó Közösségi Iskola, Bu-
rattino Iskola.

Tervezett elõadók: Buda Béla, Fohn Már-
ta, Császár Ildikó, Lányi Marietta, valamint
a terepintézmények munkatársai.

Kurzusgazdák: Gyõrik Edit, Kereszty
Zsuzsa, Vég Katalin.

Iskolamesterek, élõ pedagógiai irányza-
tok I. 60 óra

Iskolák közelrõl:
– Alternatív Közgazdasági Gimnázium
– Belvárosi Tanoda Alapítványi Gimná-

zium
– Lauder Javne Zsidó Közösségi Iskola
– Carl Rogers Személyközpontú Iskola
A kurzushoz egy újabb 60 órás kurzus

csatlakozik szervesen, melyen a résztvevõk
egy-egy választott iskola mentén mélyíthe-
tik el tudásukat. (Iskolamesterek II.)

Tervezett elõadók: Horn György, Gyõrik
Edit, Szeszler Anna, Gádor Anna.

Kurzusgazdák: Gádor Anna, Gyõrik Edit,
Czike Bernadett

Kultúrkörök, ahogy a Rogers iskolában
tanítják 60 óra

Az emberiségnek a folyvást bõvülõ, a
korábbi ismereteket kiigazító vagy éppen

cáfoló tudása mellett létezik olyan is, ami ke-
vésbé érzékelhetõ, ám jelentõsége ugyanak-
kora, mert az állandóságot képviseli. Ez a
különbözõ kultúrkörök hagyománya. A kur-
zus során egy-egy kultúrkörbõl (magyar
népszokások, pogány magyarság, zsidó, ke-
resztény, görög, egyiptomi, római kultúr-
körök), egy-egy témát, mesét, mítoszt, ün-
nepet kiemelve szervezzük a foglalkozáso-
kat, melyeken a 6–12 éves korosztályban al-
kalmazható tanítási technikákat, módsze-
reket mutatjuk be.

Tervezett elõadók a tanítók.
Kurzusgazdák: Korbai Katalin, Drinóczky

Viktória.
Isteni és emberi természet (Bibliai szöveg-

feldolgozás) 60 óra
Várjuk mindazokat, akiket érdekel a Bib-

lia, szívesen olvassák az iratokat és ismer-
nek meg szövegértelmezési technikákat, el-
szántak a többszempontú gondolkodásra,
vitára. Azokat, akik nyitottak a vallási hagyo-
mányok  és a hozzájuk kapcsolódó többfé-
le teológiai gondolkodásmód befogadására,
akik feladatuknak érzik a Szentírásban meg-
jelenõ értékek közvetítését tanítványaik fe-
lé és ezt nem kívánják összekeverni a val-
lásos hit közvetítésével.

Tervezett elõadók: Szabó István György,
valamint teológusok, filozófusok.

Kurzusgazdák: Kerékgyártó Judit, Csata
István.

Mûvészet mûvelve 120 óra
A résztvevõk megismerkedhetnek az al-

kotó munka folyamatával, megmerítkezhet-
nek magában az alkotásban, és találkozhat-
nak a mûvészettörténet nagy alkotóival és
mûveikkel.

Gyakorlati foglalkozások: zene, festés,
mozgás, kreatív írás, filozófia.

Elméleti foglalkozások: mûvészettörté-
net.

Tervezett elõadók: Balassa Bálint, Bátorfi
Andrea, Döbröntei Zoltán, Kenéz László
Tamás, Magusin Anna, Pap Gábor.

Kurzusgazdák: Szebényi Csilla, Kenéz
László Tamás.

Ôszi búvár
Lakmározó imádkozó sáska hívogatja a

természetkedvelõket…
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Megjelent a Természetbúvár magazin õszi
száma!

Barangolásaink során nemegyszer rácso-
dálkozunk a sokszínû, sokarcú természetre.
A mezei virágok, a bokrok és a fák forma-
gazdagsága különösen bámulatos. Ezt a vál-
tozatosságot korántsem rendszertelenség
uralja. Épp ellenkezõleg! Aki ennél többre
kíváncsi, olvassa el A fák formamûvészete
címû cikket.

A pillanat varázsa rovatban dr. Molnár
Gyula országosan ismert természetfotós mu-
tatkozik be. 

Új tettekre hívunk! címmel a Természet-
búvár Egyesület „Egy nevezetes fa – egy is-
kola” és „Egy tanösvény – egy iskola” ak-
cióban való részvételre buzdít.

Dr. Varga Zoltán tanszékvezetõ egyetemi
tanár az avatott szerzõje A Kárpát-medence
biológiai sokféleségét bemutató írásnak.

Egyes fa- és cserjefajok levelei már szep-
temberben színesedni kezdenek, de ez a
szemet gyönyörködtetõ színjáték a maga
teljes szépségében csak októberben bonta-
kozik ki – írja  népszerû Schmidt Egon,
majd kézen fogva vezeti az olvasót a fo-
lyók és tavak mentén, a réteken, legelõkön,
a kultúrtájakon, az erdõk sûrûjében, a par-
kokban és arborétumokban.

