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Nyári mustra 

 
Nyári számunk kiemelt témájaként ismét a játékot választottuk, igaz, nem 

valami könnyed, a fárasztó órákat, tanulást feledtető játékot, hanem egy nagyon 
is komoly keretek közé helyezett tevékenységet, ahol a szerep feltétele lehetővé teszi 
a résztvevő számára, hogy úgy gondolkodjon vagy viselkedjen, mintha egy másik 
kontextusban lenne: a drámát és ennek műhelyét, a drámaműhelyt, illetve azt a 
módszert, munkaeszközt, amellyel érzelmeket fejleszthetünk, személyiséget, lelket 
is, a drámapedagógiát. A pedagógus elsődleges munkaeszköze a saját személyisége 
– olvashatjuk Ozsváth Judit beszélgetőpartnerének, Rusz Csillának a vallomá-
sában –, amit tesz, mond, képvisel, az mind a személyiségén átszűrődve jut el a 
tanítványaihoz.  

A módszerről, mely nyomán a gyermekek szerető és szerethető emberkék 
lesznek …nagyokat kacagnak, kitartóak a munkában, tudnak mesét hallgatni, 
játszani, tudnak élvezhetően olvasni, a nagyváradi drámapedagógus azt állítja, 
hogy nem tanulható meg 60 vagy 120 óra alatt … egy egész pályán át kell tanulni. 

Van-e olyan „iskola”, ahol a tanítók, tanárok is tanulhatnak, elsajátíthatják 
ennek a személyiséget fejlesztő, gyermeket kitartóvá és vidámmá varázsoló pe-
dagógiai módszernek az alapjait? Erre a kérdésre már Bordás Andrea Pedagógu-
sok szakmai tanulóközössége című írásából kaphatunk választ, a szerző a 13 éve-
sen is „nagykorú” nagyváradi drámaműhely „életrajza” után elvezeti olvasóit a 
társas tanulás és gyakorlatközösséggé válás különböző szintjeire is. 

Továbblapozva a drámapedagógiai írások között egy „kakukktojásra” lel-
hetünk, melynek témája nem igazán „drámai”, ám játék a javából, mégpedig 
olyan hagyományos, „ősi” játék, melynek fenntartása elsőrendű kulturális és nem-
zeti érdek … és a koravénség ellen is kíváló orvosság – olvassuk Ciavoiné Létai 
Andrea népi játékokról szóló írásában. Az élesdi tanítónő példát is ad az elemi 
osztályokban felhasználható tavaszi játékokból, dalokból, és figyelmeztet: a fo-
lyamat csak akkor lesz hiteles, ha a gyermek megérzi, hogy (tanítója) nemcsak el-
játssza, hanem valóban játssza vele a játékokat. 

A játékhoz színtér is kell, ahol a gyermek otthon érzi magát. Hogyan te-
remthetünk ízléses, játékra, vidámságra ösztönző teret óvodáskorú gyermeke-
ink számára, és milyenek a mai hazai óvodáink? – erről értekezik Muhi Sándor 
a Műhely rovatunk beveztő írásában, melyben gazdag képanyaggal kívánja be-
mutatni, milyen legyen az alkalmi kiállítás, milyen ünnepi díszítéseket készíthe-
tünk, egyben felhívja a figyelmünket: tevékenységeinkben sohasem a munka ered-
ménye a legfontosabb … a hangsúly a munka közben szerzett tudásra, tapasztala-
tokra esik. Nem elég tehát, ha az óvónő ügyes, talpraesett, szorgalmas, kreatív, az ő 
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elsőrendű feladata az, hogy munkájának köszönhetően a tanítványai is ilyenekké 
váljanak.  

Személyiségfejlesztésről már szóltunk drámapedagógiai írásaink kapcsán, 
most ugyanennek a feladatnak egy másik – terápiás módszereként alkalmazott 
– útjára-módjára kívánjuk irányítani olvasóink figyelmét lapunk Műhely-ében: a 
zeneterápiára. Mentesné Tauber Anna a soproni Benedek Elek Pedagógiai Kar 
adjunktusa Platónt idézve írja: a zene feladata lelkünk rendezetlen útjait elrendez-
ni, és összhangba hozni minket magunkkal. 

Örökség-ünk első írásában Tamusné Molnár Viktóriával együtt elkísérhet-
jük debreceni és erdélyi protestáns diákjainkat a németországi, svájci és hollan-
diai egyetemekre, akadémiákra. Szenczi Molnár Albert … szinte egész életén át 
tartó peregrinációja során olyan fegyverekkel vértezte fel a magyar reformátusságot, 
amelyek segítségével egyszerre őrizhette és fejleszthette anyanyelvi kultúráját, s 
ugyanakkor a korszerű európai tudományos élet vérkeringésébe kapcsolódhatott be – 
olvashatjuk az írásban, és elgondolkodhatunk azon, hogy vajon sikerül-e mind-
ez a ma nyugatra peregrináló fiataljainknak?  

Nyugati peregrinációnk után folytatjuk az előző számunkban megkezdett, 
a korabeli magyar pedagógiai írásokból válogatott részletek közlését, ezúttal 
Imre Sándor pedagógiaprofesszort mutatjuk be olvasóinknak, illetve a neves 
tanár Neveléstan című könyvéből közlünk részleteket a nemes érzületre való 
nevelésről.  

Portré rovatunkban Fodor László Lev Szemjonovics Vigotszkij szovjet-
orosz pszichológus munkásságát értékeli, a Könyvespolc-on pedig Trencsényi 
László és Málnási Ferenc tanár urak könyvismertetőinek adtunk helyet. 

Nyári számunkat a II. kolozsvári neveléstudományi konferenciáról szóló 
beszámolóval zárjuk. 

Olvasóinknak pihentető vakációt, a Bolyai Nyári Akadémián résztvevő 
kollégáknak, előadóknak és hallgatóknak pedig kellemesen és hasznosan töltött 
napokat kíván a szerkesztőbizottság nevében: 

 
Székely Győző, főszerkesztő 


