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Tlencs6nyi Liszl6

M0veldddstdrtdnetl vf zl at
A 70-es, 80-as 6vek avantgard tiirekv6seinekpedag6-

giai forrdsvidlk a szilzadelcivel 6letrekelt,,reformpeda-
g6gi6k" azon sz6rnya, melyet munkaiskolinak, munk6l-
tat6 iskol6nak. aktiv iskolinak tevez a nevel6stdrt6net.
Olyan pedagogi6kr6lvan teh6t sz6, melyeka tanuldsi fo-
lyamatot alkot6folyamatba rejtik. Ugy is mondhatn6m:
kdzvetlentl funkcion6liss6 teszik a tanul6st, a megszer-
zett tud6s hasznossilgdnak, 6rv6nyess6g6nek - idegen
sz6val: relevanci6j6nak - kdzvetlen, szinte azonnali 6t-
6l6s6t a tanul6s egyik legfontosabb elem6v6 avatj6k. E te-
v6kenys6gszewez,6s l6nyegi filoz6fi6ja az, hogy a ,,do-
log" l6trehozisa 6rdek6ben kell megtanulni tud6sokat 6s
technik6kat (nem pedig az,,oktat6iskola" elvont logik6-
ja szerint - figymond: ,,hitelbe" - az6rt, hogy ,,okosab-
bak legytink"). Val6j6ban a ,,dolog l6trehoz6sa" k6zben
saj6titj6k el a tanul6k - els6sorban g_yerekek - asz6-
banforg6 tudisokat 6s technik6kat. E pedag6girik szerint
a funkci6 tehrit (ehet) tanul6s, 6m a tevr6kenys6g maga
nem az, hanem tirgyi cselekv6s, legal6bbis modellezi a
tiirgri cselekv6st. Idcink6nt r6adiisul nem is modellezi,
hanem ,,in vivo" relev6ns t6rsadalmi cselekv6sk6nt jele-
nikmega tanul6i tev6kenys6g is, mondhatni munkak6nt.
(lvf i{s szavakkal: telj esitm6nyk6nt, sikeres ember i kom -
munikici6k6nt, probl6ma-iigykonfliktus megoldisa-
k6nt.)

A 70-es 6vekben alternativ pedag6giak6nt szinrelfiyii
hazai,,szocialista nevelciiskola-munkaiskola" tiirekv6-
sei erre a teoretikus alapzatra 6piiltek.

A praxis a termelcimunka eset6ben - ez k6ztudott -
megannyi zsikutciit is megj6rt. Ugyanekkor a t6rgyi cse:
lekv6s 6rt6kvil6ga 6s eszkozrendszere viszont a ,,miiv6-
szeti nevel6s - eszt6tikai cselekv6s" egynemfi k6zeg6,-
ben probl6mdtlanul val6sulhatott meg. (Ezt a tapasz-
talatot a munkaiskola nevel6sfiloz6fi6ja elm6leti sikon
egy6bk6nt m6g alig elemezte.) Mig a szellemi munk6nak,
hum6n szolg6ltat6snak az,,iskolai termelcimunkdba"
appliki{lisa ellen a ,,nevel6iskola" hazai teoretikusai -
n6mik6pp doktrindjuk rabjak6nt - sok6ig berzenked-
tek, ezalatt val6s6gos siker6lm6nyekt6l is biztatva m6g-
iscsak be6pitett6k a nevel6si tev6kenys6gek gyakorlati
rendszer6be. Szakszenien megiiriztlk ezenk<izben a te-
vEkenys6gnek az eszt6tikumt6l val6 meghatdrozotts6ga
saj6toss6gait.

A mtiv6szeti alkot6s mint t6rgyi cselekv6s, az objek-
tiviici6ban 6rtelm6t lelcj eszt6tikai karakterii tev6keny-
s6g r6g6ta fontos eleme egy progressziv miiv6szeti-eszt6-
tikainevel6snek. Mondhatni nemcsakkieg6szitrije, de al-
ternativ6ja az irodalomr 61, zen6r ol, miiv6szetrcjl szer ez-
het6 tud6s,,iskol6.s" megtanit6s6nak. A di6kszinj6t6k, a
k6rus6nekl6s, egyiittes muzsik6lds, az osztillylerem s az
iskola otthonosslg6t megteremtci belsci6pit6szeti-deko-
rativ gyakorlatok, iskolarijsigok, olykor iskolai konyvki-
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Mtivdszeti nevelds 6s a pedagdgiai reformok

A szerz6, az OKI munkattirsa, a kordbbi dvtizedekben szimos mii-
vdszetpedag6giai tdbort irdnyttott ds tdmogatott. 1991-ben az AL-
TERN filzetek (3)-ben Vildgkerdk cfmmel kdtetbe gytljtdn ndhdny
m{ivdszeti tdborr6l sz6l6 leirdst. A filzet eld irt bevezetdjdt - ki-
sebb roviditdssel - azdrt kdzdljilk, hogy olvasdinknak m6djdban
I e g y en mtiv e I 6 d 6 st tir t dnet i kdr nyezet ilkben e I he I yezni a mag y ar d r d-
mapedag 6 g i ai k{s 6r I et eket.

