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Kovács. Katalin 

Játéktermek a tudomány szolgálatában 

A napi sajtóban, televizíóban, rádióban 
es általában mindenhol gyakran hallani a "reform" 
szót. Egyre újabb ós újabb tankönyvek jelennek meg, 
melyek igyekeznek korszerűsíteni a magtanulandó anya-
got. A sok újítást: a tankönyvek viszonylag gyorsan 
követik. A segédeszközök már lassabban. /Itt inkább 
a természettudományokra gondolok./ A kísérleti esz-
közök beszerzése nemcsak azért okoz nehézséget, mert 
drágák az új berendezések, de maga az eszköztár is 
szűkös-. Az iskolai oktatás nem tudja követni szá-
zadunk felgyorsult fejlődését. El kell dönteni, hogy 
mi az iskola feladata;,: 

1/ a modern tudománnyal lépést tartani, vagy 
2/ szilárd alapokat: nyújtani, s kiépíteni 

a tanulókban a továbbképzés, önképzés 
igényét. 

Akármelyiket választjuk is, az iskola és a 
tanuló segítségre szorul, A segítségnyújtás külön-
böző formái igen széles ökálán mozognak, most ezek 
közül az egyik kevésbé közismerttel szeretnék foglal" 
kőzni. 
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A Science Center nem tudományos központ, semmi 
köze az atomkutatáshoz, de hogy pontosan mivel foglal-
kozik, azt elég nehéz meghatározni; leginkább "tudomá-
nyos játéktermek"-nek nevezhetnénk - a szó nemes ér- , 
telmében - ezt az intézményt. A játéktermekbe bemegy a 
gyerek /és a felnőtt!/ és játszik, a számítógép segít-
ségével, -nem városokat kell lebombázni géppel,.' h'aném pl» 
meg kell határozni, hogyan mozog alattunk a Föld. 

A kisgyerek mindent megfog, körbetapogat, szét-
szed: közvetlen kapcsolatba szeretne kerülni az anyaggal, 
a tárgyakkal. Ez a törekvés az óvodás és kisiskolás kor-
ban is megmarad. Kb. 12 éves kortól kerül túlsúlyba 
az elvont gondolkodás-. Egyre gyakoribbak azonban a 
"ne nyúlj hozzá!", "mindent a szemnek, semmit a kéznek!" 
felszólítások. A gyerek elszakad az anyagtól, elsza-
kad a kézügyességet ébrentartó ill. fokozó tevékenysé;-

/ 

gektől. így lesz kétbalkezes a felnőttek nagy része, 
legalábbis ami a műszaki-technikai dolgokat illeti. 

A pszichológusok, biológusok jól ismerik a 
jelenséget. Egy kisgyerek minden állattal szemben ba-
rátságosan viselkedik, meg akarja fogni stb. A felnőtt 
fél bizonyos állatoktól /mert. tudja, hogy veszélyesek/, 
másoktól irtózik, de a legtöbb felnőtt eltávolodik az 
állatoktól. 
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Az eltávolodás meggátolható, ha az állatsze-
retetet ébren tartjuk. A televízióban láthattuk nemré-
giben az ^Állatkertek 2000-ben" című sorozatot, mely-
ben a Science Center egy típusát láthattuk: a gyerekek 
és felnőttek aktív foglalkoztatása, jó hatásfokú mód-
szer. /Figyeljük meg például a majmokat! A megadott 
rajzok alapján kapaszkodjunk fel a mászófára, és utá-
nozzuk oketí Félelmetes állat a kigyó? Itt van egy pél-
dány, nézzük,mit. csinál, hogyan él, és miért teszi, 
amit tesz .../ 

Az anyagtól, természettől való eltávolodást 
a. képzőművészek már régen felismerték. Újra ember-
közelbe kell hozni a tárgyakat. Reneszánszát éli a kéz-
művesség, divat a saját készítésű ruhák, pulóverek, 
agyagékszerek viselete. A legtöbb ember igényli a 
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sikerélményt. Egy tárgy, forma elkészítése pedig örö-
möt szerez. Nem véletlen, hogy a városi emberek tel-

« 

ket vásárolnak, és ott gyomlálnak, ültetnek, termesz-
\ 

tenek. 
Nem lehetne a fizika művelését, a körülöttünk 

levő világ megismerését is divatba, hozni? Voltak és 
vannak is erre törekvések. Gondoljunk Öveges profesz-
szor úr kísérleteire, melyek a fizikához egyáltalán 
nem értőket is a képernyő ele vonzották. Mostani pró-
bálkozása a magyar televíziónak a Hármas Csatorna 
című műsor. 

