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Tanévkezdő könyvajánló

aztán az egyetemi élet beszippantotta őket 
[…] Nekünk, csoportvezetőknek is tudo-
másul kellett vennünk, hogy az iskolai ke-
retek között működő playback-csoportok-
nak nem a társulattá alakulás a feladatuk, 
hanem a tehetséggondozás és az iskolai 
mentálhigiéné elősegítése még akkor is, 
ha ilyen kivételesen tehetséges társaság jön 
össze, mint az Imprománia”. 

BEKE MARI: 
77 MAGYAR NÉPI JÁTÉK. 

Corvina, Budapest, 2017.

Igazán vonzó, mert ízlésessége, szépsége 
mellett kifejezetten praktikus színes al-
bummal jelentkezett a Cor-
vina Kiadó és Beke Mari 
„Bonis Bona – A nemzet te-
hetségeiért” díjas művészet-
pedagógus. A 303 oldalas 
kötetben a szerző gyerekek-
kel megvalósított munkáit 
mutatja be oly módon, 
hogy az az olvasó számára megismételhető, 
illetve inspiráló, továbbgondolható legyen. 
A rengeteg beszédes, színes fotóval illuszt-
rált kötet úgy ébreszt kedvet az alkotáshoz, 
hogy részben többet, részben kevesebbet ad 
a megvalósítás puszta algoritmusánál. Beke 
Mari a néprajzi hagyományt mutatja fel, 
vagyis abból indul ki, amiről adott esetben 
az alkotó tevékenység „szól”. A fejezeteket 
– mesterek, iparosok, ezermesterek; Évsza-
kok, munkák, emberek; Napról napra, hétről 
hétre; Játék mindennap, játék mindenből; 
Népi vallásosság – minden alkalommal egy-
oldalas néprajzi bevezetővel indítja.

A játékok (csak példaképpen: a ki-
szebáb, a tökálarc, a cserépsíp vagy a 
vásári bábjáték) bemutatásánál is gyakran 
megállunk egy pillanatra, hogy az adott 
tárgy vagy szokás eredetét megismerjük. 

A néprajzi bevezetés után pedig mindig 
azonos szerkezetben következik az alkotó 
folyamat bemutatása: Mi kell hozzá? – Mi 
így csináltuk – Hasznos tipp; mindez 
sok-sok vonzó és informatív színes fotóval 
illusztrálva, melyek úgy vezetnek végig 
a folyamaton, hogy nem egy algoritmus 
szolgai végrehajtására, hanem az alkotó fo-
lyamat újraélésére csábítanak. S mivel a já-
tékokat tartalmi, néprajzi tematika szerint 
csoportosították, előzékenyen azon olvasók 
segítségére sietnek, akik esetlegesen meg-
valósítási technika szerint keresnek. A be-
vezető oldalon található címkegyűjtemény 
mint alternatív tartalomjegyzék segíti a 
technikák közötti tájékozódást.

 „Köszönöm az összes tanítványomnak, 
akik résztvevői és közreműködői voltak a 

közös alkotómunkának! 
Lelkesedésük és kreatív 
tevékenységük nélkül ez a 
könyv nem jöhetett volna 
létre, mint ahogy felnőtt 
segítőim nélkül sem.” S 
ennek a közös alkotó-
munkának az atmoszfé-

rája áthatja az egész kötetet, az olvasót is 
hasonló tevékenységre inspirálva.

GERŐ ZSUZSA: 
KLINIKAI GYERMEK- 

PSZICHOLÓGIAI TANULMÁ-
NYOK ÉS MÁS ÍRÁSOK. 
ELMÉLET ÉS TERÁPIA 

KÖLCSÖNHATÁSAI. 
Szerk.: Gál Nóra. 

Flaccus, Budapest, 2017.

A kötet a hazai gyermekpszichológia egyik 
meghatározó alakja, az 1999-ben elhunyt 
Gerő Zsuzsa elméleti írásait gyűjti össze. 
Az impozáns (több mint 500 oldalas) gyűj-

nem egy algoritmus szolgai 
végrehajtására, hanem az 

alkotó folyamat újraélésére 
csábítanak
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