adis, ki6llit6srendez6s, miifordit6i 6s k6lt6i versenyek
- rijabban videofjs6gk6szit6s - mind-mind hagyom6-
nyokban is gazdag reprezentdnsai egy korszeni iskolai
6letnek. Ahol6tgondolt pedag6gia volt jelen az iskol6-
ban, ott nem r6aggatott - olykor tan6rnak, di6knak
nyrigk6nt elciirt - ,,extrik" voltak mindezek, hanem
szervesen igazodtak nemcsak egy nevel6si, hanem m6g
egy (b6r korszenien felfogott) szakszeni tanit6si-tanul6-
si folyamatba is. Mondhatni,,be6piiltek a tanmenetbe".
Tantervi kdvetelm6nyek teljesit6sek6nt terveztlk 6s re-
gisztrdltdk riket akkor is, ha ezeket a foglalkoz6sokat nem
az 6rik szigoru l6gkore, hanem a szinh6z, a mriterem, a
zenekari pr6baterem, az alkot6miihely hangulata, leve*
gcije jellemezte.

Hozzillartozik az igazsighoz, hogy a hazai miiv6-
szetpedag6gi6ban kimutathat6 fijabb t6rnyer6se e felfo-
g6snak nem 6llt felt6tleniil dsszefiigg6sben a munkaisko-
la-te6ri6val - olykor legfeljebb alternativit6suk jegy6-
ben tal6lkoztak. Az persze tagadhatatlan, hogy hazai 6s
kelet-eur6pai megielen6s6nek legitimiz6ci6j6hoz a,,N6-
met ideol6gia" idilli jovcik6pe a miiv6szkedcj szakmun-
kiisr6l nagym6rt6kben hozzijilrdt. Voltak6ppen a mar-
xizmus-renesz6nsznak nevezett eszmeiramlat elegye-
dctt itt a neofolklorizmus romantikus-nosztalgikus
posztmodern tidvtan6val - a kapcsolatok t6nyekkel iga-
zolhat6k. (K6rjiik az olvasot, ne tekintse ekibbi minrisit6-
seket ir6nikusnak, legfeljebb annyiban, h<By a bvezet6
tanulm6ny szerzcije, a gnijtem6ny szerkesztcije cselekv6
reszesek6nt a bemutalott t6rekv6seknek ifjfkora ir6nti
rezignici6jit kisereli meg elpalistolni n6mi 6nir6ni6-
val.)

Az is igaz, hogy a legavantgardabb t<irekv6sek mind-
egyik6ben az egyiittes alkot6s, a k6z6s cselekv6s, a k6z6s
teljesitm6ny fel6rt6kelcit6se dmogat6st nyert a fenti
kollektivista eszmerendszerekt6l. Ugyanekkor - eszt6-
tikai teremtesrcil l6v6n sz6 - ritkiln volt mindez szem6-
lyis6gellenes. Ez tal6n maradand6 sikerdnek is egyik kul-
csa.

V6gezetiil e gondolatkdrben emlitjiik, hogy - szak-
irodalmi t6j6koz6d6sunk szerint - nem is kiz6r6lagosan
kelet-eur6pai, rigymond szocialista pedag6giai progra-
mokban tort felszinre a 70-es 6vekben a reformpedag6-
giam6dszertani v6lasza (merthiszen errcilvansz6): a pro-
jekt-m6dszer. (S persze - intenek erre a gyiijtem6ny lek-
torai - a forrdsvid6kek kozt felismerni a ,,tapasztalati
tanul6s", a ,,csoportmunka", a ,,kooperativ tanul6s" pe-
dagogiai ideologirijdt is att6l fiiggcien, hogy ,,mely kcize-
ten melyik eszme tudott krinnyebben itsziviirogni".

Milv6szeti avantgard 6s neoavantgard
Hogy azonban a 70-es 6vekre szemmel l6that6an vi-

r6gba borultak a komplex mtiv6szeti projektek, ahhoz a
mriv6szet struktfir6j6ban le zajl6 v {ltozitsokra is sziiks6g



volt. Az avantgud 6J hull6m6ban, hull6maiban tgen jel-
lcgzetes r mfiv€szeti objektiv6ci6nak, a milt6r$rnak, a
mfialkotlsoat profanizilod6sE, a,,szents6g" k6ts6gbe-
vots& Eal 6cszefiigg6sben nem is csak eglr alternatlv
n6ttrgfeffogfs keriilt a miiv6szetben hangpflyos hely-
re, baneo az alkot6f olyamatnak isrij 6rtelmez6se. Az im-
provizlci6 fct6rt6kelclJ6se - nemcsak a dzsezz-ben,
v{C/ r poprock igazatokban, de k6pzdmiiv6szetben,
ol;r&a iroddombr n is szembeszdkci jelens6g. Mint ahogy
dlcokult6rlb6l a kulttrdba integr6l6dott az a miiv6sz-
negrtertts is, mely mag6t a folyamatot tekinti a mriv6-
cti obi*tiv6ci6nak. Elfogadottri v6lt a neoavantgard
lcfcatatfv mrifaja a performance vagy a happening.
Sztlsfuszerfien t6rsult az improvizativitishoz az inter-
diszc iplinaritl{s, a komplexitis is.