A meteorológiai viszonyok minden élõ-
lényre hatnak. Ez alól a madarak sem kivé-
telek ám! A madarak és az idõjárás címû cikk
sok-sok „titokról” lebbenti fel a fátylat.

Az ország délnyugati részén utazva szin-
te hintáztat a táj: kisebb-nagyobb, lágy íve-
lésû erdõkkel, kaszálókkal tarkított dom-
bok ölelkeznek egymással. Az Ôrség a ter-
mészet parkja.

Sziklagleccserektõl a tûzárakig kalauzol
az Anatóliai-magasföld szívében címû, az
amatõr geológusoknak különlegese érde-
kességeket feltáró írás.

A Se-Quo-Yah irokéz indián fái címmel
dr. Simon Tibor professzor ír a vadnyugati
erdõk és virágok érdekességeirõl.

Gondolt-e már Ön arra, hogy a budapes-
ti metróhálózat alagútrendszerét miféle kü-
lönös „lakók” népesítik be? (Nem a hajlék-
talanokra célzunk.) Állatok sokasága talál
biztos menedéket ott.

Akvarisztika, terrarisztika, szobakerté-
szet, filatélia a biohobbi kedvelõinek.

Virágkalendárium és a tengelicet bemu-
tató poszter teszi gazdagabbá a Természet-
búvár magazin õszi számát.

A Természetbúvár magazin minden ter-
mészetkedvelõ lapja, de leginkább iskolá-
soknak, pedagógusoknak ajánljuk.

Ára még mindig csak 148 forint.

A csenyétei daloskert
Magyar cigány iskolai énekeskönyv

(hangkazettával).
A kiadvány célja: a cigányság oktatásának

segítésére, kultúrájának az iskolai életbe
való bevitelére eddig még alig készültek
kiadványok. Eddig egyedül a román anya-
nyelvû beások azok, akik kultúrájuk két te-
rületérõl, a zenérõl és a mesérõl jelentettek
meg iskolai segédanyagot. A magyarorszá-
gi cigányok döntõ többségét, mintegy 71%-
át kitevõ magyar cigányok kultúrájáról azon-
ban eddig még semmi sem volt iskolai cél-
ra hozzáférhetõ. Hozzá kell tennünk, hogy
az érdeklõdõ nagyközönség számára is csak
egyetlen, de a boltokban már mintegy tíz éve
nem kapható hanglemez jelent meg, néhány
népmesekiadvány pedig kis példányszám-
ban, kizárólag a tudományos közönség szá-
mára elérhetõ.

Kiadványunk arra irányul, hogy mintegy
megkezdjük vele ennek a rendkívül súlyos
hiánynak a pótlását. Alapvetõen kétféle célt
szolgál: egyrészt a magyar cigány zenekul-
túra azon daltípusait tartalmazza, amelyek
leginkább reprezentatívak. Másrészt segéd-
anyagként szolgál azon pedagógusok számá-
ra, akik egy-egy adott közösség zenei anya-
gát, zenélési szokásait stb. kívánják az isko-
lában megjeleníteni. Ehhez kapnak a kötet-
tel, illetve kazettával útmutatást: hogyan
kezdjenek hozzá és milyen eredmények,
azaz dalmûfajok, zenélési hagyományok
szokások stb. élhetnek a közösségekben.

A kiadvány egyetlen közösség, esetünk-
ben egy cigány falu zenei hagyományainak
monografikus felvételébõl, illetve feldol-
gozásából indul ki. Figyelme a közösségben
található zenei mûfajok, zenés népszoká-
sok és zenélési szokások egészére kiterjed.
A bevezetõ tanulmányok közül az elsõt Pó-



lya Zoltán írta, aki nyolc évnyi tanítói mun-
kája alatt a helybeliek zenélési szokásait
megfigyelte, és tapasztalatait élménysze-
rûen írja le. A második tanulmány a népze-
nekutató Kovalcsik Katalin és a zenetanár
Kubinyi Zsuzsa mûve, akik Pólya Zoltán és
Kovalcsik Katalin Csenyétén készült zenei
felvételeit leírták, a dalanyagot stílusok és
típusok szerint osztályozták és összeállítot-
ták belõle a 74 dallamot bemutató Példatá-
rat, illetve a hangkazettát. Tanulmányuk a
csenyétei cigányok zenekultúráját, zenélé-
si szokásainak bemutatása mellett javasla-
tot is közöl a pedagógiai felhasználásra. A
bevezetõ tanulmányok után következik a
Példatár, amely a dallamokat a kazettán lé-
võ sorrendben, illetve zenei rendben közli,
majd a Mutatók címû fejezet a gyûjtési ada-
tokat, illetve a jobb eligazodást segítõ mu-
tatókat (a dalok kezdõsorai abc-rendben,
elõadók listája) tartalmazza. A hangkazettát
a szerzõk úgy állították össze, hogy komp-
lex zenei élményt nyújtson, tehát bármikor:
tanórán, iskolai ünnepségen vagy akár ott-
hon hallgatható legyen.
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