A modern világ tömegkommunikációs eszközeit 
és az anyag, a tárgyak közelsége adta lehetőségeket 
kombinálja a Science Center, korunk egyik leggyorsab-
ban fejlődő intézménye. Az első 1969-ben nyílt meg 
San Franciscóban. "Exploratórium" néven, majd fo-
kozatosan teret hódított az egész világon 1982-ben 
kb. 46 működött az USA-ban, további 2o más országok-
ban. 

A Science Center-ek legtöbbször természettu-
dományi múzeumok mellett működnek /mint pl. Londonban 
és Párizsban/, de mégsem nevezhetjük őket múzeumoknak. s 

Céljuk az, hogy az odalátogató megértse és élvezze a 
fizika tárgyú kísérleteket, és ezt a technika kínálta 
lehetőségeket kiaknázva a szórakozás eszközeivel pró-
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bálja elérni. A. közönség mindent kipróbálhat, minden-
hez hozzányúlhat, körbenézheti, és ez a fő ok, amely 
miatt nem jó' elnevezés a "múzeum1*. Szobrászok mond-
ják, hogy egy szobor akkor élvezhető igazán, ha azc 
ember nem csak nézheti, hanem meg is foghatja, érez-
heti annak anyagát is. 

Hogyan is néz ki egy ilyen "tudományos játék-
terem"? Ha az ember belép, egy pillanatra elbizonyta-
lanodik: merre is induljon? Egy nagy asztalon forog 
valami a terem közepén, az ott állók merően néznek 
rajta egy pontot; jobbra egy óriási csőbe hajolnak 
néhányan /derékig!/ és kiabálnak; a plafonon az éjsza-
kai csillagos égbolt, egy kis csoport távcsővel ta-
nulmányozza. Nyüaögnek a felnőttek, gyerekek, van, 
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aki megfigyelőként vesz részt az egyes játékokban, van, 
aki magyaráz a többinek. A lényeg: a kiállított eszkö-
zök, tárgyak színesek, figyelemfelkeltők és "látogató-
állók11. Mindenki saját maga nyomogathatja, a gombokat, 
húzhatja a kart, beállíthatja a megfelelő látószöget, 
starthelyzetet - bármit meg lehet tenni, s ennek elle-
nére a tapasztalat azt mutatja, hogy igen kevés a szán-
dékos rongálás. 

A bemutatott jelenségek között vannak bonyo-
lultabbak, és nagyon egyszerűek is. A működtetésüket 
legfeljebb egy-egy transzparens segíti. A "Levegő-
szökőkút" mellett például a következő tábla függ: 
"Helyezzük a strandlabdát a függőleges levegőáramlat 
közepébe! Ha kicsit oldalt mozdítjuk a labdát, érez-
hetjük a Bernoulli-erőt." 

A nézők egy részét nem érdekli, hogy mi is az 
a Bernoulli-erő, számukra az az érdekes, hogy a labda 

• 

lebeg a levegőben. A jelenségeket a látogatók együtte-
sen próbálják megfejteni. 

Természetesen nincsenek magukra hagyva a 
fizikát érteni akarók sem. Minden teremben megtalál-
hatók a "múzeum" segítőkész munkatársai /egyetemisták 
és szakemberek/, akik készséggel segítenek, magyará-
zatot adnak a látottakra, és még szakirodalmat is 
ajánlanak. 

\ 
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Sokat segíthetnek az emberek természettudomá-
nyos érdeklődésének felkeltésében, az iskolák ilyen 
tárgyú nevelésének támogatásában ezek az intézmények, 
A már működő Science Genter-ek talán egyre ritkábbá 
fogják tenni a ma már általánossá vált szituációkat: 
egy egy új háztartási gép. kezelését a lo éves gyerek 
mutatja meg szüleinek, /mert azok nem mernek hozzá-
nyúlni/, miközben soha nem hallott még igazi vissz-
hangot, vagy soha nem figyelte meg, hogyan szórja a 
fényt az üveggolyó. 

Ha ezek után valaki kedvet érez hozzá, hogy 
meglátogasson egy Science Center-t, ehhez még sajnos 
külföldre kell utaznia, Münchenben, Londonban és Párizs-
ban találhatók a hozzánk legközelebb eső ilyen jelle-
gű intézmények, A belépőjegyek ára nem háládja meg 
az átlagos múzeumi belépti díjat. Az egész családnak 
igazi, tartalmas szórakozást nyújtanak a Science Center-ek. 

Somos Béla 

Mit tudnak más kontinensek lakói Magyarországról? — 

Mint ismeretes, a négy égtáj felöl évente 
többszáz külföldi diák érkezik Magyarországra azzal 
a céllal, hogy egyetemi tanulmányokat folytasson. Az 

k Elhangzott a Második Nemzetközi Hungarológiai 
Kongresszuson, Bécsben 1986, szeptemberében 