\' rndezzel szoros cisszefiigg6sben 6rt6kekjdtekfel az
6zte t ikai cselekv6s mils, fi gymond nem,,produkc i ok<iz-

. pontir" formili is. Haz6nkban ilyen miiv6szeti programok
testet<ilt6se volt a t6nch6zmozgalom, a j6tsz6h6zi tev6,-
kenys6g, 6s a ,,creativ drama" (majd k6scibb meghonoso-
dott nev6n, dr6maj{t6k, drimapedag6gia is).

A felsoroldsb6l is kitiinik, hogy itt egyszerre voltak
hazai,,kitermel6sri " miiv6szeti divatok, 6s volt, egy,,fej -
letteur6pai" import is (nem lebecsiilendci adal6k, hogy-a
,,creativ drama" egyszerre szfurmazolt k<izvetlentil Ang-
li6b6l, de legalibb annyira cseh k<izvetit6ssel is 6rkezett).
Sink6 Istvin szives figyelemfelhivds6b6l tudom, hogy
Miinchenben 6vek 6ta miik<idik a PA @ldagogische Ak-
tion - pedag6giai k6r), magam P6.rizsban iigyeltrettem
meg a Pompidou Centrum animitorainak gyermekfog-
lalkozis.it Kinek-kinek egy sz6ket kellert,,sa.l6tlatAnt
berendeznie", vagy hulldmpapirb6l meg6pitenie kuny-
h6<inmag6t.

A felsorolisban 6szre kell venni azt is, hogy egyszerre
voltak tradicionalista (populista) divatok, t<irekv6sek 6s
egyszerre technicista (elitista) t6rekv6sek- gondoljunk
az elektronikus miiv6szeti akci6k terjed6sere. Hogyl.iig-
gelleliil megielen6si form6j6t6l, kcizos 6let6lm6ny tei-
m6k6nil volt sz6, arr6l igen sz6pen tan(rskodott a neo-
folklorista nemzed6k, a ,,nom6d nemzed6k" egykoru 6n-
vallom6sa 1977-ffi1.

Archalkusmlntdk
A kreativ kultfrhist6riai-miiv6szeti-tdrt6nelmi is-

meretterjeszt6s hagyom6nyainak ne lenn6nek emlit6sre
m6lt6 m6lyebb r6tegei? Dehogynem!Etcisz<ir is emlitsiik
az egrkori hires koll6giumok iskoladr6m 6it. Azut6np6l-
d6ul a jezsuita iskol6kosztillyainakfeloszteset, ahol a ta-
nul6k hosszf iddre r6maiakkii 6s punokki velhk. Vet6l-
ked6seikben a k6t 6kori nemzet harc6t id6zt6k. Az fjko-
ri ,,iskolai k<iztdrsas6gok" cis6nek, Martin plata sv6jci in-
t6zm6ny6t (1761) raftja a nevel6st<irt6net. Saj6tos ,,kre_
ativ projektnek" kell tekinteniink egy6bk6nt-a nlprajzi
gnijtem6nyekbdl ismerr alakoskod6 j6r6kokkal "gyde-
k<itdtt n6pszok6sokat is, ahol ahizr6lhilzra j6r6 gyere-
kek reges-r6gi esem6nyek szereplciinek brjr6be brijlak a
betlehemez6s vagy a gergelyj6ris idej6n (s j6t6kuk egy-
szerre szolg6.lta a telepiil6s mindennapi-iinnepnapi 6le_
t6t, s a sajdt,,belenevekil6siiket" - kultur6liJtanul6su-
kat - is). Vagy csak egyszeren katon6sdit j6tszottak -
hasonl6_ funkci6k rejtett k6nyszer6nek t6ve eleget -,
mint M6ra Ferenc Kuck6 kir6ly6nakpajt6sai. A modern
pedagogia kezdem6nyez6sei koziil figyeljiink fel arra a
tenyre, hog;r a J6nos vit6z 6s a Toldi mindm6ie - imm6r
t<ibbmintegy $vszAzad,al-szerepela l0-l l,iiletvea I l-
l2 dvesek tananyagiiban. A mindenkori tantervk6szitdk

szerint agrerekek ebben az6letkorban Olkmeglgaztrn a
tiind6rmese-vil6got 6s a lovagkort. Ebben a jdt6kbs azo-
nosul6sban l6tjdk az oktat6si sikerek legfdbb fon6s6t.

Hangstlyosan kell sz6lnunk a 20-as, 30-as €vek ma-
gya,r reformiskol6inak tdrekv6seir6l, Domokos llszlF
ndUj Iskoldjdban kiildn<is hangsflyt helyeztek arra, hogy
a tanul6k tanulmdnyaik sordn beleelj6k magukat a tan-
qnyagban szerepl<i irodalmi, tdrt6nelmi h6sdk szeret'be.
Ennek a pedag6giai 6ramlatnak sajdtos folytat6sa volt
Leveleki Eszter b6nki gyermekiidiil6je. Pipeclandot
tdbben is ismerik a mai olvas6k k6ziil. Pipeclandon volt
olyan nyaral6si ciklus - mondj6k a visszaemlilkez1k -
, amikor minden 6vben ,,m6s tdrsadalmi korban" 6ltek a
nyaral6gyerekek. Ny6rr6l ny6rra, korr6l korra haladtak.

A kultfrhisr6riai jdtekok hagyomanyai k6z6tt rart-
juk sz6mon a magyar ftt<ir6mozgalom koalici6s elsrj kor-
szak6t. Ez a korszak egybeesett az 1848/49-es szabad-
s6gharc centen6.riumilval. Mint kdztudott, ekkor - a
centeniriumi eml6kez6s jegy6ben - alakultak ki amoz-
galomnak legfontosabb jelk6pei, utal6sai az egrkori hri-
s<ik peldijdnak ,,fijrajitsz{s6ra". @zt a tradici6t egr6b-
k6nt a mai vildgban legink6bb a Rak6 J6zsef vezette
,,Magyarorsz 6gFelf edez6i " nevet visel6 alternativ gye-
rekmozgalom cirzi.) A m6dszertani kincst6rban k ellizA-
mon tartanunk a cserk6szetben felhalmozott jit6ktradi-
ci6kat, alighanem elscisorban a reg6s6k6t. Q.{em v6letlen,
hogy mdg6tte a tradicionalizmust 6s a reformpedagogi6i
szintetizllni kEps Kar dc sony S dndort ral6ljukl)

Kdt €vtized a szaklrodalom titkr€ben, s aml e tlik6r-
b6l (ezideig) kimaradt

A hetvenes 6vekben a kordbban elemzett okok egybe-
fon6d6sa nyom6n e trirekv6sek felercisddtek az iskolai
oktat6sban 6s a k6zmtivelcil6sben is. Elcibbiek&n M ezei
Evdd volt az tttor(iszerep, aki az ,,alkot6 dramaturgia"
kiilfdldi tapasztalatait iiltette 6t t6rt6nelemtanit6si
m6dszerek kriz6 a Bogdncs utcai iskoliiban. Kis6rleteir6l
besz6.molt annak idej6n a Val6s6g has6bjain. A tapasz-
talatok jelent 6s mozzanatait az Orszfugos Oktat6.stechni-
kai Krizpont krilcs6ndzhet6 videokazett6n is rdgzitette
Szimul6ci6s jit6kok a tort6nelemtanit6sban cimii to-
vdbbk6pz6si anyagiiban. Ez id6 t6jt kezdri<td tt a k6pz6-
miiv6sz Sinkd I stvdn6s a gazdas4gtiirtlnlsz Rev I stvdn
izgalmas kis6rlete a budapesti Viirosmajorutcilban. Aki-
s6rletben a gyerekek vililgteremtci,nagyj6t6ka' eleinte
<intudatlanul ism6telte-teremtette ijra azemberi t6rsa-
dalomfejki<t6s elsci nagy l6p6seit. Ez volt a Kaktusz-szi-
get, a gyerekek tcirtrinelem-filoz6fiai modellj6t6ka. Az
iparmriv6sz Szdp I lonapedig a kornyezetjdt6kok terve-
zet6tklszitette el - egy Robinzon6d-jit6kban - a tech-
nika tantdrgy tov6bbfejleszt6s6re. A szentlcirinci kis6rle-
ti iskola szelleme 6s program ja - a Gdspdr hiszl6nev,6-
vel osszefon6dott te6ria - sokat segitett abban, hogy
G e s zt e s sy Z suzs a tev6kenys6ge a komplex projektek ir{-
nyi4ban kibontakozzik, virdgba boruljon.

- { Fliv6rosi Pedag6giailnt6zerrl'1t t974-ben megje-
f ent Szabadid<jmodellek cim fi Ker es zty Z suzs a 6ltal sier-
kesztett k6tetben olvashat6 a szerkesztci Ttinrk 6g-t6rzs
cimii jrit6ka. Ezazadal6karra utal, hogya napkdziottho-
nos klubmozgalom is 6rdekkjrl6sselt|jlkoz(frott a krea-
tiv jdt6kok, projektek irint.Tihanyi Katalinnak Gyer-
mekszemmel az 6kor vilfugiban, p 6cze G dbor nakkieg a
tenger elnevez6sii jitlka m6r a Budapesti Mrivelcii6si
K<izpont Gyermekfoglalkoz6sok Budapesten cimii kiad-
v6nyriban jelentek meg I 98 I -ben. Any6ri napkiziffil iz-
galmas indii{nkalandot formdlni - nos, a (legrijabbkori)



elsft6g itt - tudomisunk szerint - a h6dmez6vrlsilrhe-
lyiek6. M 6ruts F er encnd gyermekkdnyvt6ros dolgozott
ki terjeszt6sre r6rdemes terrezetet. A t6bor programja
198 I -ben az tfjfs.lgi Lapkiad6 V6llalat Visszaj elzi-s ci-
miik6tet6ben jelent meg (az indii{nosdi sikeres, publikus
v6ltozatait jitszoltik Harmath I stvdn fot6riporterrel a
budapesti Martinovics-hegyen, Goddllcin, Salg6tarj6n-
ban 6veken 6t\. Xz emlitett kotetben olvashat6 Makai
Eva jit6ka, a Csupaszem, mely a v6rosi, honismereti
porty6k egrik sz6p peld6ja.

A mfzeumpedag6giai akci6k (Granasztdi Szilvio,
Mdsairos Erniike, Cs6k Mdrla 6s m6sok foglalkoz6sai),
tovirbbi a Kamards I stvdnhozis ,,homfrlybogoz6" bar6-
tai nev6hez ftiz(frii olvas6t6borok iillamalapitils-j6t6kai
mind itt emlitendrik. A jitsz6hizak mozgalma szeren-
cs6sen otv<izte a k6zmrives-n6pmiivclci mozgalom 6s a
dramatikus jit6k legiobb tdrekv6seit. Ennek olvashat6
dokumentum ai: Bdkey Ldszl 6nd Miivelcil6strirt6neti
j6tsz6hiz Nagykciroso n; B a I o g h B e at r i x Vdrj 6 t6kok;
valamint a N6pmtivel6si Int6zet Jilteka sorozat kiadv6-
nyai. Figrelemrem,6lt6 dokumentumok a kecskem6ti
Sz6rakat6nusz kiadvdnyai, nemkiil<inben irjabban a Gu-
zsalyas cimii foly6irat (kiadja a Budapesti Mrivelcid6si
K<izpont). Ez ut6bbi adta ki 1985-ben J6tsszunk t6bort
cimmel tort6nelmi j6t6kgyii jtem6ny6t. A Mfzs6k
Krinyvkiad6 sorozata, a Kapt6r n6lkiilozhetetlen segit-
seg a j6tsz6h6zasoknak - a magyar n6pmiiv6szettcil az
indi6nosdiig.

A T6jak,Korok, Mfzeumokmozgalma olyan kiil6n6s
dtviizete a kreativ kultcjrhist6riai j6t6knak, hogy 6rde-
mes r6sdetesebben sz6lni r6la. A pecs6teket gyrijtci, jel-
v1nyszerz6 j6t6k olyan sikereket 6rt el, hogy szervezoi-
nek a kdzdss6geket mozg6sit6, bonyolultabb j6t6kfor-
mikat kellett kitah4lni. Igy sziilererr a Vdndorkonyv-j6-
t6k. Ennek sor6n felelevenedtek a c6hes iparosok 6vszir-
zados v6ndorl6si hagyom6nyai.

A kultfirhisttrriai komplex j6t6kt6bor iskolit terem-
tett. A 76-t6l 83-ig ivelci csillebdrci sorozat utilnZilnkin
honfoglaliis-, 6s renesz6nsz t6bor volt, szolnoki pedag6-
gusok rendszeresen renesz6nszt6bort szerveznek -
most m6r az orszirg kiil6nbiizci rrlszein, a TKM-triborai
egy-egy fjabb korszakot v6lasztanak minden esetben,
I 99 I -ben, a Sz6chenyi-bicentendrium iinnepen eljutot-
tak a XD( szizadig. A m6dszer irodalma gyarapodik, a
prograrnok terjednek. A t6bori koriilm6nyek kdzdtt -
mi tagadiis, kedvez6 f elt|telkcirnyezetben - elsaj6titott
m6dszertani kultrira 6tsziv6rog a tan6v mindennapjaiba.

Ha a mozgalmi vagy kiizdss6gi keretekben megval6-
sul6 trjrt6nelmi jrit6kok fellendiil6s6nek forr6sait keres-
siik, akkor ezekkozott megtal6ljuk Bogeti P6,ter k6t, az
titvenes 6vek v6g6n megjelent ifjri s6gi reg6ny6t is. K6t if -
jfsigi reg6ny, 6rdekes vid6m olvasm6ny - egyben val6-
s6gos m6dszertani enciklopedia! A k<inyvek Az 6gasv6ri
csata 6s A H6vir6g m6sodkorm6nyosa jelenti. Sz6munk-
ra kiilcin<isen az ut6bbi reg€ny a fontos. Arr6l van sz6,
hogy h6rom diilkcsoport az iskola n6vad6j6nak, V<ir6s-
martynak a nyom6ba ered, 6s v1gigutazza a Balatont.
Voltak6ppen tdbb napig tart6 6ri6si akadilyversenyen
vesznek r6szt. Kiil<inboz6 titkos feladatot kapnak, 6s ti-
tokzatos jelen6sekkel - bety6rokkal, remet6vel, v6gv6ri
katondval tal6.lkoznak. Triliik kapjik a soron kcivetkezci
utasit6sokat. @z ut6bbiak persze mind a j6t6k beavatott-
jai, nevel6k 6s szin6szek 6lruh6ban.)

Ezt a j6I6kot kis6relte meg fjrajdtszani 1963-ban a
3362. sz. Petcjfi S6ndor f ttor6csapat szigligeti tibor6-
ban. Az 6jjeli riad6 utrin betyilrok,,rabolt6k el" a gyere-

keket, majd mikor l6ttik, hogy ,,csak di6k urak", j6vit6-
teliil ..korbekis6rt6k" ciket a Balaton tdrt6nelmi vid6ke-
in. Szinte ugyanebben az id6ben jetszottak hasonl6 m6-
don a 10. sz-J6zsef Attila regciscsapatban, a Kdzponti Ut-
tirrciegyiittes mozgalmi programjain. E j6tdkok iddt6ll6
legjava nyomtat6sban is megjelent (az Uttdr6iinnep6ly,
a Jit6ksarok, az Unnepig6zo cimii kotetekben), javitani
igyekezv6n az iskolai iinnep6lyek m6dszertani kultfr6-
j6t is. Az | 8 48 -at id6z6 improvizativ-kreativ j6t6kok ko-
rabeli megval6sit6i koziil id66ziik fel a XII. keriileti Esze
Tem6sOtthont.

Q{egjegyzem, hogy a jdt6krendszer hasonl6 felfog6-
s6t volt m6domban megismerni 6s jitszani 1986-ban a
diiniai Vordingborgban, az II. Eur6pai Gyermekszinj6t-
sz6 T al6lkoz6nemzetkrizi csapat6val. Minden bizonnyal
kozos pedag6giai forr6svid6krcil van sz6 ez(rttal is.)

Mint emlitettem, a csilleb6rci mriv6szeti tiborokban
197 6-t6I eg6szen bonyolult j6t6krendszerek, mondhat-
ni, kis6rleti kipr6bril6s.ira is sor keriilt. Tudomisom sze-
rint, ez a megoldisegyiittes eredeti hozz|jlrulilsnak te-
kinthetci a m6dszertani kultrira e csalildjihoz. Atiboro-
a{s eg6sz ideje a t6bor eg6sz tere egy, a program szellem-
isegltid0z6keretjdt6k alapj6v6 v6lik, e jit6k szigorri dra-
maturgi6ja sodorja az esem6nyeket, a projekt kdz6p-
pontj6ban valamely objektum-objektiv6ci6 k6z<is meg-
teremt6se 6ll. E c6l - visszafel6 - 6rtelmet ad az apr6,
akir egy6ni rrlszcselekv6seknek is.

Em l6kezet es,,akad ilyversenyt " r endeztek 197 6 -
ban az I. orsz6gos n6pmiiv6szeti t6borban (Az iiveghe-
gyen is tirl cimmel megjclent a hivatkozott J6t6ksarok-
ban). A j6t6kos v6ndorriton a csoport legfiatalabb tagi6-
nak, a ,,legkisebb fifnak" vezet6s6vel a gyerekeknek pr6-
b6t kell tenni, hogy kiszabadithass6.k a s6rk6ny fogs6g6-
ba esett kirdlylilnyt.

A csilleb6rci ti4borok legt<ibbszdr a n6pmiiv6szet k6p-
viselte mfltba kalandoztak, a Fiatalok N6pmiiv6szeti
Stfdi6j6nak lelkes fiataljai, Sebci6k, Videk6k, Landgrif
Ka t66k, Zsur 6v sz-ky 6k mellett sikeriil t Jiinosi S6ndort is
aszahezet6k koztitt tudni. A r6sztvevci pedag6gusok fel-
keszit6seben Andr6sfahy Bertalan is r6szt vett. A j6t6k
egyre bonyolultabM vilt, a tilboridcj ,,kerek egy eszten-
dcit" jelk6pezett, a t6bor terei pedig ahazajeles t6jegy-
segeit. Az 1978-as n6pmiiv6szeti t6bor ,,szerepjitsz6
akad6lyversenve" N6mcth Imr6nek Reguly Antalr6l
sz6l6 rcg6nr'6t rekonstru6lta. Az cisi sz6 nyomiban cim-
mel jelent meg a Jit6ksarokban. Aj6t6kban a gyerekek
legiobban a medveiippenet 6s a tiltos jelen6s6t kedvel-
r6k.

1979-ben j6t6kaikban a jdvci nagrv6rosaiban 6s cir-
b6zisain jdrtak a tiiboroz6k. K6pzeletben megalkottik
egy XXI. szAzadi iillam alkotm6nyos rendj6t. A kifejez6
eszkrizok, technik6k kdzt me&ielent a film is - Tak6cs
Vera irinyitottaezt az alt|bort, Szika Filmv6rosiit.

I 983-ban pedig 6kori attikai v6ros6llamokk6 alakul-
tak a csilleb€rci altiborok, at6boroz6 ritt6rrjk pedig el-
k6pzelt nevii, t6rsadalmi szerepri es foglalkoz6sir gor<ig
polgdrokkd. A csilleb6rci miiv6szeti t6borok j6t6kainak
csaknem teljes gyfijtem6nye megjelent a Kalandoz6sok
mfltban 6s j<ivciben, illetve a Korok, |vszAzadok, kalan-
dok cim kiadv6nyokban (mindkettcit az lfjirs.igi Lapkia-
d6 V6llalat adta ki), a gor<ig 6bor teljes anyag6t Vdradi
Istvdn 6.s Trencsdnyi LiszlS szerkeszt6s6ben a Tan-
k6nyvkiad6 adta ki (Okori g6r<ig6k - mai gyerekek ci-
men).

A n6pmiiv6szeti t6borokr6l sz6l6 gyiijtem6ny igen
fontos, elm6letileg is jelentcis tanulm6nyt kdz6lt. Zelnik
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J&nfnek A cseletrv€s jdt6kos lehetdsEgei clmii ir6sa
ra6lescbb ihszeftigg6sben mutatja ki a j6t6k, az alkot6s 6s
a kultfraelsaj6titds kapcsolat6t. A n6pmtiv6szeti tipusf
projektekl l6rgyi cselekv6s, a k6zm(ves tev6kenys6g
fontoss6g6t igazoltdk, szinte kopernikuszi fordulatol
hoztak a ,,kultirakdanetit6sben" - egy6bk6nt, kor6nt-
sem maradtakir,,manudlis tev6kenys6g" korldtai k6z6tt,
" lntt-ql "g"sz6hez nyitottak ablakot - grerekek sz6-
m6ra kiild,ndsen kitiirtat !

A csilleb6rci kezdem6nyez6seker k6srjbb az 6n. Ka-
zincry-tiborok 6s a szegedi Kincskeresci-t6borok is foly-
tattik (ut6bbiak tapasztalatait az Unnepig6zri cimii mii-
sorfiizet 6s a Kincskeresci tiborvez et6 kliencimri kiad-
v6ny r<igzitette.)

A tdrt6ne ti hely zetjit'kokat illetcj et tekin t6siink
nem lenne teljes, ha az ifjrisilgi irodalom olyan alkotdsa-
it nem emliten6nk, melyekben - a gondolat j6t6lcrrk6nt
- napjaink h6se m6s korok vil6gi{ba is eljut. Az ,,Egy
jenki Arthur kirily udvar6ban" mrifajt teremtett. Nap-

jatqk m9ry11 iskol6sgyermekel leghkfbb Varga Kataltn
reg6ny6t, a Micsoda esztenddt ismerhetik. A tdit6netbeli
Fakan6l6rs az dtddikes tdrt€nelem&nyagba foglalt kul-
tfr6kban kalandozik.

A tiirt6neti jdt6kok gazdag gy{jtem6ny6t l9g6-ban
adta ki az lfj6s6gi Lapkiad6 Vfllalat. A m6i emllrett csil-
leberci-t6boroktnyagai mellett a k6tetben volt 6jraol-
vashat6 Mezei Eva ,,korszaknyit6" tanulm6nya, iit je-
lent meg el6sz<ir Sink6Istvdn-R6v Istvdn Kaltusz-sli-
gete is...

- Ezen olykor sz6rv6nyos, t<ibbnyire rossznyilv6noss6-
gi kezdem6nyez6sek m6giscsak utat tdrtek a mindenna-
pi iskolikban is n6mi alternativit6snak. A pedag6-
gusszakma legiavilt nyitott6 tett6k a projekt-m6dszei6s
rokonai irdnt. Az egykori t ilborszervez6ket ma megtal6l-
ni ,,profi" alternativ mozgalmakban, legyen az Friinet-
pedag6gia, legyen saj6t 6lm6nyri tanul6s, legyen dr6ma-
pedag6gia...

MichelFustier

EREK..'':'I

A kreativitiis gyakorlata
- Kiinyvismertetds 6s szemelv6nyek -

A K6I{YVR6L
A szerzd Pdrizsban jelentette meg miiv4t 1976-ban.

Kdnyvdt az fr6 csoportvezet1knek ds csoportszervez\k-
nek, valamint pszichol1gusoknak sztinta. Akkor, ami_
ko r w e kke I e ze I 6t t I ef or d it t at t uk e zt a k c)nyv et, i g y v 6 I _
t-ilk, hogy has2nosan f or gat hat j dk a benne r ej I 6 gyakor _
I atokat dr dmapedag 6 gus aink i s, azok el shkdnt, aki k na-
gyobb didkokkal ds f elntitt ekkel f og I al koznak.

A kr e at iv it ti s t a s ze r 26, a ho g y b ev e zet 6 j 6b en tr j a ti g y
tekinti, mint a szemdlyisdg kiteljesedds'4t segft| szii_
lemi trdninget, mentdlis gimnasztikdt, mety dltal alkal_
mas sdtehetjiik magunkat ana, hogy haj I 1konyan al kal -
mauuk i s mer et e i nket, ho g y j av it s un k k apc s o I at a i n k o n
ds kdpessd vd,ljunk az eredetisdgre. A kieativitds fej_
I eszt tisdvel tehdt pedag 69 iai ds mentdl hi g i4niai prib6_
ruik me g o I d ds dt seg it het j ijk e I 6.

Mdsfel6l -trja a szerz6-a kreativittis probldma_
nngol d6 tevdkenysd g, o I yan gyakor I at sor, amelynek se_
gftsdg6vel atdrsadalom szocidlis, kulturdI is, gazdasd_
gi megrtjub kdpess6g6t is fej teszthetjijk. E tikintetben
a kreativittis az invenci6 megszerzds4nek metodikdjd_
hozis kapcsol6dik.

A kreativittis kibontakozdsdnak fibb rendbeli gdt_
jdr6l is beszimol Fustier: ezek a rdnk rjrrjkitett hagyo_
mdnyok, amelyeknek nem mindegyike j6; a hatalommd
ndtt sTemdlyisdgek; az intellektudlis divatok, melvek a
konformizmus nyomttbanf ejtik ki agressziv btefotydso-
l6 tevdkenysdgiiket; a nevelds beide[z\ddsei, ennek nyo_
md,n a szoktis hatalma; az En-nek- szem1lyisdgtdiek_
tani okok alapjdnavdltozrissal val6 szemberuil ldsa; az
6s z miw a kr eat iv it tis akad d I ya.

A szerzd nagy srtly helye2 az invencifira. A kreativ
mddszerekkel vdl i fej lesTteni az invenci1t, mdgpedig az
anal6g m6dszerrel, az ellentdtes mfldszerrel is a aleo_
t6rikus mddszerrel.

.Hogy ezek a kdpessdgek kialakul janak,folyamarcs
tr dni n g r e van s zilksd g. A tr dning e ket mind i I c s opor t ban

kdpzeli el.Vdlemdnye szerint addig nem lehet elkezdeni
a kr e at fv g y akor I at okka I v al 6 f o g I a t koz(ist, mig a c s o_
porton belill ldtre nem j6n az az dllapot, amelyben avd_
I et I enil I cj s s zev er 6 d rjt t t a g o k mtir dr ze I mi b i 7t o n s d g b an
nem drzik magukat. I smerni kell a mdsikat, iiletvi ma-
gunkat. Azonos ,,6rzelmi mikroktimdra,, van szi)ks6g.
H o gy ez bekrjvet kezzdk, kommuni kdc i6 s, int er akci6s
gyakor I atokat aj dnl. Ezek t6bbd-kev6sbd megegyeznek
azokkal a p s zi c hol 6 g i ai al ap ozot t s tig ti g yikoi I at ok-
ka l, me I yeket a d r d.maped a g 6 g u s ok M ag yar or s zd g on i s
a I ka I maznak, s ne I y e k a kii I dnf 6 t e j dt d k k6nyv e kben o I -
vashat6ak is.

A t ov db b i ak s o r dn kr eat iv gyakor t at o k at kijzijl.
- Avildg megismerdse. E cimsz| aldnnoz6 gyakor_
lgtgkkal az a cdlja, hogy fejlessze a realitds drzdket,
fdlhivja a figyelmet az oksdgi kapcsolatokra ds azok
k1v et kezmti ny e i r e. T anu I j unk me g k6r d e 7n i 6 s rtj r akdr _
dezni, a beideg zdddseket I egy6zni ds ilj ds s zef iig-gdseket
keresni.

Az dt al aktuds kdpes s6ge f ej t esztdsdnek 6r dekdben
killdn fejezetet szentel az anal1gids, ellent&es- ds az
aleotdrikus m6dszereknek. Ezeken belill fontosnak
tartja, hogy kialakuljon a kdtsdgbevoruis ktipessdge, az
adaptdci6s kdszs{g, gyors reagdlds avdrailan helyze_
tekre,aT absztakci6s kdpess6g, hogy a ki)ldndst6l efjus_
sunk az dltaldnosig.

M i mo s t a v i I d g me g i s mer d s e f ej ezet b6 I ktjzl ilnk nd _
hdny gyakorlatot. Ezek mind olyanok, amelyek j6l il_
I e s zkednek s zemd I yi sd gf ej I e s zt 6 koncepc i 6nikba, s ame _
lyek ismerds drdmapedagigiai mozzanatokat is tartal_
maznak. En magam az itt kdzolteket gyakorlatban ki_
pr.6bliltam ped ag 6gus t anf olyamon ds kcizdp i skol ds ko_
rt didkok kdrdben.

A k6nyvet a tragikusan elhunyt Rtlcz Katalln fordi_
totta.
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